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Den mycket speciella våren har givetvis satt sin prägel på terminens 
andra och sista Nya Phosphoros. Det vore kanske konstigt annars. I 
detta nummer svänger känslostormarna från hoppfullhet till uppgiven-

het. Rimligen är det precis så det blir när tillvaro ställs på sin ända och ovisshet, 
isolering och stillasittande plötsligt utgör vardagen. Således blir detta nummer 
ofrånkomligt en reflektion av sin tid. Och kanske finns det ett värde i det. Inte 
minst när någon framtida arkivarie 30 år från nu tittar igenom arkiven i hopp 
om att finna vad som egentligen gjordes, kändes och tänktes på Östgöta nation 
våren 2020. 

I detta nummer har vi tittat lite extra på innovation och framtiden. Vi har gett 
ett gäng fantastiska skribenter den stora utmaningen att spå morgondagen. 
Bland annat får vi skrämmande profetior, spännande spaningar och en hel del 
spekulationer. Så kom för guds skull ihåg vart ni hörde det först!

Ni finner dessutom ett reportage om förlossningsskador och behovet av att 
bryta tabun, där vi har gästats av Östgöta nations nyaste hedersledamot.

Vi vill rikta ett stort tack till de eminenta Emmelie Tiderman och Gustaf 
Furusten, som står för illustrationerna även i detta nummer. Ni är otroliga!

Nu när detta nummer inom kort skickas till de icke-existerande tryckpressarna 
vill vi uppmana alla att ta vara på den stundande sommaren; ät en glass för 
mycket och unna dig något svalkande i glaset. Tågluffen genom Europa må inte 
vara optimal just i sommar, men du kan fortfarande damma av skolfranskan på 
Tinder Passport – länge leve innovationen!
 
Vi hörs igen till hösten. På återseende!

Hanna Walfridsson
Redaktör

Hjalmar Desmond
Redaktör

Hanna Walfridsson Hjalmar Desmond
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KURATORSSPALTER

Kära östgötar! 
Perioden mellan de två deadlinerna (som mina redaktörer så var-

samt planerat och som jag så våldsamt misshandlat) för föregå-
ende upplaga av Nya Phosphoros och denna upplaga har varit 
kanske den minst och mest händelserika perioden i nationens 
historia. Att hävda att mycket har hänt när i stort sett ingenting 
faktiskt har hänt kanske låter lite konstigt, men det är viktigt 
att förhålla sig optimistisk när läget är som det är. För att vara 
optimistisk väljer jag därför att se det som att vi inom loppet av 
bara några månader gjort jättemånga saker som aldrig tidiga-
re hänt på nationen. Vi har aldrig tidigare genomfört ett digitalt 

landskap, aldrig haft så regelbunden kontakt med nationens 
styrelser och nämnder som nu, aldrig tidigare pysslat med 

take away-luncher och framförallt har vi aldrig ställt in och 
flyttat på så många evenemang som nu. Bara en sådan sak! Det är minst sagt historiska tider, och vi gör vårt 
allra bästa för att hålla humöret uppe. Vissa saker gör det synnerligen enklare att hålla humöret uppe, och jag 
känner mig därför nödgad att nyttja även detta forum för att rikta ett gigantiskt tack till alla ämbetsverkare och 
medlemmar som visat stöd och förståelse i dessa tider.
 
Tim Norinder Jonsson
Förste kurator

Men jag har ändå haft ett fantastiskt år som kurator, även om det nu börjar lida mot sitt slut. Jag skulle här i 
sista spalten vilja tacka mina fina kuratorskollegor för året som gått. Samt passa på att önska dem lycka till 
inför kommande termin och år! Så i nästa spalt kommer ni få stifta bekantskap med Martin, som är min efter-
trädare, och Frida som tar över efter Lovisa. Med sista spalten vill jag bara säga tack och ta hand om er där ute!

Allt gott, 
Nelly Lidholm
Andre kurator

Nu börjar våren komma, och terminen börjar lida 
mot sitt slut för denna gång. Året för min del har 
gått snabbt och varit kul, om än mer speciellt ge-
nom rådande situation i världen. Nationen har 
hållit verksamheterna stängda under en period 
men nu äntligen kommer det öppnas upp i mindre skala! 
Med take-away lunch på dagarna och pub på fredagar till 
att börja med, vilket vi hoppas kommer bli uppskattat av 
alla medlemmar och studenter. 

Vårterminen har som sagt inte varit lik någon tidi-
gare vårtermin. Det blev inget valborgsfirande 
för Uppsala i år, och inte heller kommer det bli 
någon vårbal för att fira in våren och sommaren. 
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KURATORSSPALTER

Kära östgötar!
Nu är det verkligen dags, sista spalten. 
Min tid som fjärde kurator har dels varit precis som jag 
förväntade mig men också allt som jag inte förväntade 
mig. Vi kan alla hålla med om att denna termin är nå-
got annorlunda än tidigare terminer då världen be-
finner sig i en pandemi.

För lite mindre än ett år sedan satt jag här och 
skrev min första kuratorsspalt. I den spalten 
beskrev jag en dag på kontoret och det som 
hände just den sekunden som jag satt och 
skrev. Jag läste igenom den nyligen och såg 
att mycket är sig likt medans det också är sig olikt.

För ungefär ett år sedan var Helen vår förste kurator och precis i den stunden som jag skrev min kuratorsspalt 
lagade hon en lampa och en medlem kom förbi för att hämta sitt nationskort. Tim som nu är vår förste kurator 
byter inte lampa i detta nu, men han byter ut brandsläckare och istället för att en medlem kommer förbi fysiskt 
och vill hämta ut sitt nationskort får han ett telefonsamtal om det, då vi nu jobbar med social distansering. Hos 
andre kuratorn har inte mycket förändrats heller. Hon fortsätter räkna sina pengar, men istället för att ha en 
dokumentär i hörlurarna spelar hon upp presskonferensen klockan två högt på sin dator så vi alla kan höra.

