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Tiden går 
men våldet består

CHARLOTTA JANSON JOSEPHSSON
Redaktör Kvinnotryck�FOTO: MELINDA RÖNNBERG

DET HAR GÅTT NÄSTAN 40 år sedan Roks bildades. Året var 1984 då riksmötet 
i Norrköping beslutade att det behövdes en riksorganisation för Sveriges 
kvinnojourer. Det behövdes upplysning och opinionsbildning om mäns våld 

mot kvinnor. Och det behövdes stöd för alla de tjej- och kvinnojourer som dagligen 
konfronteras med det våld som män utsätter kvinnor för.

SEDAN DESS HAR DET HÄNT EN DEL. Det som från början var en aktivistorienterad 
rörelse för kvinnors rätt till frånvaro av våld och exploatering, blev så småningom en 
ömsesidig samverkan med politiken. Kunskapen och förståelsen för mäns våld mot 
kvinnor spreds även till dem som satt vid makten och mycket av kunskapen hämtades 
från jourerna. Egna erfarenheter av mäns våld och de kvinnor som utsatts, var en själv-
klar grund för analysen och förslag till åtgärder. 

Men när feministerna lämnade regeringskansliet på 2000-talet, tog utvecklingen en 
annan riktning. 

IDEALISMEN HAR ERSATTS av professionalism och myndigheterna har fått ett större 
ansvar. Nu gäller formell kompetens framför självupplevda erfarenheter. Idag är det 
klienter som hanteras – inte kvinnan som får en fristad. Nu får hon ett formulär att fylla i 

i stället för förståelse från en kvinna som vet hur det är.
Paradoxalt nog leder de politiska »satsningarna« på mäns 

våld mot kvinnor till att den ideella jourrörelsen går på 
knäna.   

I det här numret av Kvinnotryck fokuserar vi på just denna 
utveckling. Vad blir resultatet av allt högre formella 

krav på dem som jobbar ideellt – de som utan betal-
ning lägger sin fritid på att hjälpa utsatta kvinnor? 
Hur går det för dem när det krävs högskolepoäng, ett 

visst antal anställda och omfattande dokumentation? 
Hur går det när de måste konkurrera med vinstdrivande 

företag om skyddade boenden? Och hur går det för de 
kvinnor som behöver deras insats?

FÖR ÄR DET NÅGONTING som inte förändrats 
trots att det har gått nästan 40 år, så är det 

att män fortfarande slår kvinnor. Och 
att Roks och jourerna behövs mer än 
någonsin.

ARTIKEL I KVINNOTRYCK FÄLLD I MEDIERNAS ETIKNÄMND
I Kvinnotryck (utgåva 3/2021) publicerades en artikel med titeln: »Vad är felet med 
en porrskadad barndom?« Artikeln anmäldes till Medieombudsmannen av ett antal 
individer vilka namngavs i artikeln. Mediernas etiknämnd har klandrat artikeln i ett 
beslut från den 10 maj 2022 vilket går att ta del av på Medieombudsmannen 
hemsida. Läs beslutet i sin helhet här: medieombudsmannen.se
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UTMÄRKT KULTURTANT

28

innehåll

18
NÄRKONTAKTEN
»Det kom otroligt nära. 
Jag har ju levt med hot och 
hat av olika slag under lång 
tid men det här var något 
annat«, säger Annie Lööf. 
Sidan 18

AVTRYCK
4 Hon satt med i den regering som tillsammans med Roks myntade begreppet 
mäns våld mot kvinnor. Margareta Winberg tycker man ska kalla saker för vad 
de är. I dag saknar hon den breda folkrörelsen som växte fram på 1980- och 
90-talen och sörjer en feminism som saknar vind i seglen.

INZOOMAT:
5 Statsfeministerna har fl yttat ut från regeringskansliet och idealismen har 
ersatts av professionalism. Kriterier, formella krav och vinstmarginaler har tagit 
kvinnojoursrörelsen i en ny riktning. Privata skyddade boenden konkurrerar ut 
kvinnojourerna och ökade krav ställer kvinnojoursrörelsen inför stora utmaningar. 
Idag är jourrörelsen lika hotad som de kvinnor den är satt att skydda.

NÄRKONTAKT:
18 Att ta ställning för feminism och antirasism kostar, och Annie Lööf har betalat 
ett högt pris. Läs om den avgående partiledarens syn på feminism, hat och hot 
och vad den utbildade juristen egentligen tycker om svensk förtalslagstiftning 
ur ett #Metoo-perspektiv. 

VERKLIGHETSCHECKEN
24 Ulla Pettersson och Emilia Herrera arbetar ideellt på Kvinnohuset i Västerås, 
men känner sig numer som socialstyrelsens förlängda arm. Bedömningar görs 
allt oftare i samråd med kommunen och socialstyrelsens kvalitetsregler ställer 
allt högre krav. 

FRITIDSLINJEN
26 Hur uppstod egentligen patriarkatet och hur gick det till när New York 
Times grävde fram skandalen kring Harvey Weinstein, och tände gnistan 
för #Metoo? Liva upp höstmörkret med Karin Bojs nya bok »Europas mödrar – 
de senaste 43�000 åren« och se fi lmen »She Said«.  

UTMÄRKT KULTURTANT:
28 Företeelsen mäns våld mot kvinnor befi nner sig mellan fyra grundprinciper 
som vi inte vill rucka på. Det är Gabriella Nilssons förklaring till att utvecklingen 
går så långsamt. Hon är docent och universitetslektor i etnologi vid Lunds 
universitet och menar att rättssäkerheten, privatlivets helgd, den sexuella friheten 
och fadersrätten väger tyngre.

ROKSNYTT
30 Gott och blandat om vad som hänt och vad som komma skall.
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TEMA: Hotet mot kvinnorna – 
nu gäller det också jourrörelsen
40 år av positiv utveckling är över. 
Nu nedmonteras kvinnojoursrörelsen 
successivt samtidigt som mäns våld 
mot kvinnor består. Över hälften av 
alla kvinnor över 15 år har utsatts 
för våld av en man, visar Roks nya 
studie. I vart tionde fall är det 
partnern som slår.

Sidorna 5–16
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utslätat och i dag talas det snarare om »våld i nära relationer«. 
Jag satt med i den regering som tillsammans med Roks myntade 
begreppet mäns våld mot kvinnor och jag anser att man ska benämna 
saker för vad de är. Majoriteten av dem som begår detta brott är 
män som utövar våld mot kvinnor, och det påtalar jag alltid.

Alla som sitter på maktpositioner påverkar hur vi pratar om 
olika fenomen – vilka ser du har tolkningsföreträde i dag? 
– Om jag ska uttrycka mig lite bryskt, så är det ju männen. Kvinno-
rörelser har backat i opinionsarbetet och deras röster är inte lika 
framgångsrika som tidigare. Jag ser det nu när jag tittar på det 
utifrån och inte längre själv har en central politisk position. På så 
sätt blir det kanske orättvist eftersom min uppfattning baserar 
sig på två olika perspektiv, men jag saknar den breda folkrörelsen 
som växte fram på 1980- och 90-talen. Kvinnorörelsen i dag är 
lite tystare, och det är säkert ett resultat av att »mansrörelsen« 
tillåts dominera den allmänna debatten med frågor om höga 
bensinpriser och gängkriminalitet. Gängkriminaliteten är också 
en viktig fråga, men det förtar ju inte att vi under så många år 
har tampats med mäns våld mot kvinnor och inte lyckats få bukt 
med det. Vi kan ju inte bara lägga av, utan vi måste ju fortsätta att 
driva den frågan också. Jag känner inte att kvinnorörelsen i bred 
bemärkelse har vind i seglen.

Vad behöver göras från politiskt håll för att komma till bukt 
med mäns våld mot kvinnor?
– Fler fundamentala jämställdhetspolitiska insatser. Kvinnor och 
män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter – och 
vi är ju tyvärr långt därifrån. Jag fruktar vart vi är på väg i Sverige, 
inte minst i och med det senaste valresultatet. Vi måste inte slå i 
botten för att agera, vi borde agera nu. Jag är rädd för att vi kvinnor 
kommer att tryckas tillbaka vad gäller jämställdhet i stort och det 
inkluderar vår möjlighet att vara fria och självständiga. Om man 
inte redan är med i någon feministisk organisation så kan man gå 
med i en, eller bilda en själv. För ensam är inte stark. 

»Lägenhetsbråk«, »familjeproblem«, »våld i nära relationer«. Margareta Winberg brinner för att benämna saker 
vid dess rätta namn: mäns våld mot kvinnor. Den före detta toppolitikern tittar numer med ett utifrånperspektiv 
på en kvinnorörelse som hon ser saknar vind i seglen.
TEXT: NICOLE KLING�| FOTO: SVERIGES RIKSDAG

avtryck

KAMPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET har löpt som en röd tråd 
genom Margareta Winbergs politiska gärning. I snart 
50 år har hon varit aktiv i frågor som rör kvinnors 

rättigheter, nu senast som grundare till (S)enioras, en kvinno-
förening för äldre kvinnor inom ramen för det socialdemokratiska 
partiet. Hon ser på den politiska utvecklingen i Sverige kring 
mäns våld mot kvinnor och konstaterar att kvinnorörelserna 
inte är vad de en gång var. 

–  Mäns våld mot kvinnor är ett område som kan inlemmas 
i jämställdhet, eftersom könsmaktsperspektivet är så starkt 
närvarande i den problematiken. Den är ett uttryck för att män 
vill utöva makt och kontroll över kvinnor som ytterst leder till 
att kvinnor mördas. Jag hör nu allt � er som till och med kritiserar 
själva könsmaktsordningen, och det faller så väl in i diskursen 
som ifrågasätter feminismen, säger Margareta Winberg.

MEN ALLT HAR INTE blivit sämre. 
Den politiska utvecklingen 

i frågan om mäns våld mot 
kvinnor har paradoxalt 
nog både blivit tydligare 
och luddigare.

 – Å ena sidan har 
frågeställningen blivit 

väldigt mycket 
tydligare över tid, 
från att ha varit 
någonting gömt 
som ingen vågade 
tala om så är det 
nu en fråga som 
� nns när varande 

i debatten. Å andra 
sidan har begreppet 

blivit mer 

MARGARETA WINBERG
Margareta Winberg var riksdagsledamot mellan 1981 och 2003 och har ingått 
i fl era regeringar. Hon har bland annat varit vice stadsminister, jämställdhetsminister, 
arbetsmarknadsminister och jordbruksminister, jämte uppdrag som ordförande 
i Socialdemokratiska kvinnoförbundet. Nu verksam som regionpolitiker, blivande 
kommunpolitiker och grundare av (S)enioras – en kvinnoförening för äldre kvinnor 
inom ramen för det socialdemokratiska partiet.

MEN ALLT HAR INTE 

Den politiska utvecklingen 
i frågan om mäns våld mot 

kvinnor har paradoxalt 
nog både blivit tydligare 
och luddigare.

 – Å ena sidan har 
frågeställningen blivit 

väldigt mycket 
tydligare över tid, 
från att ha varit 
någonting gömt 
som ingen vågade 
tala om så är det 
nu en fråga som 
� nns när varande 

i debatten. Å andra 
sidan har begreppet 

MAKTSPRÅK BÄR
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DET FEMINISTISKA och aktivistiska 70-talet satte mäns 
våld mot kvinnor på kartan. Kvinnor demonstrerade och 
debatterade. Erfarenheter utbyttes och det stod klart att 
mäns våld mot kvinnor var ett utbrett samhällsproblem.

AKTIVISMEN PRÄGLADE jourrörelsen tills frågan fi ck 
gehör hos politiska företrädare i regeringen och ett 
fruktbart politiskt samarbete ersatte demonstrationer 
och civil olydnad.

HOTET MOT KVINNORNA –
NU GÄLLER DET OCKSÅ JOURRÖRELSEN

MEN NÄR statsfeministerna fl yttade ut från regerings-
kansliet och idealismen ersattes av kriterier, formella 
krav och vinstmarginaler, då tog utvecklingen en 
annan riktning.

