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Jag växte upp, precis som alla andra av kvinn-
ligt kön, under ett rosa täcke. Jag växte upp, pre-
cis som alla andra som växt upp i en feministisk 
familj, även under ett lila täcke. Jag växte upp 
under ett blågult täcke. Jag har bott i Sverige un-
der den absolut största delen av mitt liv. Jag är 
uppväxt i världens mest jämställda land. Eller 
det är så snacket brukar gå.

Sverige = jämställdhet. Kvinnan kan ha precis 
så mycket makt hon vill.

Vi kikar på den sista meningen igen, ”Kvin-
nan kan ha precis så mycket makt hon vill”.

Kvinnan.
Ja, men vad trodde du? Att könsidentiteterna 

var upplösta? Ack, ack, ack...
Jag har växt upp i världens mest jämställda 

land - och här sitter jag i min kjol på sänggaveln 
undrandes hur detta gick till. Alltså, jag vet ju 
hur det gick till; jag gick till garderoben, pro-
vade lite kläder, såg mig i spegeln, funderade, 
bytte om och satte mig ner. I min kjol. I min roll. 
Jag satte mig ner med klumpen i magen. Jag som 

trodde att jag växt upp i landet Feminism.

Jag har blivit tjugo år nu. Min tabula rasa – jag 
själv som ett ”oskrivet blad” - kan man nog inte 
påstå är särskilt rasa – oskrivet -längre. Jag har 
växt upp med Barbie, smink för barn, Spice 
Girls – med precis allt detta som skapar det klas-
siska pratet om hur småflickor förstörs av ditten 
och datten…

På rasterna i högstadiekorridorerna disku-
terade jag och mina kompisar olika deltagare i 
America’s next top model, och då vi stod i kön i 
H&M diskuterade vi hur vi skulle se ut på festen 
i helgen.

Jag växte upp under det lila täcket. Feminism 
har alltid smugits in i mitt syre. Hur kan jag då 
ägna min tid, energi och mina pengar på att 
vara objektet?

Men det gör väl ingenting? Jag har ju alltid fått 
veta att detta är perfekt för kvinnorörelsen. Sex 
and the City, Cashmere Mafia, Lipstick Jungle 
– ja, listan kan göras lång på dessa nytänkande 
serier (med extremt töntiga namn). Kvinnor 

som också har pengar och som är lite kaxiga.
Vi kikar på den sista meningen igen, ”Kvinnor 

som också har pengar och som är lite kaxiga.”
Kvinnor.
Ja, men vad trodde du? Att könsidentiteterna 

var upplösta? Ack, ack, ack…

Mamma fortsätter säga att vi lever i ett patriar-
kat… Vänta nu! Jag har ju växt upp i landet Fe-
minism! ”Men lilla gumman, du har ju växt upp 
i landet Låtsasfeminism” hör jag mig själv säga i 
mitt huvud. Delen av mig under det lila täcket 
skrattar hånfullt åt delen av mig under det rosa 
täcket.

Och här sitter jag i min kjol på sänggaveln i 
Barcelona. På tal om Barcelona och Spanien och 
spanska; lustigt att máscara på spanska betyder 
mask och maskeraddräkt. Vilket påminner mig 
om att jag borde börja köpa en ny eyeliner. 

Jag kanske växte upp i landet Feminism, men 
av någon anledning är det fullt normalt att jag 
växte upp i landet Kvinna.
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