Vår tredje kurator har också bytts ut. Förra terminen satt Alice som tredje kurator men nu sitter Lukas istället. 
Han fick gå och handla crème fraiche istället för tomater som Alice alltid fick göra. Vad gör er fjärde kurator just 
nu? Jo, jag sitter och reflekterar över det underbara året som jag har haft med er alla, medlemmar, nationsak-
tiva och kollegor. Och jag är otroligt tacksam för att ni har gett mig ett utav de bästa åren i mitt liv! Nu blickar 
vi framåt mot nästa termin som förhoppningsvis är pandemifri, med middagar, sång, dans och en ny fjärde 
kurator. 
 
Tack för att jag fick ert förtroende!
Lovisa Nord Heidtmann
Fjärde kurator  

Lukas Forell
Tredje kurator

Nu sitter jag här vid mitt höj- och sänkbara bord, som 
varken går att höja eller att sänka, och funderar 

över denna vecka som nyss passerat förbi mig. 
För första gången sedan i mars så har vi haft res-
taurangverksamhet. Detta har inneburit att vi har 
kör take-away lunch som varit mycket uppskattat 
av kunder men framförallt av kuratelet som fått 
en mer varierad kost. Och nu i skrivande stund har 
puben öppnat upp igen, vilken lycka! Det känns 
helt fantastiskt och hela restaurangen har fått en 
upplyftande inredning med både ”keep distan-

ce”-skyltar och handsprit. Hoppas ni uppskat-
tade nyöppningen ni som var där och ta hand 

om er, nationen finns här för er!
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Människan har alltid försökt för-
stå sig på vad som komma skall. 
Vi har sökt svar hos profeter och 

orakel, i kaffesump och i tarotkort, men 
inte har vi blivit klokare av det. Visst kan 
man diskutera om det ens vore kul att 
se in i framtiden? Hur ofta hoppar man 
egentligen direkt fram till slutet av en 
film? Det är allt som oftast resan som är 
målet! Men däremot finns det onekligen 
tillfällen när det vore superpraktiskt att 
se in i framtiden. Inte minst när man, 

FRAMTIDSSPANING

optimistisk och naiv som man är, vill gå 
med vinst på valfri spel- eller aktiemark-
nad. Det gäller då att veta något som an-
dra inte vet. Annars får man äta nudlar 
till middag – en månad till. Nya Phosp-
horos har därför gett fyra skribenter 
uppdraget att komma med en välunder-
byggd spekulation, en framtidsspaning, 
för att ge oss trygghet i att vi nu ligger 
ett steg före. Vilka fenomen kommer 
karaktärisera framtiden? Hur kommer vi 
tänka och känna? Här får ni svaren!



Slår man upp begreppet innovation i Nationa-
lencyklopedin står följande lydelse att finna: 
”Förlopp genom vilket nya idéer, beteenden 

och tillvägagångssätt vinner insteg i ett samhälle och 
sedan sprids där.”

”Nya idéer som sprids i ett samhälle! Hurra! Uppåt! 
Framåt!” – tänker ni. Jag undrar vad det är för fel på 
icke-nyhetens behag? Senast jag kollade var inte orden 
”nya” och ”bra” synonymer. Har jag missat något?
 
Den ljusnande framtid som skulle vara vår, nu i vår, 
förvandlades till ett svart hål av ingenting och tristess. 
Hur kunde det bli så här? Vissa skyller på en fladdermus-
sugen kines. Andra på enfaldiga ski bums i Italien. Några 
på Tegnell. Själv skyller jag på innovation.
 
Innovation är kapitalismens, industrialismens och konsu-
mismens drivmedel. Vi skämmer bort oss själva genom 
att ständigt uppfinna nya varor och tjänster som för en 
kort sekund får oss att fly den tråkigt trygga tillvaro vi 
lever i. Det ska inte finnas en tråkig stund. Vill man äta 
fladdermus ska man få äta fladdermus. Vill man åka 
skidor ska man få åka skidor. Vill man flyga flygplan ska 
man få flyga flygplan. Ni fattar.

Folk negligerar helt Alfons farmors klassiska paroll: ”Man 
måste ha tråkigt ibland för att veta när man har kul”. 
Jakten på lycka har ersatts av en missuppfattad rättig-
het till lycka. Vill vi göra något ska ingen kunna hindra 
oss. Problemet är att vi inte skulle upptäckt nya nivåer av 
lycka om den mänskliga innovationskraften stannat vid 
kottdjurens uppkomst. Vi skulle varit nöjda där. Inga virus.

Covid-19 har tvingat oss att stoppa galoppen för att fatta 
den. För första gången i mänsklighetens historia stannar 
hela världen upp simultant. Vi får tid till eftertanke. Vi ser 

hur stort och tungt vårt fotavtryck är på den plats som 
ger oss liv. Vi får ett konkret bevis på att vi är vår egen 
största fiende.

Miljön har förbättrats dramatiskt sedan coronavirusets 
utbrott. Det går inte att blunda för. Bilderna som kablats 
ut på smogfria storstäder världen över talar sitt tydliga 
språk. Dessa kompletteras även av statistik som visar att 
utsläppsnivåerna inte varit så här låga sedan stenåldern. 
Typ. Poängen är att naturen håller på att vakna till liv igen. 
Vår misshandel av moder jord har fått ett avbrott. Hon ler 
mot oss igen. Vi får inte falla tillbaka i gamla vanor.

Alla är vi bovar i dramat, oavsett om vi står på konsum-
tions- eller produktionssidan. Alla faller vi pladask för 
innovationens osynliga piska. Såväl privat som offentlig 
sektor drivs i grunden av innovation och nya – fatala –
vägar framåt. Vad ska man plugga för om man ändå bara 
bidrar till samhällets fördärv i slutändan? Visst, vissa 
kommer få viktiga roller som gör att vår värld kan gå 
runt. Men ni som inte pluggar för att exempelvis bli läkare, 
lärare eller medievetare borde ta er en rejäl funderare. 
För vems skull studerar ni? Tänk till nu. På riktigt.
 
När ni gnuggat era hjärnceller ett tag kommer ni förmod-
ligen inse samma sak som undertecknad. Regression 
kommer bli hetare än någonsin. Vi borde alla göra det vi 
är skapta för. Klä av oss våra dyra märkeskläder i billigt 
material och ge oss ut i skogen tillsammans. Hand i hand. 
 