IDAG ÄR kvinnojoursrörelsen hotad. Men mäns våld 
mot kvinnor är det inte. Läs om 40 års utveckling av 
svensk kvinnojourrörelse.
TEXT: CHARLOTTA JANSON JOSEPHSSON�|�ILLUSTRATION: JENNY SOEP

inzoomat
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Det är närmare 40 år sedan Roks bildades. Året var 1984, och då hade kvinnojourerna redan funnits ett tag. 
Sedan dess har det hänt en hel del när det gäller frågan om mäns våld mot kvinnor. Wiveca Holst har skrivit om 
utvecklingen i rapporten »Oslagbara damer« och sammanfattar utvecklingen här..
TEXT: MIRJA LAKSO �|�ILLUSTRATION: JENNY SOEP

inzoomat

– Utifrån all denna nya kunskap föddes en längtan att dela med 
sig, säger Wiveca Holst och berättar om inköpen av telefoner som 
blev starten på själva jourverksamheten. 

I BÖRJAN BESTOD MÅNGA lokala jourer enbart av en stö dtelefon 
som delades mellan jourkvinnorna. Så småningom öppnades 
sedan boenden på kvinnojouren, som skapade en fristad från 
männens våld. England var först ut med att erbjuda boenden, 
därefter öppnades de i USA innan de nordiska länderna följde 
efter. Sverige � ck sin första kvinnojour 1978.

En viktig del av kvinnojourernas verksamhet var den egna och 
gemensamma kunskapsresan om patriarkala strukturer, kvinno-
fö rtryck och vå ld. Aktiva jourkvinnor läste böcker skrivna av 
feministiska förebilder som sedan bjöds in för att dela med sig av 
sin kunskap. Detta lade grunden till kunskapen om mäns våld 
mot kvinnor som kvinnojourerna sedan dess varit delaktiga i att 
formulera i Sverige.

UPPRINNELSEN TILL den svenska kvinnojoursrörelsen 
var 1970-talets feministiska rörelse, där aktivister runt 
om i världen startade kvinnohus, kvinnofö reningar 
och kvinnosammanslutningar. Kvinnor trä� ades för 

att umgås, diskutera, studera och prata om de problem de upplevde 
i samhället.

– När kvinnor samlas och börjar prata kommer frågan om våld 
efter ett tag alltid upp. Alla kvinnor har någon form av historia av 
våld, säger Wiveca Holst. 

Hon är sedan länge aktiv i Roks och medförfattare till rapporten 
»Oslagbara Damer«, som kom 2020 och på djupet beskriver 
utvecklingen av jourrörelsen. Wiveca Holst menar att det var 
de här samtalen som ledde till ett ökat intresse för kunskap om 
våldet, en kunskap som från början hämtades från amerikanska 
och brittiska feminister och sen följdes upp av svenska feminister 
inom jourrörelsen. Det blev då också tydligt att våld drabbade 
många kvinnor – inte bara de socialt utsatta.  

ÅRS UTVECKLING 
AV JOURRÖRELSEN40

FRÅN AKTIVISM TILL POLITISKT SAMARBETE OCH KRAV SOM UTMANAR RÖRELSEN
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1970-talet
DEN FEMINISTISKA VÅGEN under 1970-talet gav kvinnor nya roller 
och skapade nya behov. Kvinnor var utbildade, organiserade och 
demonstrerade för utökade rättigheter. 

– Det handlade om kvinnors frigörelse och för att den skulle 
uppnås krävdes bland annat god barnomsorg, rätt till abort, 
preventivmedel och särbeskattning, säger Wiveca Holst.

När Grupp 8 startades 1968 kämpade de för kvinnors heltids-
anställningar och sänkt arbetstid för alla. Barnomsorg var en för-
utsättning för att både kvinnor och män skulle kunna jobba heltid 
och var därför centralt i gruppens arbete. Låga kvinnolöner och 
rätt till smärtlindring vid förlossning var också viktiga frågor.

Även sambeskattningen lade under denna tid hinder i vägen för 
kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Att hushållets inkomster 
beskattades tillsammans, bidrog till att större delen av kvinnors 
lön gick till skatt när inkomsten lades till mannens. 

– När min mamma började jobba, försvann närmare 98 procent 
i skatt, minns Wiveca Holst. 

Med allt �er utbildade kvinnor och ett allt större behov av 
arbetskraft, avska�ades sambeskattningen 1971 och kvinnor �ck 
börja deklarera sina egna inkomster.

1980-talet
1984 SAMLADEs ett 60-tal jourer i Norrköping för det ¥ärde riks-
mötet och beslutet att skapa en riksorganisation. Uppdraget var 
att ge service och stöd till de lokala jourerna, anordna utbildningar 
samt vara en remissinstans och driva kvinnojoursfrågor gentemot 
riksdag och regering. Riksorganisationen skulle även vara upp-
daterad på lagar, bygga upp en resursbank av forskning samt vara 
opinionsbildande i frågor om mäns våld mot kvinnor. Till en 
början hade Roks tre språkrör, men 1987 �ck riksorganisationen 
sin första ordförande, Ebon Kram. 

– Roks är en radikal organisation och kom under Ebon Krams 
ledning att både höras och synas, konstaterar Wiveca Holst. 

Hon minns 80-talets kvinnojoursrörelse och dess fokus på att 
starta jourer, bedriva aktivism, anordna föreläsningar och arrangera 
demonstrationer – särskilt mot pornogra� och prostitution. Hon 
nämner Folkaktionen mot porr. 

– Det anordnades aktioner mot strippklubbar, porrklubbar, små 
bordeller, a�ärer som sålde porr, porrbutiker och porrbiografer.
Det var mycket aktivism, säger hon.

Hon berättar om Stockholms alla bordeller som alla kände till, 
men inte gjorde så mycket åt, om tidningarna i varenda mata�är 
och hyllorna med porr�lm i videobutiker.

– En aktivistgrej var att lägga frysta räkor i video�lmerna. 
Det luktade ju apa efter ett tag. Jourkvinnor gick in i butiker och 
vände på porrtidningarna, satte dem bakom andra tidningar. De 
stod utanför porrklubbar och ifrågasatte männen som gick in där 
så att man gjorde dem generade. Det var jättemycket demonstra-
tioner, berättar Wiveca Holst.

Under den här perioden, och långt in på 90-talet, är också Angela 
Beausang en framträdande person. Hon är en av de främsta före-
trädarna för kvinnojoursrörelsen, har startat �era kvinnojourer 
och i två omgångar suttit ordförande för Roks.

Roks var redan från starten en separatistisk organisation av 
och för kvinnor. Det rådde dock delade meningar om vilken 
väg organisationen skulle ta. En del förespråkade feminism och 
separatism medan andra förordade jämställdhet och betraktade 
män som allierade. 

De första stadgarna antogs 1985.  Då var målet att uppnå ett 
jämställt samhälle, men 1992 ändrades stadgarna och ordet »jäm-
ställdhet« byttes ut mot »feminism«. Denna kursändring ledde 
till att Roks splittrades och ett antal jourer bröt sig ur 1996 för att 
bilda SKR, numera Unizon. 

Från slutet av 1970-talet och fram till tidigt 1990-tal använde 
man inom Roks begreppet kvinnomisshandel. I samhället användes 
även termer som kvinnovåld och familjevåld. 
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OM WIVECA HOLST 

Wiveca Holst är jourkvinna och har till-
sammans med sociologen Carin Holmberg 
skrivit rapporten »Oslagbara damer«. Den 
kom 2020 och beskriver ingående den 
politiska utvecklingen och de samhälls-
strömningar som påverkat den svenska 
kvinnojoursrörelsen.  

1990-talet
PROFESSOR EVA LUNDGRENS studier om normaliseringsprocessen 
var centrala för Roks. Genom hennes forskning �ck de våldsutsatta 
kvinnornas berättelser vetenskaplig tyngd. 

Tidigare forskning om mäns våld mot kvinnor kom från psykia-
trin och beskrev misshandlade kvinnor som psykiskt instabila 
eller gränslösa. Enligt den forskningen var det alkoholism, tidiga 
störningar i barndomen, arbetslöshet och svartsjuka som var 
orsaken till männens våld. Det ansågs också i huvudsak utövas av 
män i arbetarklassen. 

Eva Lundgrens forskning bekräftade jourkvinnornas erfaren-
heter. Män som slår är vanliga män och kvinnor som utsätts 
är vanliga kvinnor. Det blev nu tydligt att våldet är kopplat till 
samhälleliga patriarkala strukturer.

1994 BÖRJADE ROKS använda begreppet mäns våld mot kvinnor 
och könsmaktsordning för att beskriva problemet. Samma år 
bytte även jämställdhetsminister Mona Sahlin ut ordet »kvinno-
misshandel« mot »mäns våld mot kvinnor«.

– Ganska tidigt på 90-talet anammade regeringen Roks språk-
bruk. De gick ut o�entligt och sa att från och med nu heter det mäns 
våld mot kvinnor och ingenting annat. Det var stort, för det var 
första gången som förövaren, det vill säga mannen, synliggjordes, 
förklarar Wiveca Holst.

Många av de kvinnor som deltog i arbetet med att starta kvinno-
jourer var också politiskt engagerade, vilket bidrog till goda 
relationer mellan Roks och politiken. 

– Vi kunde ringa till regeringskansliet och prata direkt med 
Ingegerd Sahlström eller någon av de andra regeringstjänste-
kvinnorna som stödde den feministiska kampen, minns hon. 

Wiveca Holst beskriver hur kort vägen var mellan den beslu-
tande makten och jourerna, om hur det efter telefonsamtal till 
departementen omedelbart anordnades möten eller seminarier. 
Det var en självklar uppfattning att kunskapen om mäns våld mot 
kvinnor fanns inom jourrörelsen och inte inom myndigheterna. 

Arbetet under 90-talet
UNDER 90-TALET LÅG FOKUS i arbetet på lagändringar för att 
bättre kunna skydda kvinnor. 

En av dem var lagen om grov kvinnofridskränkning. Den trädde 
i kraft 1998 och gjorde det möjligt att omvandla �era enskilda 
våldsbrott till ett grovt brott. Året därpå kriminaliserades sexköp 
tack vare den nya sexköpslagen. 

– Polisen och andra var i början väldigt kritiska till lagen. Man 
sa att prostitutionen kommer �ytta under jord, men kvinnor som 
säljs kan inte gömmas undan, säger Wiveca Holst. 

SVERIGE VAR FÖRST I VÄRLDEN med att kriminalisera sexköp, 
men sedan dess har �era länder tagit efter den svenska modellen. 
I dag har även Island, Norge, Nordirland, Kanada, Frankrike, 
Irland och Israel kriminaliserat sexköp.

Fruimport och tvåårsregeln
UNDER 90-TALET STÅR också fruimport och tvåårsregeln på 
agendan. Begreppet fruimport beskriver företeelsen då en etablerad 
svensk man inleder ett förhållande med en utländsk kvinna för att 
utnyttja henne för sex eller hushållsarbete. 

Posterorderhandeln med kvinnor startade redan i början av 
90-talet. Män kunde köpa kvinnor från Thailand, Filippinerna, 
Baltikum, Polen och Ryssland. Med internets utveckling har 
handeln sedan för�yttats till företag på nätet. 

ÅR 2013 RAPPORTERAR SVT att drygt 10000 kvinnor kom till 
Sverige varje år för att leva med en svensk man. Idag får man 
812000000 trä�ar om man googlar på »post order wife«. 

Under 2000-talet rapporterar media allt oftare om våld i 
anknytningsrelationer och hundratals kvinnor i denna situation 
söker sig årligen till Roks jourer. 

Enligt den så kallade tvåårsregeln får kvinnan endast ett tillfälligt 
uppehållstillstånd under två år, baserat på anknytningen till mannen. 
Om relationen avslutas tidigare riskerar kvinnan att bli utvisad. 

TVÅÅRSREGELN HAR BIDRAGIT TILL att män kunnat sätta 
fruimport i system. De kan utnyttja kvinnorna innan de skiljer sig 
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och kvinnan utvisas, medan de själva kan importera en ny fru. 
Utredningar på området har dessvärre lett till en försämring istället 
för en förbättring, och idag är gränsen tre år istället för två.

Här driver Roks kravet på � er asylrä ttskunniga jurister eftersom 
kvinnorna kan ha asylskäl och borde få  stanna i Sverige.  