Som medievetare tar jag mitt ansvar och skriver den 
här texten till er. Men ni andra kan reflektera ett varv till 
över era höstplaner. Ska ni verkligen tillbringa ytterligare 
en termin på Ekonomikum? Eller ska ni ta ert ansvar för 
moder jord, bosätta er under en gran och viga återsto-
den av era potentiellt destruktiva liv till att bygga kottdjur 
istället?

Kottdjurens återkomst
av

Maximilian Haglund Holst
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Här ska inte inledas med 
att konstatera att detta är 
märkliga tider, det är redan 

gjort. Men det är även potentiellt 
filosofiska tider. Världen är i mångt 
och mycket förlamad, satt på paus. 
Det tvingar en förhoppningsvis att 
stanna upp, tänka efter och reflek-
tera. Vedertagna system och struk-
turer som tidigare bara fortsatt 
borde nu vara uppe för debatt. Hur 
har de egentligen fungerat? Finns 
alternativ?

Men diskussioner av detta slag tende-
rar istället överröstas av någonting 
annat, oavsett om vi tänker på det 
eller inte.

I Svenska Dagbladet, 29 april, stod 
att finna en ledartext av Ivar Arpi 
med rubriken: ”Coronadebatten är en 
toalett”.

Det hela var både underhållande och 
tydligt. Han inledde texten med att 
berätta om ett experiment. Det gick 
ut på att försöksdeltagarna, som var 
”studenter vid toppuniversitetet Yale 
och rimligen inga dumbommar”, fick 
i uppgift att kort och enkelt förklara 
hur en toalett fungerar. En uppgift, 
vars enkelhet de på förhand var över-
tygade om, men som efteråt visade 
sig vara betydligt svårare än så, rent 
av ogenomförbar på ett korrekt sätt.

Vidare förklarade Arpi, att för att förstå 
en toalett krävs ”kunskap i kemi för 
att förstå varför toaletten inte läcker 
ut på golvet när man spolar, i keramik, 
plast och metall för att förstå hur den 
görs, om människokroppen för att 
förstå proportionerna, kanske även 
i ekonomi för att förstå priset och i 
psykologi för att förstå varför svarta 
toaletter är ovanligare än vita.” Det är 
egentligen väldigt få saker i vardagen 
som vi kan förklara, på riktigt, och en 
stor del av den upplevda förståelsen 
är blott en illusion. Ödmjukande. 

Jag skrev i inledningen om dessa 
tiders filosofiska potential, många av 
oss har all tid i världen att ägna sig åt 
utvärdering och eftertanke. Men istäl-
let ger sig fler än någonsin till känna 
som självutnämnda experter, killgis-
sare och autodidakta epidemiologer. 

Att stanna upp och reflektera över 
nuvarande system har på många håll 
sorgligt nog hamnat i skymundan, jag 
hoppas desperat att det får ett slut. 
Men min spaning är att folk har fått 
mersmak, de har fått blodad tand.

Den hybris och bristande självinsikt, 
som tillåter en att gå emot landets 
främsta experter med mångåriga 
utbildningar och ännu fler års arbets-
livserfarenhet inom ämnet. Som tillå-
ter en att anse sig ha samma pondus 
som dessa att debattera hur landet 
bäst bör styras i kris. Den kommer i 
framtiden att flöda, ytterligare. 

Vi lär få se ännu fler känna sig 
tvungna att dela ut expertutlåtanden, 
utan varken expertis eller efterfrå-
gan – och det kommer rentav bildas 
akademier för lekmän. De nya akade-
miernas valspråk kommer inte som 
den grundad av Gustav III på 1700-
talet lyda ”Snille och smak”, men 
”Tiga är silver, tala är guld”. Sällskap 
som veckoligen samlas för att livligt 
och eldigt diskutera alla de saker som 
de allra minst har insikt i. Ett samhälle 
präglat av tyckonomi och där devisen 
”jag tycker så, ergo sant” är lag. 

Människor som inte nöjer sig med att 
bara känna och tänka fritt, utan utta-
lar sig med en säkerhet som inte ens 
den mest insatte besitter.

Folk fortsätter ogenomtänkt skrika 
att Sverige borde göra si, eller skulle 
ha gjort så. Trots att ingen lyckats 
ringa in denna sjukdom. Vi har ju inte 
sett dess fullständiga konturer ännu. 

”Men istället ger sig fler än 
någonsin till känna som 
självutnämnda experter, 

killgissare och autodidakta 
epidemiologer.”

Okunniga experter & tvärsäkrA gissningar: 
akademier för lekmän

av

Markus Hällje
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Helt ärligt, världen är skit. 
Men ur denna coronaför-
pestade tillvaro fylld av 

kärlekshungrande själar i karan-
tän som maniskt swipar på tinder, 
har en av våra mest oskulds-
fulla och renhjärtade former av 
kommunikation återuppstått. Den 
gamla hederliga brevkompisen. 
Tinder valde nämligen att tillåta 
sina användare att kostnadsfritt 
swipa världen över för att förhin-
dra fysiska möten. Jag förutspår 
att detta beslut i samklang med 
den moderna teknologins oänd-
liga möjligheter och det rådande 
läget i samhället ger upphov till en 
digital brevväxlingsrenässans. 

Likt många andra hade även jag en 
brevvän när jag gick i lågstadiet. 
Hon hette Ingrid och var från Tysk-
land. Ingrid och jag delade allt, jag 
berättade om min favorithäst och 
hon redogjorde för kommunis-
mens grundstenar i detalj. Någon 
gång i fjärde klass slutade brevväx-
lingen och vi gick båda vidare med 
våra liv. Trots att många år har gått 
har saknaden efter en brevkompis 
bestått. Fram tills nu. Den covid-
19 infekterade fladdermusen från 
marknaden i Wuhan som satte hela 
världen i brand har gett mig ett fler-
tal brevkompisar globen runt. Jag 
ska dock vara ärlig, brevväxlingen 

ser inte ut idag som den gjorde för 
15 år sedan. Det fysiska pappret har 
bytts ut mot digitala meddelanden 
och kommunisten Ingrid från Tysk-
land är numera den förföriske Anto-
nio från södra Italien. 

Att vara singel och sökande i dessa 
tider är som att vara en tiger i bur. 
Hungrig och på jakt, men i ett fäng-
else av restriktioner. Den enda 
födan man får för tillfället är genom  
konversationer med människor 
som egentligen bara är en bild och 
ett namn på en skärm. Men oj vad 
underhållande det kan vara. Det 
finns något som är otroligt befriande 
med att öppna upp sig för en männ-
iska som man vet med säkerhet att 
man aldrig kommer att träffa. 

Jag valde att utföra en empirisk 
studie bland mina matchningar för 
att undersöka om jag var den enda 
vars tankar gick i dessa banor. Efter 
veckor av intervjuer utifrån min ack 
så noggrant utformade intervju-
guide, påträffades en konsensus 
mellan forskarteamet (jag) och 
subjekten. Det visade sig att likt 
mig är det många som uppskattar 
nostalgin som den digitala brevväx-
lingen medför. De senaste veckorna 
har Antonio och jag bråkat om hur 
man gör den perfekta carbonaran, 
Sergio har lärt mig allt om den ryska 

revolutionen och Pierre har överöst 
mig med poetiska kärleksförkla-
ringar. 

Vem hade trott att det skulle krävas 
en pandemi för att ett genuint 
intresse för det sociala samtalet 
skulle återuppstå, och att det är en 
virussmittad fladdermus vi har att 
tacka? Som den hopplöse roman-
tikern jag är, vill jag ändå tro att när 
livet väl återvänder till någon form 
av normalitet kommer detta sociala 
fenomen att fortleva. Och om min 
inkorg på Tinder mot all förmodan 
återigen främst består av sexuella 
inviter får vi väl helt enkelt hålla 
andan tills nästa pandemi. 

LJUSGLIMTEN I MÖRKRET
– DEN MODERNA BREVKOMPISEN

av
Lisa Söderberg
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PAPPSKALLARNA – 
FRAMTIDENS SUBKULTUR 
av
Joakim Ydebäck

För de som inte har upptäckt det lever vi i 
en märklig värld. Det är en tillfällig märklig-
het, men ändå. I tider av kris tenderar vi att 

försöka återgå till någon sorts normalitet. Vi gör 
allt för att saker och ting ska kännas trygga. En 
del av oss kanske fick ett ovant behov av att resa 
hem till familjen för att få en ordentlig varm måltid 
lagad med kärlek och slippa behöva sitta ensam i 
korridorsrummet. Andra tittar igenom gamla favorit-
filmer för att kunna drömma sig bort till en barndom 
som kändes enkel och trygg. Men även sådant som 
vi en gång tagit för givet kan få ett uppsving. Jag 
tänker såklart på pappret.

Inte minst fick pappret en säregen huvudroll i krisläget 
som just nu råder i vår omvärld. Helt plötsligt ekade 
hyllorna tomma då horder av kunder bestämt sig för att 
bunkra toapappersrullar inför en eventuell karantän-
liknande situation i Sverige. Rullarna blev hårdvaluta 
och desperata småbarnsföräldrar, förtidspensionärer 
och studenter drev från närbutik till storhandel i hopp 
om att få tag på ett par extra rutor toapapper till sina 
stackars familjer. Logiken bakom denna flockmentalitet 
går att ifrågasätta, vilket många har, men insikten att 
pappret har en livsviktig funktion kan vara en bakom-
liggande orsak, om man säger så.

Det sägs att historien går i cykler. Trots att vi stegvis 
anammat en än mer teknologisk vardag tenderar vi att 
längta tillbaka till något annat. Kalla det för en hips-
tertendens men det händer att jag tilltalas av tanken 
på att prenumerera på en riktig, ordentlig papperstid-
ning. Nyheterna jag konsumerar tycks få en allt större 
tyngd när jag håller dem i händerna och bläddrar 

igenom dem, snarare än att scrolla upp och ner på en 
skärm. Jag kanske låter gammalmodig, men känslan 
av en krispig dagstidning i händerna om morgnarna är 
oslagbar.

På tal om att vara gammalmodig. De flesta av oss 
känner igen situationen. Du är i mataffären. Snabbkas-
sorna är upptagna och du går motvilligt till den beman-
nade kassan och ställer dig i kön som ringlar sig allt 
längre. Längst fram står en pensionär som bläddrar 
igenom en bunt 20-lappar och tar all tid i världen på 
sig. För en stressad student som med enkelhet beta-
lar med ett ”blipp” kan detta te sig irriterande. Men 
kanske är de något på spåren. Om vi åter finner oss i 
en krisande omvärld kan det var behändigt att betala 
med kontanter snarare än genom digitala lösningar. 
Hur går det om vi inte kommer åt vår bankapp eller om 
nätet ligger nere?

Jag är den sista att förorda och kräva en onödig 
konsumtion av papper om alternativ finns. Men åter-
tåget av papper som samhällsbärande material tycks 
vara odiskutabel. Kanske kommer vi snart inse fördelen 
med kläder gjorda av återanvänt tidningspapper. Eller 
varför inte nya maträtter smaksatta med prima papper 
från jordens alla hörn. Nya Phosphoros må ha digita-
liserats men snart kommer en ny subkultur att växa 
fram likt groddar ur marken: Pappskallarna.

Ropen skalla, pappersark åt alla!

”Men återtåget av papper som 
samhällsbärande material 

tycks vara odiskutabel.”

10
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Vi söker ständigt illustratörer och skribenter som vill vara 
med och göra Östgöta nations tidning ÄNNU bättre. Vi 
välkomnar all hjälp vi kan få. 

Hör av dig till redaktionen! Du når oss på: 
nyaphosphoros@ostgotanation.se

VAR MED OCH BIDRA TILL 
NYA PHOSPHOROS.

7/10-20
Härmed kallas alla medlemmar till Östgöta nations första 

lagtima landskap för höstterminen 2020. Landskapet kommer 
att äga rum onsdagen den 7 oktober kl. 18 i Stora salen.

Efter landskapet serveras traditionell sexa till 
självkostnadspris.