Roks idag
WIVECA HOLST SER MED BESVIKELSE på politikens förändring 
efter att den borgerliga alliansen vann valet 2006. Hon menar på 
att mycket av de politiska problem som kvinnojourerna kämpar 
med idag � ck sin start då. Synen på kvinnojourerna som kunskaps-
bärare om mäns våld mot kvinnor förändrades i grunden och 
Socialstyrelsen har fått allt större makt och förtroende. 

Hon håller dåvarande jämställdhetsminister Nyamko Sabuni
ansvarig för att ta bo rt begrepp som »mäns våld mot kvinnor« 
och »könsmaktsordningen«, beslut som hon menar gömmer 
förövarna och gör våldet könsneutralt. 

WIVECA HOLST TROR INTE att de senaste årens politiska beslut som 
har drabbat kvinnojourerna negativt, hade drivits igenom om den 
feministiska kompetensen funnits kvar i regering och departement.

– Arbetet bygger mycket på att tjänstepersonerna kan frågorna, 
menar hon och tillägger:

– Feminismen utgör inte längre samma hot mot patriarkatet 
eftersom man idag likställer feminism med jämställdhet. Det är 
en otrolig tillbakagång. Feminismen håller på att dö, och det är en 
katastrof, säger Wiveca Holst. 

Hon tar upp #metoo som en låga som tändes och snabbt brann 
ut. Hon fasas över hur många kvinnor som tvingas till delad 
vårdnad med sina förövare och hon anser att ett av de viktigaste 
områden just nu är kvinnolöner och reformer inom arbetslivet 
som utgår från kvinnors verkliga liv

– Många kvinnor jobbar inte heltid. På kvinnors arbets-
marknad saknas ofta heltidstjänster liksom ordentliga avtal och 
tjänste pensioner. Det resulterar i att många kvinnor blir fattig-
pensionärer, säger hon.

HON SER ÄVEN MED STOR ORO på vad SD:s och den nya reger-
ingens nyvunna makt kommer att få för politiska konsekvenser 
för kvinnojourerna och människors liv i allmänhet. 

Att feminismen numera fokuserar på individen snarare än kollek-
tivet, är inte heller något som lugnar henne. För Wiveca Holst 
har det alltid handlat om gruppen kvinnor och kvinnors kollektiva 
fri görelse. Hon avslutar ändå med att se hoppfullt på den feminis-
tiska kampens framtid.

– Jag tror att om vi i kvinnojourerna återgår till vår ursprungsidé 
kan vi utgöra en fantastisk feministisk grund att stå på, säger 
Wiveca Holst. 

       Feminismen utgör inte längre samma 
hot mot patriarkatet eftersom man idag 
likställer feminism med jämställdhet. 
Det är en otrolig tillbakagång. 

FOTO: EVA LINDBERG
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ETT JÄMSTÄLLT SAMHÄLLE

FYLLT AV VÅLD
Mer än hälften av alla kvinnor i Sverige har utsatts för hot, sexuellt våld och fysiskt våld, det visar en ny studie 
från Roks och Örebro Universitet. Föregångsstudien »Slagen dam« som publicerades 2001 var den största under-
sökning av våld mot kvinnor som någonsin gjorts i Sverige – fram tills nu när studien »Kvinnors trygghet« kommer ut.
TEXT: SANNA HOLM�|�FOTO: FRIDA EKMAN

N U KOMMER STUDIEN som inte 
bara visar på omfattningen av 
mäns våld mot kvinnor, utan 

också hjälper oss att se utvecklingen av 
våldet. Det nedslående resultatet pekar 
på en mycket blygsam utveckling. 

Roks ordförande Jenny Westerstrand 
har projektlett både denna och den förra 
studien: När Slagen Dam publicerades 
blev den väldigt kritiserad?
– Det blev ett väldigt liv. Ingen i Sverige 
hade tidigare så metodiskt ställt frågor och 
analyserat resultatet med hjälp av vålds-

kunskap. Så reaktionerna blev starka.
– Istället för att läsa och se vad kvin-

norna hade svarat – det var ju en extremt 
bra svars frekvens på 70 procent – så 
spottade man på forskarna som hade gjort 
studien. En skam� äck för många, måste 
jag tyvärr säga.

– Men känslorna kring våld är väldigt 
heta här i Sverige, jag tror inte något 
annat land har så många självutnämnda 
experter på frågan som vi. Journalister, 
forskare och typ alla som kan läsa, haha. 
Det är svårt att förstå att mottagandet, 
trots det, blev så himla fel.

39%
av kvinnorna i åldern 18–24, 

uppger att de har utsatts för våld 
under det senaste året, 
särskilt sexuellt våld. 

inzoomat
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VÅLD I OLIKA TYPER AV RELATIONER 2001 OCH 2021
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        I stället för att läsa 
och se vad kvinnorna 
hade svarat så spottade 
man på forskarna som 
hade gjort studien. En 
skamfläck för många.

■ 55% av alla kvinnor rapporterar att de har utsatts för våld av en man efter sin 
15-års dag. Våld definieras i studien som hot, sexuellt våld och fysiskt våld. 

■ 10% av kvinnorna har utsatts för våld av sin make eller sambo och våldet 
har i stor utsträckning varit oförändrat under pandemin.

■ 37% av kvinnorna rapporterar att de har utsatts för våld av en tidigare 
make/sambo. 64% uppgav att detta skett mer än en gång.

UNGA KVINNOR SÄRSKILT UTSATTA:
■ 39% av kvinnor í åldern 18–24 har utsatts för våld under det senaste året, 

särskilt sexuellt våld.

■ Över 80% av kvinnor i åldern 18–34 har blivit sexuellt trakasserade. (Två 
åldersgrupper sammanslagna: 18–24 och 25–34.)

■ 60% av kvinnor i åldern 18–24 har trakasserats det senaste året.

EFTERVÅLDET: 
■ 37% av de kvinnor som lämnat en våldsam man har utsatts för fysiskt våld 

eller sexuella övergrepp efter separationen. 

■ 24% har blivit hotade med våld ansikte mot ansikte efter separationen. 
9 % har blivit hotade via telefon eller digitalt.

■ 14% av mammorna rapporterar att de har utsatts för våld i samband med 
umgänge med gemensamma barn.

Resultaten baserar sig på en 44-procentig svarsfrekvens av ett underlag 
på 15¨000 slumpvis utvalda kvinnor.

Vad är dina tankar om resultaten i 
Kvinnors trygghet? 
– Dels är jag ledsen. Mycket ledsen över 
de 6000 kvinnor som besvarade enkäten 
förra gången utan att det hände någonting. 
De rekommendationer som den studien 

kom med, för 20 år sedan, gäller än idag. 
Utvecklingen har gått åt fel håll  och våldet 
ser ut att ha ökat. 

– Samtidigt vill jag vara försiktig. Det 
handlar om tolkningar, och vi måste vara 
ödmjuka inför svaren och vad de står för 
i relation till den tidigare studien. Säkert 
är dock, tycker jag att man kan säga, att 
våldet inte har minskat. Sannolikt är det 
tvärtom. Det är deppigt.

Vad är det som är speciellt med 
Kvinnors trygghet?
– Det speciella är att den bygger vidare på 
kunskaperna efter Slagen dam, som gjordes 
för tjugo år sedan. Vi har gjort den så att 
det ska gå att jämföra de båda studierna i 
vissa delar. Det är också speciellt att vi har 
ställt frågor om pandemin, hur kvinnorna 
tycker att den har påverkat deras situation 
i relation till våldserfarenheter.

Hur hoppas du på att Kvinnors trygghet 
ska tas emot, med tanke på hur det gick 
med Slagen dam?
– Jag hoppas på läsning av rapporten och 
allvarligt menade samtal om hur kvinnor 
och tjejer har det i Sverige och hur män 
och killar agerar mot dem. Men jag hoppas 
också på ett samtal om hur vi förstår och 
talar om våld. Jag vill se ett samtal om 
våldets plats och mening i vår kultur. Jag 
är rädd att vi håller på att tappa redskapen 
för att se och tydliggöra våldets konse-
kvenser i samhället och i kvinnors, tjejers 
och barns liv. Den utvecklingen vill jag 
också att vi ska tala om.

Kvinnors trygghet 
visar bland annat att:

Diagram ur studien Kvinnors trygghet. Diagrammet visar utvecklingen av 
mäns våld mot kvinnor.
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VAD VORE VÄL en organisation utan regel-
bunden kontakt med sina medlemmar?

Såväl myndigheter som idrottsfören-
ingar, villaägare och fackföreningar, har någon 
form av kommunikation med sina medlemmar. 
Syftet är att skapa tillhörighet, ge inspiration samt 
vara kunskapshöjande för medlemmarna men också 
driva politiskt opinionsarbete.

Redan 1982, två år innan Roks bildades, insåg 
jourerna vikten av medlemskontakter via en skrift.  
Under 40 år har jourrörelsens medlemsskrift sedan 
utvecklats från en A4-stencil till dagens Kvinnotryck.

DET BÖRJADE I LITEN SKALA med »Internbladet«, 
där utgivningen ambulerade mellan jourerna och 
bekostades av den aktuella jouren. 1986 bytte skriften 

»Roks egen tidning Kvinnotryck‹ har en unik ställning i den svenska tidningsfl oran. Med en redaktion av kvinnor 
och tjejer som arbetar aktivt och praktiskt inom jourverksamheten står Kvinnotryck öga mot öga med sexismens 
och kvinnoförtryckets råaste former. Denna direktkontakt med jourernas verklighet är Kvinnotrycks främsta styrka 
men också den svenska jämställdhetens svagaste punkt.« Roks styrelse 2021
TEXT OCH FOTO: TINA OLBY

namn till »Kvinnojouren« och blev ett A5-häfte 
med 12 till 20 sidor och fast redaktör, Margareta 
Björkman. Namnet Kvinnojouren gav upphov till 
missförstånd och efter förslag från jourerna byttes det 
1991 till »Kvinnotryck«. Tidningen var i första hand 
avsedd för jourerna med interna angelägenheter i form 
av teman samt artiklar från jourernas verksamhet.

ROKS ÅRSMÖTE 1996 beslutade att satsa på ett större 
format och en mer utåtriktad tidning. Året efter gavs 
den första Kvinnotryck i magasinformat ut med fyra 
nummer per år. Tidningen � ck ekonomiskt stöd 
av Brottso� erfonden och Gerda Christenson var 
huvudredaktör.

Under rubriken »Ordförande har ordet« fram-
förde ordföranden regelbundet Roks ståndpunkter när 

FRÅN A4-STENCIL TILL GLANSIGT MAGASIN

nummer 4–2021

Jourenkät
VAD TALAS DET TYST OM?  

nummer 4–2021kvinnotryck
Vi bryr oss om 
ditt inre liv 
Hälsn Big Tech

CANCELKULTUR
CENSUR ELLER KUR?

SANDRA ILAR 
KVINNOR HAR RÄTT 
ATT VARA SVIN

Asabea Britton

Öppna � ckorna, så 
tar vi hand om � ttorna!

I KLARTEXT
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det gäller jourverksamheten och omvärldshändelser. 
Det inrättades ett redaktionsråd, sedermera redak-
tionskollektiv, bestående av tidningens redaktör 
och jourkvinnor.

Våren 1999 tog journalisterna Ghita Huldén
och Jenny Svenberg över redaktörskapet. De ville 
skapa en tidskrift med tydlig nyhetskänsla och öka 
utgåvan till åtta nummer per år.

»Syftet med tätare utgivning är att kvinnojour-
erna och Roks mer aktivt ska kunna delta i den poli-
tiska debatten», skrev redaktörerna i första numret.

De tog också fram en helt ny layout. Dåvarande 
ordförande Angela Beausang och senare Ireen von 
Wachenfeldt � ck en tydlig plats på ledarsidan och 
även styrelseledamöterna bjöds in att skriva där.

Tidningens 16 sidor delades upp i nationella och 
internationella nyheter, kultur och två sidor debatt 
som engagerade medlemmarna, samt notiser och 
artiklar om och från jourrörelsen. Feministiska 
forskare och rörelsens politiska kamp och opinions-
bildning speglades.

Redaktörerna skickade ut varje nummer till 
utvalda journalister och nyhetsredaktioner vilket 
resulterade i att Kvinnotryck citerades i de stora 
dagstidningarna. Socialstyrelsens överdirektör såg 
sig manad att gå i svaromål på en artikel som beskrev 
och kritiserade Socialstyrelsens utbildningsansvar 
angående mäns våld mot kvinnor.

EFTER SEX ÅR med tydlig förändring och nyskapande 
av Kvinnotryck vidtog Maria Karlsson, Ulrika 
Sjöström och därefter Johanna Carlson som redak-
törer de följande tre åren.

Då � yttas ledarsidan längst bak i tidningen och 
� ck benämningen Jourliv, där dåvarande ordförande 
Lina Ploug skrev inlägg. Debattsidan tonades ner 
och främst debattörer utanför jourrörelsen stod 
för inläggen. Nyhetssidan togs i stort sett bort och 
fokus lades istället  på jourverksamheten.

Kvinnotrycks policy, att inte ha män på bild i 
tidningen, bröts och ett antal män intervjuades – 
ibland med helsidesbild.  Även krönikor, skrivna av 
män, förekom i tidningen. Därmed frångick man 
tanken om att balansera den ojämställda fördel-
ningen i andra tidningar och utgöra en frizon i 
likhet med kvinnojourerna och tjejjourerna.

2009 TILL 2013 VAR DET redaktören Katarina 
Hörlin Barnekow som satt vid rodret. Även under 
den tiden hade tidningen övervägande jourfokus. 
Tidningen gavs ut med fyra nummer per år och, 
liksom idag, pryder ett kvinnoporträtt framsidan på 
nästan alla nummer.

2014 TILLTRÄDDE Unni Drougge redaktörskapet 
med undantag av några nummer. Tidningen � ck 
nytt typsnitt och ny layout och pappret � ck en 

glansigare ton för mer magasinkänsla. Innehållet 
delades upp och ordförande skrev under vinjetten 
Uttalat, Roksnytt � ck två sidor, samt vinjetterna 
Avtryck, Inzoomat, Granskat och Närkontakt 
infördes. Under temat Verklighetschecken presen-
terades en av Roks jourer. Tidningen � ck också en 
skarpare framtoning.

TROTS ALLA FÖRÄNDRINGAR, har tidningen genom-
gående lyft fram betydelsefulla forskare inom 
området mäns våld mot kvinnor. Forskningen 
har presenterats främst genom intervjuer av såväl 
svenska som utländska forskare. Eva Lundgren, 
Carin Holmberg, Maud Eduards, Åsa Eldén, 
Nea Mellberg, Stina Je� ner och Mia Eriksson 
samt Jenny Westerstrand, har alla porträtterats 
i Kvinnotryck. Bland de utländska forskare som 
beretts plats i tidningen kan nämnas Liz Kelly, Amy 
Elman, Marianne Hester, Catharine MacKinnon
och Gale Dines.

POLITIKER HAR ÄVEN en given plats. Jourverksam-
heten är beroende av många politiska beslut och 
Roks frågor är av storpolitisk karaktär. Anita Gradin, 
Margareta Winberg och Margot Wallström har 
lyfts fram, liksom ett antal övriga jämställdhets-
 ministrar.

FRÅN 1997 HAR ROKS ORDFÖRANDE haft rollen 
som Kvinnotrycks ansvariga utgivare.

Förändringen av format och framtoning, 
utvecklingen från stencil till dagens magasin,  har 
påverkats av såväl Roks ekonomiska möjligheter, 
som redaktörernas inriktning och redaktionskollek-
tivets medverkan. Tonvikten på interntidning och 
utåtriktad tidning har varierat under åren.

Snart är det dags igen. På Roks årsmöte 2021 
beslutades att göra en ny översyn av Kvinnotryck. 
En fråga som diskuterats har varit om Kvinnotryck 
ska rikta sig inåt och spegla rörelsen eller om den ska 
vända sig utåt, med en svagare koppling till Roks som 
organisation. Under senare år har linjen med svagare 
intern koppling valts. Nu vill årsmötet ändra på det.

I EN MEDLEMSENKÄT ställdes frågan om tidningens 
innehåll. Högt på listan hamnade »En plats för 
nyheter,  politik och forskning som är relevanta för 
rörelsen«, och »En plats för Roks medlemsjourer 
att få information om rörelsen« samt »Plats för 
feministisk debatt«. Någon majoritet för enbart 
nättidning framkom inte i enkäten.

Utvecklingsresan fortsätter med andra ord, eller 
som styrelsen uttryckt det: 

»Kvinnotryck är ett guldägg och vi fortsätter 
att utveckla vår medlemstidning som den oerhört 
intressanta, viktiga och glimrande rörelse vi är.« 
Roks styrelse 2021

Kvinnotryck 
är ett guldägg 
och vi fortsätter 
att utveckla vår 
medlemstidning.

inzoomat

Roks styrelse



14 Kvinnotryck 1-2022

ALLT FÄRRE ANMÄLER grov kvinnofridskränkning och det
väcks färre åtal. Det visar en rapport från BRÅ. Det beror dock 
inte på att brotten minskar, utan på förändringar i registreringen 
och högre krav på stödbevisning för en fällande dom.

MED FÄRRE anmälningar och åtal, minskar även antalet fällande 
domar. Men av de åtal som ändå väcks, leder en större andel 
till fällande dom, från 51 procent 2008 till 57 procent 2017. 

Åtalen har blivit färre, men lever i högre grad upp till kraven 
för fällande dom. Samtidigt innebär det att man missar de stra�-
rättsligt sett lindrigare gärningarna som brottet ursprungligen 
också var tänkt att fånga upp.

ÄVEN UPPKLARINGSPROCENTEN för grov kvinnofridskränkning 
minskar – en halvering från drygt 30 procent år 2008 till 16
procent år 2017. 
FOTO: JULIA LINDEMALM

Färre anmälningar 
och åtal om grov 
kvinnofridskränkning

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR är inte bara ett allvarligt 
hot mot kvinnors säkerhet och rättigheter. Det inne-
bär dessutom stora ekonomiska kostnader. Enligt 
Europeiska jämställdhetsinstitutet, EIGE, kostade det 
könsrelaterade våldet i EU 2019 cirka 366 miljarder 
euro. Våldet mot kvinnor stod för merparten av 
kostnaderna, 290 miljarder euro. 

KOSTNADERNA UTGÖRS av flera saker, bland annat:
■ ekonomiska produktionsförluster (till exempel 

sjukskrivning)

■ kostnader för ohälsa

■ kostnader relaterade till rättsväsendet och rätts-
processer

■ kostnader för det sociala välfärdssystemet

■ personliga kostnader för den våldsutsatta

■ kostnader för specialiserade verksamheter och 
satsningar (skyddade boenden, kvinnojoursverk-
samhet, stödtelefoner med mera)

■ kostnader för förlorad livskvalitet, ökad rädsla 
och otrygghet.

NÄSTAN HÄLFTEN av kostnaderna handlar om partner-
våld, totalt cirka 175 miljarder euro. Även här är det 
våldet mot kvinnor som är dyrast, 152 miljarder euro, 
enligt EIGE. 

KOSTNADERNA I SVERIGE var 2019 6,6 miljarder euro 
för könsrelaterat våld mot kvinnor (1,8 miljarder för 
män) och partnerrelaterat våld mot kvinnor kostade 
3,4 miljarder euro (600 miljoner för män).
FOTO: ISTOCK

MÄNS VÅLD MOT 
KVINNOR ÄR DYRT

EN STATLIG UTREDNING föreslår att psykisk misshandel 
blir ett eget brott i den svenska brottsbalken. Brottet 
ska kunna ge fängelse i upp till fyra år. För att dömas 
för brottet ska gärningspersonen upprepat ha utsatt 
en annan person för nedvärderande, kränkande eller 
kontrollerande gärningar, med syftet att allvarligt skada 
personens självkänsla. 

IDAG KRÄVS OFTAST fysiskt våld för att en gärningsman 
ska bli åtalad. Lagändringen föreslås träda i kraft den 
1 januari 2024.

Psykisk misshandel 
föreslås bli eget brott
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Mäns våld mot kvinnor sker inte längre bara mellan 
hemmets väggar. Numera utsätts kvinnor också av 
trakasserier, hot och hat över nätet. 

UNDERSÖKNINGAR FRÅN BRÅ visar att gärnings personerna 
oftast är män och unga män näthatar dubbelt så mycket som 
unga kvinnor. Kvinnor utsätts för mer hot, hat och kränkningar 
på nätet än män.

DET VANLIGASTE NÄTBROTTET som anmäls av kvinnor är ofri-
villigt publicerade bilder, medan män oftast anmäler hot kopplat 
till våld. Enligt en rapport från organisationen Friends har 18 
procent av tjejerna och 6 procent av killarna blivit utsatta för 
sexuella trakasserier på nätet.

ENLIGT ORGANISATIONEN Näthatsgranskaren är det främst 
grupper som invandrare, asylsökande, muslimer, judar, politiker, 
regeringar, tjänstemän, feminister och hbtq-personer, som 
adresseras i hatkommentarer i olika facebookgrupper. De har 
också sett en normalisering av hatet där språk och uttryck som 
inte skulle accepterats i andra sociala sammanhang används. 

ATT INTERNET ÄR EN OTRYGG PLATS för många är ingen nyhet. 
Inte heller att kvinnohat, sexism och hot frodas i sociala medier 
som Facebook och Twitter, och andra webbforum. Men konse-

När våldet � yttar över till nätet
kvenserna kan bli stora. En studie från Lunds universitet visar att 
det fi nns tydliga kopplingar mellan näthat och psykisk ohälsa. 

EN STUDIE FRÅN AMNESTY visar samma sak:  
■ 39 procent fruktar för sin fysiska säkerhet
■ 18 procent känner oro för sin familjs säkerhet
■ 67 procent fi ck sömnproblem
■ Drygt 60 procent fi ck sämre självkänsla eller självförtroende
■ 58 procent fi ck panikattacker, ångest eller stress
■ Över hälften upplevde en känsla av isolering eller behov att 

dra sig undan
■ Över hälften fi ck svårare att fokusera på vardagsuppgifter
■ Över hälften bävade inför tanken på att använda internet 

eller sociala medier. 32 procent använde sociala medier i 
mindre utsträckning än tidigare och 7 procent slutade helt 
att använda de sociala medier där de blivit utsatta.

DESSUTOM VISADE Amnestys undersökning att förövaren i 
27 procent av fallen var någon som kvinnan kände, och i drygt 
14 procent handlade om en partner eller före detta partner. 

UPPKLARNINGSGRADEN AV NÄTBROTT är låg, 96 procent av 
anmälningarna läggs ned, eftersom det är svårt att identifi era 
gärnings personerna och bevisa brottet.

KÄLLOR: BRÅ, FRIENDS,NÄTGRANSKAREN, LUNDS UNIVERSITET, AMNESTY
FOTO: PIXABAY
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F ÖR 20 ÅR SEDAN hade ingen hört talas om 
ett privat skyddat boende. Idag utgör de en 
dryg tredjedel och står för närmare hälften 

av alla platser enligt Socialstyrelsens kartläggning 
från 2020. Vi har genom intervjuer och text på 
webbsidor undersökt hur 20 privata aktörer berättar 
om sin verksamhet. Syftet är att utröna vilka ideal 
de ger uttryck för och hur dessa ideal kan tänkas 
påverka framtidens jourlandskap. Resultaten är 
tämligen samstämmiga och visar tydliga skillnader 
jämfört med kvinnojourerna.

1FÖR DET FÖRSTA har de � esta privata boenden 
män i personalen. Vissa av praktiska skäl (till 

exempel fastighetsskötare som redan � nns i orga-
nisationen), medan andra framhåller vikten av att 
visa de våldsutsatta kvinnorna och deras barn att 
det också � nns »goda män«.

2FÖR DET ANDRA har de privata boendena en 
bred målgrupp, de säger sig kunna ta emot 

»alla« i behov av skydd, vilket bland annat inklu-
derar män, husdjursägare, missbrukare, funktions-
nedsatta, utsatta för hedersrelaterat våld, hatbrott 
eller terroristorganisationer och avhoppare från 
kriminella grupperingar. De säger sig också kunna 
ge ett individuellt anpassat stöd till olika målgrupper. 
Kort sagt, de »kan allt«. Det individuella stöd de 
erbjuder tycks dock inte fokusera på våldet eller upp-
brottsprocessen, utan snarare på vardagliga bestyr 
som att handla mat eller kontakter med myndigheter.