Välkomna!
Tim Norinder Jonsson

Förste kurator

KALLELSE TILL
LANDSKAP
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En vision 
om en 

sportig 
nation

Nu blir det framtidsopti-
mism och motionssnack, 
så håll i er. ÖG är ett nav 

i mångas vardag, en plats dit man 
kommer och hänger, fikar eller tar 
ett glas öl i puben. I dessa tider (i 
brist på mindre uttjatad fras) finns 
endast häng-möjligheten kvar. 
Men i samma veva som Anders 
Tegnell-merch och deppidemier 
sprider sig som löpeldar runt 
omkring oss, verkar idrottande 
och ”aktiviteter där man rör på sig 
litegrann” göra detsamma. Eller 
känns det bara så? Jag hörde av 
mig till Edda Carl-Henricsdot-
ter för att diskutera frågan vidare. 
Edda är husvärd på ÖG, och 
expert på att hitta på kul saker. 

– Jag har dragit igång några aktivi-
teter där man rör på sig litegrann. 
Bollar och racket har varit inblan-
dade. Det har varit bouleturne-
ringar och brännbollsmatcher, 
men också beachvolleyboll och 
frisbeegolf. 

Har det kommit mycket folk? 
– Ja! Jag är superglad att så många 
kommer. En av de första gång-
erna vi körde brännboll var vi runt 
20 personer. Det känns verkligen 
som att folk är taggade på att 
vara ute, och tacksamma för att 
det händer någonting. Det känns 
också lugnare att samlas utomhus 

än att kanske samlas i en lägenhet 
där det är mindre plats.

Idrottandet verkar ha gett mers-
mak för många, inte minst för 
Edda själv. Till nästa termin 
kommer hon att kliva på ämbetet 
som idrottsvärd på ÖG. 

– Jag tycker att det har varit så kul 
att göra det nu, så jag kände att jag 
ville fortsätta.

En annan som har koll på det här 
med att dra igång aktiviteter är 

SPORTNATIONEN

Christoffer Niklasson, fikamäs-
tare på ÖG, och initiativtagare till 
projektet ”fotbollsträning”. 

– Första gången vi spelade var vi 
något färre, men sedan har det 
varit runt 12-15 personer. Jag har 
försökt få med fler, men jag tror 
att det är många som är oroliga för 
att det ska vara för seriöst. Fotboll 
är en väldigt simpel sport, du spar-
kar på en boll och hoppas på att 
den går in i mål. Framförallt vore 
det roligt om det kom fler tjejer. 
Kom och spela fotboll, det är kul! 
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Christoffer tycker sig se många som är 
ute och rör på sig just nu. Han menar 
att det kanske beror på att det är bättre 
väder, att många gym är stängda och att 
fler då väljer att gå en promenad eller 
springa. 

Vad kommer då detta att leda till fram-
över? Både Edda och Christoffer vill 
fortsätta driva aktiviteter, och många 
verkar vilja haka på. För att få klarhet i 
framtidsutsikterna hörde jag av mig till 
Annie Woube, filosofie doktor i etnologi, 
och verksam vid Centrum för genusve-
tenskap vid Uppsala universitet. Hennes 
forskning har bland annat handlat om 
motionsidrott ur ett genus- och intersek-
tionellt perspektiv. Vi snackar alltså med 
en expert. 

– För många människor tycks pande-
mikrisen ha inneburit en möjlighet 
att komma igång med träning som de 
kanske inte riktigt har tyckt sig ha tid 

med tidigare. I och med att det sociala 
livet och fritidsaktiviteterna förändrats 
radikalt har tid för träning och motion 
frigjorts. Detta innebär nya vanor, som 
möjligen kommer att fortsätta över tid, 
även efter krisen. Tränandet kan bli det 
nya normala för dessa människor.
 
Min känsla är att många blir ”hooked” av 
idrottande, att det nästan kan vara bero-
endeframkallande. Finns det något som 
tyder på det? 
 
– I den pågående situationen blir 
träningen snarare en av de aktiviteter 
som bryter av den enahanda hemma-
lunken och studierna. Träningen är dels 
något som upprätthåller ett slags norma-
litet och kontinuitet från hur det var tidi-
gare: att träna kan vi i alla fall fortsätta 
med även om det sker på delvis andra 
sätt. Här kan vi fortfarande ha kontroll 
över tillvaron. Samtidigt uppmuntras vi 
av Folkhälsomyndigheten att vara utom-
hus och röra på oss. Detta underlättas 
givetvis också av att det är vår, fint väder 
och ljusare kvällar. Svenskarna är sedan 
länge fostrade i att det är bra att ägna sig 
åt fysisk aktivitet utomhus. Träning är 
också något som åtnjuter en hög kulturell 
status och ses som viktigt i samhället.
 
Det låter ju onekligen positivt. Coro-
na-krisen har gjort att folk har börjat 
träna, och kanske kommer många fort-
sätta på den inslagna vägen. Även om vi 
känner oss rätt klara med den här pande-
min nu, och även om vi längtar efter att 
få ses över borden på nationerna igen, så 
kanske allt det här leder till något posi-
tivt ändå. Hoppas att vi ses där ute, på 
fotbollsplanen eller på boulebanan, även 
när allt är som vanligt igen.

”Tränandet 
kan bli 

det nya 
normala 

för dessa 
människor.”

Henrik Elofsson
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”Det är inte ett kvinnoproblem, 
det är ett samhällsproblem.”

Allt ser fint ut. Det är något många kvinnor får höra efter 
sin förlossning. Att man får räkna med vissa skador när 
man föder barn är en annan återkommande fras. Mildare 
skador brukar läka av sig själva, men för vissa kvinnor blir 
allvarligare men bestående. Det finns de som går i årtion-
den med svåra och dessvärre oupptäckta skador. Idag höjs 
röster i protest, och krav ställs på djupare kunskap inom 
vården. Tabun kring förlossningsskador behöver brytas. 