3FÖR DET TREDJE fokuserar många privata 
boenden på själva skyddet och talar gärna om 

sin höga säkerhet, till exempel förstärkta fönster, 
kameraövervakning och direktlarm. De framhåller 
sin kunskap om personskydd, skalskydd, säkerhets-
föreskrifter och riskbedömningar. Vissa erbjuder 
livvakt.

4FÖR DET FJÄRDE berättar de om sin � exibi-
litet; att de erbjuder hämt ning i hela Sverige, 

har bemanning dygnet runt och kan erbjuda lös-
ningar »på allt«. De säger att de anpassar sig efter 
kundens behov, och då syftar de på socialtjänsten, 
inte den våldsutsatta. Detta kan relateras till skälet 
till att de startade sin verksamhet. 

I något enstaka fall handlar det om en före detta 
jourkvinna som anser att verk samheten bedrivs 
bättre i företagsform, men de allra � esta (ofta män) 
ser det som en ren a� ärsverksamhet; stora företag 
som »en liten del av tårtan« och mindre, som en 
nisch som är mer lönsam än där de tidigare var verk-
samma. Då verksamheten bedrivs i aktiebolagsform 
framhåller � era att det huvudsakliga syftet med 
verk samheten självklart är att tjäna pengar.

VAD KAN DE PRIVATA aktörernas intåg i jourland-
skapet, med dessa ideal, innebära för kvinnojours-
rörelsen? Det är givetvis omöjligt att veta säkert, 
men man kan anta att de privata aktörernas ideal 
kommer att knu� a jourerna i samma riktning om 
inte jourerna står emot, särskilt mot beaktande att 
de privata idag har närmare hälften av alla platser 
och att socialtjänsten avgör var placering ska ske. 
En ansträngd socialtjänst kan se det som en enklare 
lösning att anlita privata, visserligen dyrare men 
»� exibla« aktörer då en kundrelation borgar 
för medgörlighet och underminerar ett kritiskt 
förhållningssätt.

DET ÄR DÄRFÖR kanske inte förvånande att de 
allra � esta privata är positiva till tillståndsplikt för 
skyddat boende, efter som de säger sig inte ha några 
problem att uppfylla de krav som en sådan bestäm-
melse skulle innebära. Risken med tillståndsplikt för 
kvinnojoursrörelsen är rimligen att rörelsens ideal 
inte ges plats i ett sådant system och att de privata 
aktörernas ideal formaliseras.

Nytt fokus och nya 
målgrupper när skyddade 
boenden privatiseras
På kort tid har fl era privata företag öppnat skyddat boende, en verksamhet som kvinnojourer solidariskt 
tagit ansvar för under fl era decennier. Men vilka ideal uttrycker de privata aktörerna och hur påverkar detta 
framtidens jourlandskap?
TEXT: MARCUS OCH JOHANNA LAURI

Johanna Lauri, 
Umeå centrum 
för genusstudier, 
Umeå Universitet

Marcus Lauri, 
Socialt arbete, 
Mittuniversitetet

inzoomat
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Fast vill han det? Ett stort problem i 
den rådande politiken har varit att man 
förutsatt att det saknas en driven avsän-
dare bakom våldet. Våldet upphörde att 
vara våldsamt och blev ett fält för admi-
nistration och projekt. 

I ETT VÅLDSAMT samhälle krävs radikala 
initiativ för att motverka våldet. De utma-
nar ju den rådande, våldsamma, ordningen 
Men få politiker vill i valtider lyfta frågor 
som utmanar samhälleliga grundvalar.

Det är dock nu eller aldrig vi måste 
klargöra våra grundvalar om vi ska klara 
utmaningar som väntar. För även om 
det är svårt att sakna vår förra regering, 
är det en realitet att vi nu vaknar upp till 
en ännu dystrare, nationalkonservativ, 
verklighet.

DET ÄR SORGLIGT att de krafter som 
motverkar kvinnors rättigheter också 
verkar hitta sina motståndare i Roks. Vi 
används rutinmässigt när mansrörelsen 
identi� erar de värsta feministerna, nu 
senast i en podd med Paolo Roberto och 
Alexander Bard. Till skillnad från de 
politiker som – trots sin påstådda kamp 
mot våldet – successivt stängt dörren för 
Roks, identi� erar mans rörelsen på ett 
ögonblick att det är våra analyser som 
hotar mäns makt över kvinnor. 

KRAFTER SOM SER NER på kvinnor ser 
radikaliteten i Roks och de som sitter 
vid makten skalar ner vårt politiska 
in� ytande till noll. Det drar återigen ihop 
sig till general angrepp mot oss »radikal-

Vi står kvar där vi alltid 
stått – på kvinnornas sida
HUR ÄR DET MÖJLIGT att mäns 

våld mot kvinnor inte kom upp 
på dagordningen i detta val? 

Dödligt våld mot kvinnor dominerade 
ju året och sommaren som föregick valet 
2022 på ett sätt vi inte har sett maken till 
i Sverige i modern tid.

FRÅGAN HEMSÖKER MIG när jag färdig-
ställer den studie som Roks har genom-
fört om kvinnors våldsutsatthet, under 
pandemin och i livet efter 15-årsdagen. 
Det sexuella våldet är utbrett, hot riktas 
mot kvinnorna och fysiskt våld utövas 
inte bara i hemmen utan också på allmän 
plats. Inga relationer är fredade, inga 
arenor frizoner. Unga kvinnor är särskilt 
utsatta och erfarenheterna � nns kvar i 
kvinnors kroppar under resten av livet.

Så är min fråga kanske fel ställd. Givet det 
utbredda våldet, borde vi snarare fråga oss 
hur någon kan tro att ett så våldsamt land 
som Sverige ska ta frågan om mäns våld 
på allvar in i en valrörelse?

DET VAR DOCK INTE BÄTTRE innan valet. 
Den »feministiska« regeringens »kraft-
tag« mot våldet inbegrep  det mesta, utom  
just det som hade hjälpt: Att uppvärdera 
kvinnors röster. Att lägga vikt vid kvinnors 
liv och perspektiv. Att tro på, att stötta 
och att värdera kvinnor.

Istället stra� , stra�  och åter stra�  och så 
ett »paradigmskifte« i arbetet: fokus på 
mannen. Han som slår. Insatser och stöd 
till honom. För han vill så klart sluta med 
det han gör.

feminister«, och den avgående feminis-
tiska regeringen har monterat ner vår 
rörelse och förpassat oss till läktaren vad 
gäller in� ytande.

Detta trots att det är så tydligt: I vår 
studie »Kvinnors trygghet« framträder ett 
jämställt samhälle fyllt av våld. Ett sam-
hälle där prat om våld är centralt, men där 
kvinnor inte är viktiga, på riktigt.

ÅTERSTÅR ATT SE vad som sker på vårt 
område nu. Roks arbetar vidare. Vi står 
kvar där vi alltid har stått. På kvinnornas 
sida. Vi fortsätter vårt arbete och � yttar 
fram våra fronter.  För vi behövs och nya 
jourer tillkommer hela tiden. Vi är fram-
tiden. Vi är kunskap, trygghet, stöd. 
Vi är Roks. Också efter valet.

JENNY WESTERSTRAND
Ordförande i RoksGivet det utbredda våldet, borde vi snarare 

fråga oss hur någon kan tro att ett så våldsamt 
land som Sverige ska ta frågan om mäns våld 
på allvar in i en valrörelse? 
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HUR UTTRYCKER DU DIG?!«

Orden kom från Annie Lööf 
och var riktade till Jimmie 
Åkesson som under parti-

ledardebatten 2018 än en gång påstått att 
invandrare »inte passar in här i Sverige«. 

Jag var en av alla dem som där framför 
teven kände tacksamhet över hennes 
skarpa tonfall, att åtminstone en av de 
åtta partiledarna markerade mot hans 
främlings�entliga retorik. En rasism som 
sedan Sverigedemokraterna kom in i riks-
dagen blivit alltmer öppen och ogenerad. 

ORD HAR BETYDELSE. Ord påverkar. 
Ord som inte ansågs acceptabla i en parti-
ledardebatt för tio år sen används idag 
av betydligt �er partiledare än SDs. Och 
hatiska ord kan till slut leda till hatiska 
handlingar. Vi har sett det hända förut, 
en statsminister som mördas på öppen 
gata, en utrikesminister som knivhuggs 
till döds dagtid i ett stort varhus. I somras 
var det dags igen då en man med höger-
extrema sympatier mördade psykiatri-

De senaste åren har vi gång på gång sett henne markera mot Sverigedemokraterna och i valrörelsen var hennes 
parti det enda som lyfte frågan om mäns våld mot kvinnor.

Men att ta ställning för feminism och antirasism kostar, och priset hon fått betala har varit högt. När hon fick 
kännedom om att hon var måltavla för mannen som mördade Ing-Marie Wieselgren i Visby i somras avgjorde 
det saken: Annie Lööf valde att avgå efter 11 år som partiledare.
TEXT: MARIA SVELAND�|�FOTO: SEVERUS TENENBAUM

samordnaren Ing-Marie Wieselgren
mitt på dagen, mitt bland människor 
under pågående Almedalsveckan. En tid 
senare stod det klart att Annie Lööf var 
mördarens tilltänkta o�er. Exakt hur den 
hatfyllda retoriken som riktats mot Annie 
Lööf under �era år påverkade mannen att 
gå från ord till handling kan vi bara ana. 
Men att det haft betydelse är uppenbart, 
och framförallt påverkade det föremålet 
för hans hat.

När hon under presskonferensen �ck 
frågan hur hon kände inför sin avgång, 
svarade hon att hon var lättad över att inte 
ha kommit till skada. Att hon var tacksam 
över att senare samma dag kunna hämta 
sin äldsta dotter på fritids. Att hatet starkt 
bidragit till att hon valde att avgå.

NÄR JAG TRÄFFAR ANNIE LÖÖF har 
det gått två veckor sedan dess. Ett svårt 
beslut, säger hon, eftersom hon varit 
partiledare i 11 år, men helt rätt. 

– Det är ändå skönt att ha landat i det 
här beslutet för lika stolt som jag är över 
de här åren, lika jobbigt har det varit. Det 
är oerhört slitsamt. Jag har ju levt i många 
år med både dödshot och hat och nu när 
mina barn har blivit lite äldre så är de mer 
medvetna på ett annat sätt än tidigare.
Hon berättar hur hårt det tog när hennes 
sjuåriga dotter kom hem från skolan och 
frågade varför någon ville mörda hennes 
mamma. 

– Någon av hennes kompisar hade berät-
tat om hoten och jag vill inte att mina barn 
ska behöva växa upp med det. Jag vill att 

HAT OCH HOT
PÅ KOLLISSIONSKURS MOT

Det kom otroligt nära och jag tror det var 
ganska många som i det ögonblicket trodde att det 
var jag som var o�ret, jag märkte det på telefonen 
som gick varm. 

närkontakt
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de ska ha ett mer normalt familjeliv, så 
som jag själv vuxit upp.

NÄR ING-MARIE WIESELGREN MÖRDADES

befann sig Annie Lööf bara några hundra 
meter därifrån och var på väg upp på scen 
när en av hennes livvakter tog hennes 
hand och förde henne åt sidan i säkerhet.

– Det kom otroligt nära och jag tror det 
var ganska många som i det ögonblicket 
trodde att det var jag som var o�ret, jag 
märkte det på telefonen som gick varm. 
Så jag gick snabbt ut och meddelade att 
jag befann mig i säkerhet. När polisen en 
tid senare kom hem och berättade att jag 
var det tilltänkta o�ret blev jag alldeles 

kall. Jag har ju levt med hot och hat av 
olika slag under lång tid men det här var 
något annat. Förmodligen fanns det en 
planering kring att faktiskt mörda mig 
och då ställer man sig frågan; är det här 
ett pris jag är redo att betala? Hitintills 
har jag svarat ja på den frågan men i kom-
bination med att vi kom i opposition och 
att jag har suttit som partiledare i över ett 
decennium så blev det en helhet som gör 
att jag kände att det är dags att göra något 
annat nu.

DE FLESTA POLITIKER lever med hot och 
hat, i synnerhet partiledare. Men är du dess-
utom kvinna, feminist, värnar klimatet 

och antirasist utgör du en extra giftig bland-
ning i många mäns ögon. För Annie Lööf 
har det förutom alla verbala hot även inne -
burit att nazister dukat upp »den sista 
måltiden« utanför hennes hus, samtidigt 
som de �lmade. Hakkorset på lyktstolpen 
är fortfarande kvar som en mörk påmin-
nelse. En annan konkret påminnelse är 
alla de skor hon fått hemskickade efter 
att det spreds ett rykte om att hon sagt att 
hon hellre åt upp sin högra sko än agerade 
stödhjul åt Socialdemokraterna (ett citat 
som ursprungligen visade sig komma från 
hennes dåvarande presschef Anna-Karin 
Nyman). Bland alla skor fanns ibland även 
dödshot, avföring och annat obehagligt. 
Skor som hon under lång tid tvingades 
hämta ut varje vecka i den lilla kiosken 
nära sitt hem.

När hon 2014 dessutom alltmer började 
positionera sig mot SD till skillnad från de 
andra partiledarna inom högeralliansen, 
eskalerade hatet och hoten. Det blev en 

         Det var en väldigt populistisk valrörelse där 
priset på el och bensin var det dominerande och 
det är också en orsak till varför jag känner att jag 
inte är rätt person att leda partiet framåt.
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tydlig vattendelare inom svensk borger-
lighet som förstärktes när hon inledde det 
blocköverskridande samarbetet i och med 
januariavtalet. 

– Det �ck det att fullkomligt spåra ur i 
vissa utomparlamentariska kretsar, fram-
förallt inom extremhögern.

Att inte köpa idén om att svensk borger-
lighet borde inrymma ett högerpopulistiskt 
främlings�entligt parti gjorde att hon 
betraktades (och fortfarande betraktas) 
som en svikare av den yttersta högern.

KOPPLINGEN MELLAN hatet, hoten och 
Sverigedemokraterna är tydlig för alla oss 
som varit utsatta. För min egen del var 
det en tydlig intensi�ering i mängden hat 
och hot jag �ck efter 2010. De vanliga arga 
mailen och breven ackompanjerades 
plötsligt av markant obehagligare innehåll 
och rena dödshot. I mitt sökande efter 
att förstå vad som hänt – jag hade ju i 
princip sagt och skrivit samma saker i 

�era år – intervjuade jag bland annat 
en man på ett säkerhetsföretag som då 
jobbade med SVT. Hans analys var att 
den ökade mängden hat och hot hade att 
göra med Sverigedemokraternas inträde i 
riksdagen. Plötsligt hade de avsevärt mer 
resurser och plattformar att sprida sin 
hatfyllda retorik.

Han berättade att företaget han jobbade 
med vanligtvis brukade ha några fall per 
år av o�entliga personer som utsatts, men 
sedan 2010 hade det ökat till ett fall per 
vecka. 

2012 levde jag inte bara med ett person-
larm kopplat till polisens personskydd 
utan var även etta på Flashbacks lista över 
Sveriges farligaste kvinnor. Annie Lööf 
låg på plats femtio. 

– Jag är lite bitter över att jag inte ham-
nade på pallplats, säger hon och skrattar. 
Men det är intressant för man ser så 
tydligt vilka de rangordnar som farligast 
i Sverige; det är feminister, klimatenga-
gerade, starka kvinnor som tar plats inom 
kultur, näringsliv och i politiken. Jag är 
väldigt stolt över att vara en av dem! 

Jag håller med. Det är en av de �naste 
utmärkelser jag någonsin fått.

TIO ÅR SENARE har näthatande troll 
blivit ett allt vanligare politiskt redskap i 
politiken. Det är bevisat (bland annat av 
den så kallade Muellerutredningen) att 

den ryska statsmakten försökte påverka 
det amerikanska presidentvalet 2016 med 
hjälp av trollarméer. Trump är en annan 
politisk makthavare som systematiskt 
utnyttjat sociala medier för att påverka 
debatten och politiken. Och här hemma i 
Sverige avslöjade nyligen Dagens ETC att 
Sverigedemokraterna byggt upp en egen 

trollarmé där avlönade näthatare med hjälp 
av falska konton spred hat och drev mot 
såväl politiker som enskilda människor. 

En av dem som utsatts är Annie Lööf. 
Lögner, illasinnade rykten, hån och hat 
som till slut blir en kinesisk vattentortyr. 

HENNES FEMINISTISKA medvetande 
vaknade i samband med att hon engage-
rade sig politiskt under gymnasiet. Till 
en början ville hon inte använda epitetet 
feminist eftersom det var förknippat med 
vänstern, men efter att hon läst Katarina 
Wennstams bok »Flickan och skulden« 
2002 bestämde hon sig för att reclaima 
ordet och göra det till sitt. Sedan dess 
kallar hon sig »liberalfeminist«.

Apropå det läste jag nånstans att du 
hade Margret Thatcher som förebild. 
Varför det?
– Det där blev misstolkat. Jag menade att 
jag var imponerad av att hon var en av de 
första kvinnorna som tog plats i politiken 
och att hon stod upp när det blåste, där-
emot delar jag inte hennes ideologi eller 
sakpolitik. Numera brukar jag lägga till 
att jag även är imponerad av Gudrun 
Schyman och Karin Söder, av samma 
anledning. De som var först och gick i 
bräschen för oss andra som kommit efter.

UNDER VALRÖRELSEN var Centerpartiet 
det enda parti som gjorde mäns våld mot 
kvinnor till en prioriterad valfråga. På val-
a±scherna stod Annie Lööf med armarna 
i kors med det tryckta budskapet »Män 
som slår ska inte komma undan«.

Idag är hon besviken över att inte �er 
inom den högsta politiska ledningen lyfte 
frågan. 

– Kvinnors och barns trygghet, frihet 
och rättigheter är livsviktiga frågor som 
i grunden handlar om ren och skär anstän-
dighet. Det har känts lite som att det varit 
min uppgift att föra fram det här perspek-
tivet vilket ju är väldigt anmärkningsvärt, 
det är ju ett samhällsproblem. Det är 
liksom inget nytt.

BESÖK PÅ ROKS KANSLI
Annie Lööf var ensam om att driva 
frågan om mäns våld mot kvinnor 
i valrörelsen. Direkt efter valet passade 
hon på att göra ett studiebesök på 
Roks kansli i Stockholm.  

         Kvinnors och barns trygghet, frihet och rättig-
heter är livsviktiga frågor som i grunden handlar 
om ren och skär anständighet.

närkontakt
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Inte heller är det något nytt att mäns våld 
mot kvinnor inte tycks ingå i den annars 
så heta valfrågan lag och ordning. När poli-
tiker debatterar brott och stra� avser de 
framförallt gängkriminalitet, trots att det 
är ett betydligt mindre utbrett samhälls-
fenomen som drabbar långt ifrån lika 
många som mäns våld mot kvinnor.

DET VISADE SIG ÄVEN att det inte lönade 
sig att vara en av de få som markerade 
mot SD och att lyfta frågan om våldet. 
Centerpartiet tappade nästan 2 procent 
av sina väljare, vilket var en stor besvikelse 
och frustration, säger Annie Lööf.

– Det var helt enkelt inte de här värde-
ringarnas valrörelse. Det var en väldigt 
populistisk valrörelse där priset på el och 
bensin var det dominerande och det är 
också en orsak till varför jag känner att jag 
inte är rätt person att leda partiet framåt. 
För jag är stolt över det jag gjort, både 
den politik jag drivit och de värderingar 

jag står för och känner inget behov av att 
ändra det för att blidka väljare.

ATT VARA FEMINIST är ofta som att leva i 
ett tillstånd av måndag hela veckan. Två 
steg framåt, ett steg bakåt. När #metoo 
svepte över världen för några år sedan 
var vi många som tänkte att en verklig 
förändring äntligen var på gång. Några år 
senare kan vi konstatera att den backlash 
som kom som ett svar på posten ledde till 
att ett dussin kvinnor åtalades och dömdes 
för förtal efter att de berättat om övergrepp 
i samband med #metoo. Samtidigt radika-
liseras yngre män åt höger.

Nyligen presenterades en studie från 
Göteborgs Universitet som visade att 
unga män känner sig hotade när kvinnors 
rättigheter ökar. De känner sig i allt högre 
grad utkonkurrerade från arbetsmarknaden 
av kvinnor och upplever rättighetskraven 
som något orättvist och hotfullt.

– Jag vet inte hur man ska tolka det på 
något annat sätt än att de konservativa 
vindarna kryper allt längre ner i åldrarna. 
Tittar man på valresultatet och skolvalet 
ser vi samma trend där SD och M var 
störst. Jag har ju två döttrar och har alltid 
tänkt att de kommer växa upp i ett mer 
jämställt samhälle än vad jag gjorde, men 
nu vet jag inte längre. Jag betonade gång 
på gång under #metoo att det inte �ck 
bli en dagslända, att det måste leda till 
bestående förändring. Tyvärr har det inte 
riktigt blivit så även om man gjort visst 
förändringsarbete. Och det går ju åt helt 
fel håll när unga män är mer provocerade 
av jämställdhet än äldre män samtidigt 
som vissa unga kvinnor idag uttrycker ett 
hemmafruideal.

ANNIE LÖÖF SOM HAR en juristexamen 
i grunden menar att det �nns en stor 
risk att förtalsåtalen mot kvinnor i efter-
dyningarna av #metoo riskerar att konser-
vera en tystnadskultur.

– I grunden är förtalslagstiftningen 
givetvis bra, vi ska inte ha folkdomstolar 
där människor blir uthängda hur som helst, 
men i det här fallet �nns det viss anledning 
att se över lagen. En av styrkorna med 
#metoo var ju att kvinnor berättade om de 
övergrepp som de utsatts för och på så sätt 
hjälpte andra kvinnor att omde�niera det 
de varit med om som övergrepp. Nu �nns 
det risk för att kvinnor inte vågar berätta 
längre av rädsla för att åtalas.
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ANNIE LÖÖF
FÖDD 1983 i byn Maramö, strax norr om 
Värnamo. Bor numera i Nacka med sin 
man Carl-Johan Lööf och deras två 
döttrar födda 2015 och 2019.

UNDER MANDATPERIODEN 2006–2010 
var hon Sveriges yngsta Riksdags-
ledamot. 2011 blev hon som 28-åring 
den yngsta departementschefen 
(som näringsminister).

2011 BLEV HON VALD till ny partiledare 
för Centerpartiet och efterträdde 
därmed Maud Olofsson – och blev 
därmed partiets yngsta ordförande 
genom tiderna.

DEN 15 SEPTEMBER 2022 meddelade 
Lööf att hon kommer att avgå som 
partiledare för Centerpartiet. Vad hon 
kommer syssla med i framtiden är inte 
bestämt i skrivande stund. 

ATT ENDAST 5 PROCENT av de polisanmälda 
fallen av sexualbrott leder vidare till åtal 
är en skam�äck, menar hon. Här behövs 
både mer resurser till polis och åklagare 
men också kompetensutveckling inom 
rättssystemet och vård och skola, de som 
möter utsatta kvinnor.

– Det farliga är ju att tilliten till rätts-
samhället minskar och det i sig leder till 
att färre kvinnor anmäler sexualbrott.

Just nu är vi många som känner sorg 
och oro över valresultatet och de natio-
nalistiska och högerpopulistiska ström-
ningar som sveper över stora delar av 
världen, vad gör du för att känna hopp? 
– Jag hittar hopp hos alla människor jag 
möter. Jag får hopp av civilsamhället, inte 
minst kvinnojourerna. Men det är viktigt 
att komma ihåg att det trots allt bara är 
några mandat som skiljer blocken åt och 
de värderingar jag brinner för �nns ju 
kvar ute i samhället. Det ger mig hopp. Vi 
kan inte ha fyra år till där polariseringen 
och oro ökar ute i samhället. Frågorna om 
människors lika värde måste återigen blir 
självklara och betraktas som ren och skär 
anständighet. Men det säger såklart något 
om vår samtid när det som är det mest 
anständiga är något som sticker ut.

närkontakt

Om skribenten
MARIA SVELAND är en prisbelönt 
journalist och författare som länge 
drivit feministiska frågor i såväl 
romaner, reportage och krönikor. 
2007 slog hon igenom med sin 
debutroman »Bitterfittan«, som 
blivit en modern klassiker.  