Det är naturligtvis inte bara i Sverige förlossningsskador 
är ett problem. I låginkomstländer kan konsekvenserna bli 
omfattande blödningar eller dödliga infektioner. I Sverige 
finns en utvecklad sjukvård, men kunskapsläget om för-
lossningsskador är ändå under all kritik. Vetenskapligt be-
lagd kunskap saknas gällande såväl bristningar, som kvar-
varande smärtor och inkontinens. Detta slogs fast 2016 av 
myndigheten Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering. Även Socialstyrelsens rapport ”Stärk förloss-
ningsvården och kvinnors hälsa” visar att vården behöver 
förbättras: ”Särskilt behövs bättre stöd efter förlossning-
en till dem som fött barn. Hälso- och sjukvården behöver 
bland annat bli bättre på att förebygga, följa upp och be-
handla förlossningsskador.” Hur kommer det sig då att ett 
uttalat problem som detta ändå hamnat i skymundan?

14
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F
örsta gången jag hörde 
talas om Jenny Aakula 
var den 9 november 
2019. Det var under en 
gåsbal på Östgöta nation 

som fröet till denna text såddes, när 
kandelabrar kastade ett romantiskt 
skimmer över madeira och tradi-
tionsenlig svartsoppa. En känsla 
av déjà-vu svepte över mig när jag 
lyssnade till Jennys gripande ord. 
Även om hennes berättelse var ny 
för mig, fanns slående likheter med 
en jag bevittnat på närmre håll. 

Kvinnors kamp har satt förlossnings-
skador på den politiska agendan. Det 
uppmärksammas av ledande exper-
ter inom området. ”Som grundare 
för Facebook-gruppen ‘Våga Vägra 
Förlossningsskador’ och som en 
person som vågat tala ut har Jenny 
Aakula ansetts vara en av de drivande 
krafterna.” Så motiverades installa-
tionen av den senaste hedersleda-
moten vid Östgöta nation i Uppsala. 

Under Jennys tal uppstod ett skifte 
i atmosfären. Inom mig vaknade en 
känslostorm till liv. En blandning 
av medlidande, ilska över den bris-
tande mödravården och förundran 
över hur Jenny orkat stå upp för sig 
själv och andra kvinnor som upplevt 
liknande saker som hon. Jag var inte 
ensam om att häpna över Jenny och 
hennes medsystrars kamp. Bestörta 
blickar växlades över borden. Hur 
kunde en berättelse som hennes vara 
möjlig? 

Nästan ett halvt år har gått när jag 
kontaktar Jenny Aakula för att höra 
om hon vill ställa upp på telefonin-

tervju. Dagen efter öppnar jag mejl-
korgen och där väntar hennes svar: 
”Med stor glädje och stort nöje!”
 
Hur kändes det att bli utnämnd till 
hedersledamot vid Östgöta nation?
– Jag blev väldigt glad över utmär-
kelsen. Det var det jag saknade. Min 
dröm är att få prata med unga och 
vetgiriga människor.

De personer Jenny mötte på Östgöta 
nation förra hösten, en festlig afton 
i november, berörde henne mer 
än hon kunnat ana. Med förvänt-
ningen att kvällen skulle lida mot 
sitt slut när middagssittningen bröts 
upp, blev hon glatt överraskad. Inte 
förrän domkyrkoklockan klämtade 
fem begav sig Jenny hemåt.

Att just Jenny Aakula arbetar med 
att lyfta diskussionen kring förloss-
ningsskador och mödravård beror 
på att hon skadades vid sin andra 
förlossning. Då upplevde hon att 
hon varken fick hjälp, vård eller stöd. 

– Det kommer en punkt då man 
känner att det fanimig får vara nog. 
Till slut blev jag så dålig att jag tänkte 
att om jag låg kvar där så skulle jag 
dö. Då fanns inget att förlora. 

Likt många andra kvinnor i hennes 
situation, trodde Jenny att hon var 
ensam i världen. Många uppmanas 
att inte dela med sig av sin berättelse, 
för att inte avskräcka andra från att 
föda barn.

– Det är en kultur som ligger djupt 
rotad inom vården. Även fast jag 
själv inte ska föda fler barn måste jag 
engagera mig. Det handlar om att stå 
upp för andra kvinnor, men också 
för familjer. Vården måste gå framåt.
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Även om viss variation är förståelig, behöver 
den stora skillnaden som idag finns mellan 
regioner minska. Vården behöver bli jämlik 
landet över.

– Du ska ha rätt till samma vård, även om det 
varierar något i hur den utförs. Det saknas 
tydliga nationella riktlinjer. Kvinnor ska ha 
samma möjlighet till god vård som män. 
Man måste kunna föda barn, men ändå ha 
ett fullvärdigt liv efteråt. Det är det många 
som inte har idag. Skadorna behöver prio-
riteras och medvetenheten öka.

Hur bemöttes du av vården?
– Min första förlossning var väldigt utdragen 
och kvaliteten på bemötandet var ojämn. Jag 
blödde mycket eftersom moderkakan fast-
nade. Det fanns en viss beredskap för det 
andra gången, men då hade jag dödsångest. 
Jag blev inte lyssnad på. Även om minnena 
är suddiga kommer jag ihåg att jag sa att jag 
inte ville blöda ihjäl, som jag nästan gjorde 
första gången.

– När de bestämde sig för att trycka ut min 
son var det inget jag blev informerad om. De 
kastade sig i princip över mig, pressade isär 
mina ben och två sjuksköterskor utövade 
ett yttre buktryck. Den ena var själv gravid. 
Ett minne som etsat sig fast är hur jag såg 
navelsträngen vara avsliten, trots att de är 
så tjocka. I efterhand förstår jag att det var 
ett förkastligt tillvägagångssätt, och man har 
inte fått göra så sedan 2013. 

– Efteråt lossnade inte min moderkaka. De 
gjorde en manuell uttagning istället, när jag 
hade full känsel. Det kändes inte okej alls. 
Det ingav en fabrikskänsla. Jag förstår att 
man tänker praktiskt, men nu efteråt vet jag 
att jag fick skador. När man har utfört ett 
så pass stort yttre våld mot en kropp borde 
man medicinskt förstå att det kan leda till 
problem. Det första barnmorskan sa till 
mig när min son hade kommit ut var: ”Vad 
duktig du var som inte sprack.” 