2013 skrev hon »Hatet – en bok 
om antifeminism« som bland 
annat handlade om kopplingen 
mellan antifeminismen och 
rasismen. Den skrevs efter att hon 
själv mottagit hat och dödshot 
under en längre tid. Boken inne-
håller också ett kapitel om SVT:s 
omtalade TV-dokumentär 
Könskriget.
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verklighetschecken

KVINNOHUSET I VÄSTERÅS

JAG KÖR UPP UTANFÖR det ikoniska 
rosa huset längs Ringvägen i Västerås, 
som i tjugo år har fört mina tankar till 
kvinnokamp varje gång jag passerat dess 

utstickande färg och höga stolta torn. På trappen 
väntar kassör Ulla Pettersson, en Grupp 8-kvinna 
som varit med sedan start, och den unga tjejjouraren 
Emilia Herrera, som gick grundutbildningen 2020 
och idag titulerar sig ideell samordnare. 

Ulla Pettersson och Emilia Herrera 
arbetar ideellt på Kvinnohuset i 

Västerås. Men den senaste tiden har de känt sig alltmer som social-
tjänstens utsträckta arm. Socialstyrelsens kvalitetsregler behövs 
inte för alla – men de ger stora möjligheter för entreprenörer att 
göra vinst på kvinnors utsatthet.
TEXT OCH FOTO: INGRID WISELL

När skyddat boende blir   konkurrensutsatt

VI ÄR HÄR FÖR ATT PRATA OM kvinnojourernas 
utveckling de senaste 20 åren och konstaterar att 
#Metoo, det digitaliserade sexuella våldet och tjej-
jourernas tillkomst såklart har påverkat. Men snart 
kommer vi in på ett viktigt politiskt beslut som över-
skuggat verksamheten på senare tid: De privata skyd-
dade boendena som konkurrerar med Kvinnohuset.

– Det handlar om var Socialtjänsten placerar. För 
20 år sedan fanns bara vi kvinnojourer med skyddat 
boende, punkt slut, säger Ulla Pettersson.

– Men nu har man gjort en marknad av kvinnors 
utsatthet, säger Emilia Herrera.

ATT DE HÅLLER TILLBAKA när de pratar om det här 
märks. Hur mycket ska man klaga på att folk vill 
hjälpa kvinnor som behöver skyddat boende? Det 
� nns en känsla av att de här privata lösningarna 

Emilia Herrera (till vänster) ideell samordnare på tjejjouren Västerås och Ulla Pettersson kassör på kvinnojouren i Västerås. 
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OM KVINNOHUSET
I VÄSTERÅS (KVINNO-
JOUR OCH TJEJJOUR)

Grundades: 1979 

Tar emot: För stödsamtal 
alla kvinnor och tjejer, 
för boende kvinnor över 
18 år med eventuella barn 
(ej med missbruk, ej 
rullstolsburna)

Anställda: 6 personer 
(motsvarande 5,35 heltider)

Medlemmar: 153 st (2021)

Skyddat boende: Ja

Stödsökande: Antal nya 
kontakter 2020–2021 
var 281, antal stödsamtal 
via personliga besök, 
telefon eller mail (med 
nya och gamla kontakter) 
var 873

inte alltid är de bästa för kvinnorna själva och att 
Socialtjänsten inte alltid vet vad kvinnornas behov 
egentligen är.

– Socialstyrelsen har ställt upp kvalitetskriterier 
som inte är nödvändiga för alla, som skalskydd och 
larm och så vidare, säger Ulla.

– Det vi ser hos de privata är att det ska vara bom 
och galler, stark belysning utomhus, men de har 
inte samma personal, systerskap och gemenskap. 
säger Emilia.

EMILIA KOM SJÄLV TILL kvinnojouren som barn och 
menar att gemenskapen är viktigare för barn än ett 
isolerat boende, hur många praktiska skyddsåtgärder 
det än �nns. Hon delar själv med sig av sina erfaren-
heter till dem hon hjälper på jouren för att visa att 
det kan gå bra.

– Det �nns inga pengar i världen som kan ge den 
tillfredsställelse som när man har gjort skillnad i 
någon annans liv, säger Emilia. 

Vilka är det som startar privata boenden?
– Ska man vara elak så var det såna som satsat 
på �yktingboende 2015 och så när det tog slut så 
försökte de gå över till stödboende. Det har jag inte 
belägg för men det hände en del där. Det är samma 
typ av verksamheter, säger Ulla.

– Hos de privata tar man ut vinst på att ha skyddat 
boende för utsatta kvinnor. Det tycker inte vi är 
meningen. Förra hösten hade vi ingen alls här utan 
alla sattes hos privata, säger Emilia. 

KVINNORNA SOM PLACERAS i Västerås kommer 
oftast från andra kommuner för att de ska komma 
bort från sin hemkommun. Västerås kommun placerar 
i sin tur hos andra kommuner. Det bidrar till att de 
egna socialsekreterarna, enligt Emilia, inte alltid 
vet vad Kvinnohuset gör. Det bidrar också till färre 
placeringar, vilket förmodligen också orsakas av 
Individ och familjenämndens dåliga ekonomi. 

Idag sker dessutom bedömningarna om vem 
som ska få en plats, i större utsträckning i samråd 
med kommunen. Skärpningen av socialtjänstlagen 

har gett socialtjänsten större ansvar och lett till 
att de satt upp nya krav. Ulla och Emilia menar att 
socialtjänsten har tagit över Kvinnohusets besluts-
förmåga. Följden är att Kvinnohuset nu utför social-
tjänst när de har kvinnor boende. 

– För att bli placerad ska man uppnå olika kri-
terier inom våld. Våldet kan alltså anses vara inte 
tillräckligt allvarligt, säger Emilia.

– På jouren har vi låg tröskel och förut kunde vi 
bedöma själva vilka som behövde stöd. Hur pass 
mycket psykiskt våld ska man stå ut med? säger Ulla.

– Våldskraven skickar ut skeva signaler om hur 
mycket man ska tolerera för att få söka hjälp, menar 
Emilia. 

Ulla tillägger att mycket handlar om att försöka 
övertyga socialtjänsten om att det faktiskt är allvar-
ligt. Det är inte säkert att kvinnorna berättar allting 
med en gång heller enligt hennes erfarenhet.

– Det vi gör handlar inte om vård, utan om hjälp 
till självhjälp, säger Ulla.

Dessutom innebär de nya reglerna också stränga 
dokumentationskrav, vilket många gånger upplevs 
som en baksida.

Vad skulle vara det politiska drömbeslutet?
– Att kvinnojourerna undantas från förslaget på 
tillståndsplikt för skyddade boenden. Att staten ska 

förstå att det här är en annan typ 
av boende, säger Ulla. 

– Att vi �ck stabilare ekonomi 
så vi kan behålla våra anställda 
och tänka långsiktigt. Till exempel 
för att kunna genomföra ännu 
ett tjejläger för vår »Storasyster 
& lillasyster« verksamhet, lägger 
Emilia till.

EFTER ATT HA VISAT MIG runt i lokalerna med högt 
i tak och stora ljusa rum som utgör bland annat 
tjejjourens kontor och en ateljé för skapande så står 
vi åter ute på trappen vid pelargonkrukorna.

– Vi får fortsätta att vara obekväma, säger Ulla.
Emilia håller med:

– Vad är det de säger, �na �ickor skriver sällan 
historia.

NÄR JAG SENARE SÖKER PÅ »Kvinnohuset 
Västerås« för att hitta en kontakt, så kommer en 
betalannons upp överst på Googlesidan. Ett privat 
skyddat boende annonserar, »Fri hämtning.« 
Under det kommer Kvinnohuset Västerås egna 
hemsida upp.

När skyddat boende blir   konkurrensutsatt

Det är klart 
att man påverkas 
av politiken, man 
tar två steg fram 
och ett steg 
tillbaka. Emilia Herrera

         De senaste åren har det kommit 
privata skyddade boenden. Så det handlar 
om var socialtjänsten placerar, för 20 år 
sedan fanns bara vi kvinnojourer med 
boende punkt slut. Ulla Pettersson
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Vilka mekanismer i det mänskliga 
samhällsbygget ledde fram till manlig 
överordning och är de fortfarande rele-
vanta? Karin Bojs fortsätter sin vandring 
i våra förfäders fotspår – nu med fokus 
på mödrarna

Karin Bojs har tidigare skrivit »Min 
europeiska familj – de senaste 54¬000
åren« (2015) och uppföljaren »Svensk-
arna och deras fäder – de senaste 11¬000
åren« (2016). Nu kommer nästa del i serien 
om vårt genetiska förfl utna, »Europas 
mödrar – de senaste 43¬000 åren«. 
Här borrar hon djupare i frågan om hur 
patriarkatet uppstod. Hon följer spåren 
av hur relationen mellan könen förändrats 
och cementerats.

Det hela bygger på nya möjligheter att 
analysera mjuka, förgängliga material 
som tyg, samt mer exakt detaljerade spår 
av DNA. Tidigare teorier antingen bekräf-
tas eller förkastas när DNA kan plockas 
ur salivrester från tandavtryck och spår 
från människors sexuella samröre. 

Det är uppenbart att män och kvinnors 
färd genom vårt förfl utna inte varit iden-
tisk, att villkoren varit skilda men också 
att olika forntida kulturer lämnat olika 
mycket plats åt kvinnors liv.

Bojs lyfter mäns och kvinnors skilda 
förfl utna och könsmaktsordningens 
historia utifrån arkeologiska och gene-
tiska fakta. Men ifrågasätter också vissa 
feministiska teorier om starka matriarkat 
och moderskulter. 
FOTO: THRON ULLBERG

BOK »Europas 
mödrar. De senaste 
43 000 åren«
Författare: 
Karin Bojs

HUR UPPSTOD EGENTLIGEN 
PATRIARKATET?

ORTENS TJEJER 
PRATAR VÅLD I NÄRA 
RELATIONER

När regissören A± e Ashkar följer upp 
succéuppsättningen »Snubben lättar på 
sitt hjärta«, där maskulinitet dissekerades 
genom en grupp killar i orten, har det 
blivit tjejernas tur att ta fokus.

Seluah Alsaatis text baseras på inter-
vjuer med tonårstjejer i Skärholmen och 
västerort och de pistolskottssnabba repli-
kerna är skrivna på ungas egen sociolekt. 
Uppsättningen utspelas på en lekplats, 
där parkbänkar och gungor utgör troner 
att förkunna ifrån. Ensemblen avhandlar 
ämnen som våld i nära relationer, barn-
fattigdom och psykisk ohälsa utan att det 
blir präktigt eller påklistrat. 

Det fysiska samspelet mellan skåde-
spelarna varvas med monologer som ger 
inblickar i rollfi gurernas privata världar. 
Ambitionen att fånga en så pass diversi-
fi erad grupp som ortens tjejer är förvisso 
svår, men det vittnar ändå om ett äkta 
försök att ta denna grupp på allvar. 
FOTO: MARKUS GÅRDER

TEATER
»Vem som hon«
Av: Seluah Alsaati
Regi: A� e Ashkar
Scen: Kulturhuset 
Stadsteatern 
Skärholmen

fritidslinjen
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Det här är den sanna historien om hur 
reportrarna Jodi Kantor och Megan 
Twohey grävde fram skandalen kring 
Harvey Weinstein, och hur det blev en 
tändande gnista för #Metoo. 

Onsdagen den 5 oktober 2017 publice-
rades deras story i »New York Times« och 
bröt därmed årtionden av tystnad om 
sexuella övergrepp i Hollywood och för-
ändrade amerikansk kultur för alltid. 

Bit för bit lyckas de två reportrarna 
blott lägga de tystnadsstrukturer som 
upprätthåller övergrepp. Ledtrådarna 
kommer från alla håll men tystas av ännu 
fl er. De möter hot, makt och dubbelspel. 

Tystnaden har ett högt pris, men det 
kostar ännu mer att tala ut. Det är svårt 
att ensam stå emot den lika utbredda 
som kompakta förnekelsen. Men när 
reportrarna får fl er att tala ut är ingen 
längre ensam. Nu höjs många röster och 
gör förändring möjlig.
FOTO: UNIVERSAL PICTURES

FILM
She Said
Regi: Maria 
Schrader 
Biopremiär:
18 november 2022 

DE BRÖT TYSTNADEN 
OCH TÄNDE GNISTAN 
TILL #METOO

Skapad ur 
den fria kraften

Av den kvinnliga 
kreativiteten

Från hand till dig

HANTVERK 
Julmarknad 
Arrangör: 
Handkraft 
Kvinnokraft

SMYGSTARTA JULEN 
MED HANTVERK 
PÅ FRYSHUSET

Den 27 november klockan 
11–17 bjuds det på julmarknad 
i Fryshuset, Stockholm. Ett
70-tal utställare säljer unika 
hantverk i alla dess former 
gjorda av kvinnor, icke-binära 
och transpersoner. 

Silversmycken, hudvård, 
återbruk, keramik, trähantverk, 
böcker, kläder och konst är en 
del av det som säljs – allt fram-
taget med särskild omsorg om 
både miljö och människa. 

Utöver försäljning erbjuder 
denna julmarknad också fantas-
tisk stämning, systerskap och 
gemenskap. Ta med dig vänner 
och familj, kärlekar och kollegor 
och smygstarta julen! Alla över 
18 år bidrar med 50 kronor i 
inträde.

TEXTER TILL 
FRITIDSLINJEN   

CHARLOTTA JANSON 
JOSEPHSSON



A nvändningen av begreppet våld i nära relationer
har vunnit mark på bekostnad av mäns våld mot 
kvinnor, hur ser du på det?

– Syftet med begreppet våld i nära relationer är att vara mer 
inkluderande så att också andra typer av relationer omfattas. 
På ett sätt är det positivt, men det bidrar också till att vi tappar 
den tydliga könsmaktskopplingen. Just nu rör vi oss, på ett 
globalt plan, bort från det utpräglade könsmaktsperspektivet 
i politiken. När vi byter mot en mer inkluderande terminologi 
går den inneboende samhällskritiken i begreppet förlorad, och 
då är vi tillbaka i 1970-talets diskurs. Detta är inte nödvändigtvis 
en antifeministisk förändring, det fi nns en välvilja bakom, men 
denna utveckling är inte oproblematisk och kan få antifeminis-
tiska konsekvenser. Den stora mängden som omfattas av detta 
begrepp är just kvinnor som utsätts av våld från män och det 
riskeras att osynliggöras i och med denna begreppsförskjutning. 

Upplever du att den feministiska forskningen blir hårdare 
granskad än andra typer av forskning och vad får det i så fall 
för konsekvenser?
– Överhuvudtaget all form av feministisk verksamhet granskas 
hårt, och i det ingår naturligtvis den feministiska forskningen. 
Det får stora konsekvenser, inte minst att man i varje enskilt 
ögonblick är mer försiktig med hur man formulerar sig. Det 
kan också leda till att man begränsar sin forskning och väljer 
frågor utifrån möjligheten att få forskningsmedel eller undviker 
frågor som man misstänker kommer att ge ett »jobbigt« resultat. 

utmärkt kulturtant

Genom att placera våld i sin historiska och kulturella kontext synliggör forskaren Gabriella Nilsson våldets 
samhälleliga funktioner, de normer det utgår ifrån och vilken kulturell mening det bär.

– Det har pågått en kamp för att få tolkningsföreträde i frågan om mäns våld mot kvinnor sedan frågan 
»upptäcktes« av kvinnorörelsen på 1970-talet.
TEXT: NICOLE KLING�| FOTO: ALEXANDRA ROSLUND

Ett exempel på hur lätt det är att sänka försök till framsteg 
är efterspelet av #metoo, där resultatet har blivit en ökad 
tystnadskultur – i alla fall om vi tittar på fällande domar, 
eftersom de fl esta domar rör förtal och inte övergrepp. 

Hur påverkar man bäst den allmänna diskursen i den här 
frågan så att den blir mer jämställd och inte ger män 
tolkningsföreträde?
– Det fi nns inget entydigt svar på den frågan. Jag har i min 
forskning gett en förklaring som går ut på att våldet befi nner 
sig mitt emellan fyra historiskt konstruerade grundprinciper i 
samhället som vi inte vill rucka på. Den första är rättssäkerheten, 
den andra är privatlivets helgd, den tredje är den sexuella fri-
heten och den fjärde är fadersrätten. Eftersom våldet befi nner 
sig mitt emellan dessa fyra pelare försvårar det förändrings-
arbetet otroligt mycket. Det händer extremt lite i faktiska 
handlingar, trots att vi de senaste 30 åren har haft en politik 
som haft frågan på sin agenda. 

KAMPEN OM TOLKNINGSFÖRETRÄDET:

DETTA HAR HÄNT

Gabriella Nilsson är docent och universitetslektor för avdelningen för etnologi vid Lunds universitet. Hon har skrivit fl era studier 
om våld och kön, bland annat avhandlingen »Könsmakt eller häxjakt« (2009) och »Våldets kön: Kulturella föreställningar, funk tioner 
och konsekvenser« (2020, reviderad upplaga). I Våldets kön närmar sig Nilsson våld som kulturell företeelse och undersöker 
vilka betydelser våld har i olika historiska och samhälleliga kontexter, vilka funktioner det fyller på en strukturell nivå och för 
enskilda individer samt vilka konsekvenser det får för våldsutsatta personer. Boken riktar sig till studenter som i sin framtida 
yrkesverksamhet kommer att möta våldsutövning och våldsutsatthet.

Ett exempel på hur lätt det är att
sänka försök till framsteg är efterspelet 
av #metoo, där resultatet har blivit en 
ökad tystnadskultur.

Vad handlar våldet
egentligen om?
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TJEJ- OCH KVINNOTRÄFF 
I september arrangerade Länsföreningen kvinno- och tjej-
jourer i Norrbotten en tvådagarsträ�  i Piteå. Helgen fylldes 
av erfarenhetsutbyte mellan jourerna i Norrbotten och viktiga 
samtal. Wiveca Holst och Carin Holmberg, författarna till 
skriften »Oslagbara Damer« föreläste om Roks historia, och 
Eva Engman och Mildred Hedberg från Luleå föreläste om 
Kvinnojouren Iris historia och 40 års utveckling av politiken 
på området mäns våld mot kvinnor.

Den 15 oktober gick också höstens tjejjoursträ�  av stapeln 
i Stockholm. Här diskuteras bland annat resultatet från den 
nya studien »Kvinnors trygghet – en studie om mäns våld mot 
kvinnor«. Vad framkommer utifrån tjejers och unga kvinnors 
verklighet?  Det hölls också en workshop om metodmaterial 
och vad som behövs.
ILLUSTRATION: FREEPIK

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 medlems-
jourer. Den åttonde och nuvarande ordföranden heter Jenny Westerstrand. 

Roksnytt
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Roks har under 2022 fått äran att ta över och förvalta Gustaf
och Agnes Ahrenius stiftelse. Det är en stiftelse som makarna 
Ahrenius upprättade 1962. Stiftelsen skänker pengar till kvinnor 
och barn som på olika sätt utsatts för konsekvenser av en 
mans brottsliga handlingar. Det kan vara alkohol- eller drog-
relaterat missbruk och andra omständigheter som gjort att 
kvinnan och/eller barn hamnat i svårigheter. 

Roks fi ck frågan om att förvalta stiftelsen av Länsstyrelsen och 
nu har stiftelsens utdelningsnämnd börjat sitt arbete..
ILLUSTRATION: JULIA LINDEMALM

ROKS BJUDER IN TILL SAMTAL
Socialkonservatismen och nationalismen sprider sig i vårt 
land. I dag röstar var fjärde man på ett parti vars syn på våld 
och kön inte bara sätter feminismens utveckling på paus – 
utan vrider klockan tillbaka.  

För att försöka mobilisera och förhindra en utveckling åt 
fel håll, bjuder Roks därför in fl era organisationer som arbetar 
för kvinnor och tjejer till ett rundabordssamtal för att disku-
tera situationen i vårt land. Vi behöver samla starka röster 
för att kunna göra oss hörda och för att våra frågor inte ska 
försvinna i de politiska prioriteringarna. Vi ska inge hopp 
och bidra till möjligheter för tjejer och kvinnor att påverka 
samhället i rätt riktning.

Roks stärker också sitt internationella samarbete för att 
utbyta erfarenheter och få inspiration. I höst bjuder vi in tre 
turkiska feminister med lång erfarenhet av politiskt arbete.

Roks har blivit 
med stiftelse

Stöd till 
kvinnor och 

barn som utsatts 
för en mans 
brottslighet
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Den 16 november lanseras den nya rapporten »Kvinnors 
trygghet«, en uppföljning av studien som gjordes för 21 år 
sedan, »Slagen dam«. Studien har genomförts av Roks i 
samarbete med Örebro universitet och Roks ordförande 
Jenny Westerstrand har varit projektledare. 
FOTO: FRIDA EKMAN

LANSERING AV UPPFÖLJAREN 
TILL »SLAGEN DAM«

PÅ GÅNG…
ROKS PÅ SOCIONOMDAGARNA
Den 22–23 november deltar Roks på Socionomdagarna 
på Stockholmsmässan i Älvsjö. Roks ordförande Jenny 
Westerstrand och forskare Eva Diesen från Nationellt 
centrum för kvinnofrid, samtalar om våld och vårdnad den 
22 november, klockan 16.00–16.50. Roks har en monter 
med jourkvinnor som informerar om verksamheten och 
det stöd som erbjuds tjejer, kvinnor och barn. 
FOTO: ISTOCK

Ingen har väl missat att Roks webbplats numera också har 
särskilda opinionssidor? Där lyfter vi våra prioriterade frågor 
och kommenterar det som är aktuellt. Här kan du ta del av 
våra resonemang när det gäller den politiska utvecklingen 
och de förändringar som kvinnojoursrörelsen står inför: 
opinion.roks.se

NYA OPINIONSSIDOR PÅ ROKS.SE

Den 25 november är det FN:s internationella dag för 
avska� andet av våld mot kvinnor. Det kommer att 
märkas över hela landet. Roks tjej- och kvinnojourer 
från norr till söder arrangerar aktiviteter för att upp-
märksamma denna dag. Allt från ljusmanifestationer, 
tal och sång, till temakvällar, föreläsningar, debatt-
inlägg i lokaltidningen och orangea ballonghav 
planeras. 
Se mer info om aktiviteterna på din ort: 
roks.se/detta-hander-25-november
FOTO: PIXABAY

MANIFESTATIONER 25 NOVEMBER

TEXTER 
TILL ROKSNYTT

CHARLOTTA JANSON 
JOSEPHSSON



ANNONS

Roks arbetar för att hjälpa kvinnor, tjejer 
och barn till ett bättre liv utan våld, sexuella 
övergrepp och förtryck. Du kan stödja oss 
i det arbetet!

Vi tar tacksamt emot stora som små bidrag, 
både från privatpersoner och från företag. 
Pengarna går oavkortat till våldsutsatta 
kvinnor och barn, som är i kontakt med Roks 
tjejjourer och kvinnojourer, och har behov av 
en guldkant i tillvaron som till exempel akti-
viteter för barnen eller annat nödvändigt. 

Fonden har instiftats för att erbjuda eko-
nomiskt stöd till kvinnor och tjejer som 

B posttidning
returadress: Roks kansli, Hornsgatan 66, 118 21 Stockholm

har kontakt med någon av våra medlems-
jourer, samt barn som vistats med sin 
mamma på en jour. 

Tanken är att fördela medel till kvinnor, 
tjejer och barn som länge har längtat efter att 
få unna sig något utöver det vardagliga, som 
en ut� ykt, ett par skridskor eller en cykel.

Om du vill ge ett bidrag till stödsökande 
kvinnor, tjejer och barn på Roks jourer 
kan du sätta in pengar på vårt bankgiro 
5371-9274 eller swisha 123 001 78 22. 
Märk insättningen »Gåva«. 

GE EN 
GÅVA TILL ROKS
AURORAFOND