Jenny berättar att det är få som lägger 

samman pusslet av problembilden som 
är följden av förlossningsskadorna. Ingen 
bekräftar ens upplevelser eller erbjuder 
hjälp för bearbetning. Numera finns brist-
ningsregistret, där skador kan registreras. 
Dessvärre hjälper det inte de vars skador 
förblivit oupptäckta.
 
I forumet ”Förlossningsskadad? Du är inte 
ensam!” träffade Jenny en kvinna vid namn 
Hanna Öhman. Tillsammans skapade de 
Facebookgruppen ”Våga vägra förlossnings-
skador”.

– Vi vill påverka genom att tala öppet om 
problemet, istället för att sköta det enbart 
i dolda forum. För oss är det viktigt att vårt 
arbete löper jämsides med vården. Vi förstår 
att den inte hade sett ut så här om kvinnors 
status var högre. Då skulle medel finnas. 
Därför stöttar vi även vårdgivare och för 
deras talan. Jag vill inte hänga ut vården, jag 
vill förbättra den. Vi vill framåt. 

– Vi lämnade över protestlistor till Annika 
Strandhäll och Gabriel Wikström för att 
belysa problemen och skapa förändring. De 
flesta krav och förslag vi lade har faktiskt 
gått igenom. Det finns en ny medvetenhet 
om hur det fungerar i praktiken, även om 
det inte når hela vägen fram. 

När Jenny hade problem med sin rygg och 
nyligen hade opererat underlivet blev hon 
diagnostiserad med depression. Istället för 
den erbjudna psykofarmakan begärde hon 
att få komma i kontakt med en KBT-tera-
peut. 

– Jag är helt säker på att jag inte äter för 
lite piller. Däremot har jag svårt att glädjas 

”Jag vill inte hänga 
ut vården, jag vill 
förbättra den. Vi vill 
framåt.”
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åt saker för att jag har så ont och mår så dåligt. Till 
slut fick jag komma till en kvinna på mödravården. 
Hon saknade erfarenhet av att arbeta med kvinnor 
med förlossningsskador. Utgångspunkten var inte att 
hantera mitt trauma, utan lära mig hantera ilskan 
mot vården. Det är hemskt, då jag faktiskt var i behov 
av traumabearbetning. 

När operation väl kom på tal, var beslutet inte ens 
upp till henne själv.

– Läkaren vände sig till min man och frågade om 
han tyckte att behovet fanns. Tänk om man skulle 
ändra bara den lilla saken. Det skulle förändra allt. 
Det blottlägger attityden att jag inte kan svara utifrån 
mig själv och min kropp. Det hade inte gått upp för 
läkaren att det faktiskt var jag som vårdades. 

Den största förändringen som skulle behöva 
ske inom svensk sjukvård handlar om attityd, 
menar Jenny.

– Det är inte vårdpersonalen man är arg på, 
utan det systematiska förnekandet och förned-
randet av kvinnor som är problemet. Ett annat 
problem är värderandet och normaliserandet 

av förlossningsskador. Å ena sidan får man höra 
att det är ovanligt med skador, å andra sidan att 

man inte kan förvänta sig att vara som före.

Att många kvinnor möts av inställningen att man 
ska ”föda färdigt först, operera sen” kallar Jenny det 
totala sveket. Det är nämligen inte alla som senare 
får den utlovade operationen. Hon menar att det är 
strukturella fel som möjliggör detta. 

– Satsningar kommer, men för bara fem år sedan 
var det otänkbart. Att försöka förändra de attityder 
som redan finns inom vården är inte lika lätt som 
att forma de som utbildar sig till vårdyrken idag. 
Utbildning måste prioriteras. Även stödfunktio-
ner för drabbade kvinnor behövs, men det kostar 
pengar. Det måste kosta pengar om man ska undvika 
att skapa skadorna. Då sparar man pengar i det långa 
loppet. 

Bestående men från Jennys förlossningsskador 
påverkar henne i allt hon gör. Det har såväl begrän-
sat som berikat hennes liv. Hon vill inte sticka under 

Jenny Aakula på gåsbal 2019
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stol med att hon mött fantastiska 
människor hon annars inte hade 
stiftat bekantskap med. Att kalla 
skadorna en tillgång vore dock fel. 
Förutom att de har ändrat hennes 
rörelsemönster och tvingat henne 
byta arbete, har de även påverkat 
hennes familjeliv.

– Jag har svårt att leka med mina 
barn och kan inte bära dem. Mitt 
humör påverkas av smärtan, vilket i 
sin tur påverkar min familj. Jag har 
fortfarande mentala spärrar, med att 
jag inte vågar vara ensam med båda 
barnen ifall jag inte skulle kunna 
hjälpa dem om de gjorde sig illa. 
Även om jag troligtvis skulle klara det 
sitter spåren djupt.

Till andra kvinnor som upplevt 
förlossningsskador vill Jenny 
förmedla att de inte är ensamma. 
Hjälp finns att få, om man vågar stå 
på sig och vägrar finna sig i situatio-
nen.

– Vänd dig till forum där du kan prata 
med andra som gått igenom liknande. 
Låt ingen värdera ditt underliv. Som 
kvinna måste du bevaka och försvara 
dina rättigheter. Se till att det står rätt 
i din journal.

Jenny är mån om att lyfta de efter-
längtade förändringar som väntar 
runt hörnet. Hon märker av dem 
i sitt arbete som ambassadör för 
mag- och tarmförbundets projekt 
”Förlossningsskadad kvinna”. Vägen 
mot målet är dock lång.

– Jag uppskattar att problemen 
uppmärksammas och diskuteras, 
men jag vill se mer verkstad! Jag vill 
se statliga och regionala initiativ! Jag 
vill se en inbjudan från vården. Det 

kan inte enbart drivas ideellt, av kvin-
nor som själva lider av skadorna och 
som utför allt arbete på bekostnad av 
fritid, arbete och tid med familjen. 

– Lika självklara som föräldragrup-
per är, vill jag att förlossningsska-
degrupper ska bli. Alla ska erbjudas 
möjligheten att gå, och det ska man 
veta redan inför förlossningen. Det 
ska finnas stöd att få. Att få höra att 
någon tror på en gör all skillnad i 
världen. Alla ska vara välkomna, och 
grupperna bör även innefatta män. 
Man bör få hjälp av såväl en kvinna 
med egna erfarenheter som någon 
från professionen. 

Vidare lyfter Jenny vikten av att 
involvera män i diskussionen. 

– Jag skulle önska att män tog i det 
här med. Förlossningsskador ligger 
till grund för mycket otrohet, sepa-
rationer och trasiga familjer. Man 
pratar sällan om de praktiska konse-
kvenserna för sexuallivet. Det är ju 
faktiskt vad man vanligtvis använder 
underlivet till. 

Magnituden av förlossningsskad-
ornas konsekvenser tycks gå många 
förbi. Att kvinnor som vägrar finna 
sig i sin situation blir beskyllda för 
obefogat gnäll är ett misslyckande 
som inte enbart blottlägger attityd-
problemet, utan även en generell 
kunskapslucka om skadorna.
 
– Det är inte ett kvinnoproblem, det 
är ett samhällsproblem.

”Att få höra att någon 
tror på en gör all 
skillnad i världen.”
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Ytterligare en person som är 
ambassadör för projekt ”Förloss-

ningsskadad kvinna” är Frida 
Trönnberg. Syftet med projektet 
är enligt henne att ge förlossnings-
skadade kvinnor en plattform och 
ett nätverk. Förhoppningsvis kan 
de även skapa en patientförening i 
framtiden, där kvinnor kan få stöd 
och råd. Något som saknas idag. 
Det är främst en lobbyverksamhet, i 
syfte att synliggöra ett problem. 

Frida Trönnberg är född och 
uppvuxen i Norby, Uppsala. Staden 
ligger henne varmt om hjärtat, 
även om hon idag bor i Linköping. 
Innan Frida och hennes sambo fick 
sin dotter planerade de att flytta 
tillbaka till släkten i Uppsala, men 
valde att stanna kvar i Östergötland 
så att Frida kunde få den vård hon 
behövde i och med sina förloss-
ningsskador. 

Intervjun inleds med att Frida lyfter 
att det finns en stor kunskapslucka 
när det kommer till eftervård, och 
den måste täppas till. Mödravården 
i Sverige är bristfällig. Förlossnings-
skador kan ha förödande konse-
kvenser för kvinnor, men det är 
också en skada som drabbar en hel 
familj. 

– Majoriteten av kvinnor får brist-
ningar när de föder barn. Vissa blir 
inte sydda korrekt och kan då få 
bestående besvär. Många kvinnor 
kan inte leka med sina barn eller ha 
sex med sin partner, andra känner 
sig smutsiga på grund av läckage. 

– Ett stort problem är att man behö-
ver söka hjälp så många gånger, 
innan någon faktiskt hittar en skada. 
Trots att många läkare idag är bättre 
på att hitta dem, tack vare utbild-

Frida Trönnberg
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ning om bäckenbotten, är en konsekvens att 
det fortfarande är många kvinnor som inte 
litar på läkarna. Misstroendeproblemet är 
enormt.

Frida Trönnberg höjde först sin röst i protest 
genom egna kanaler, men har under året 
synts i tidningar som Aftonbladet, Expres-
sen, ETC, Femina och Yoga World. Viktiga 
framsteg för att skapa debatt och bryta 
tabun kring ämnet. När hon själv sökte vård 
för sina skador upplevde hon starkt att ingen 
tog henne på allvar.

– Jag visste redan innan jag födde barn att 
eftervården var dålig, så när jag fick redan 
på att jag hade en så stor skada tänkte jag på 
riktigt att det var kört.

Frida blev opererad direkt efter förloss-
ningen för sina skador, vars allvar klassific-
erats som tre på en fyrgradig skala. Under 
förlossningen sprack hon genom mellangår-
den och in i ändtarmsmuskulaturen. Tyvärr 
åtgärdades inte alla skador. 

– Jag har aldrig någonsin tyckt att den 
läkaren som sydde mig gjorde ett dåligt 
jobb, fast att hon inte hittade alla muskler. 
Jag är bara otroligt tacksam att hon fixade 
min ändtarmsmuskel. Det var egentligen 
det enda jag begärde. Jag skulle inte kalla 
det höga krav. Det är däremot personerna 
efteråt som borde ha hittat de skador som 
aldrig åtgärdades, så att jag hade kunnat få 
hjälp tidigare. 

Många kvinnor upplever att det enda de kan 
göra är att vänta och hoppas att de har blivit 
sydda korrekt. Att smärtan ska gå över och 
symptomen försvinna. För Frida Trönnberg 
var väntan förgäves.

– Vid min efterkontroll åtta veckor efter 
förlossningen antog jag att de skulle upptäcka 
om jag hade bestående skador. Jag tycker att 
läkarna borde ha tänkt tanken att de symp-
tom som jag sökte för kunde korrelera med 

en bristning som inte sytts på rätt sätt. När 
jag fick höra att allt såg fint ut var det tur att 
jag inte var naiv, utan hade misstro. 

Gynekologen hittade inte Fridas omfattande 
skador i bäckenbotten. En konsekvens blev 
så pass allvarliga muskelspänningar att krop-
pen var sned. Hon hade utvecklat bäckenv-
ridning. 

– Att gå omkring med kronisk smärta i åtta 
månader skulle göra många psykiskt insta-
bila. Det är inget fel på mig, det sitter i mitt 
huvud. När jag några månader senare träffade 
min läkare Eva Uustal konstaterade hon att 
jag hade tre trasiga muskler i mellangården, 
skadad bindväv mellan slida och tarm och på 
fyra ställen stora revor i mina muskler. Jag 
var dessutom så överspänd i muskulaturen 
att när hon tryckte där skrek jag rakt ut. 

Rehabiliteringen har Frida finansierat ur 
egen ficka. Det har kostat henne minst 
50,000 kronor. Troligtvis mer. Försäkrings-
bolaget gav henne 3,000 kr, endast på grund 
av den gravidförsäkring hon hade teck-
nat. Att 3,000 kronor var vad hon var värd 
kändes som ett hån. Utöver det rent fysiska, 
har skadorna haft en stor påverkan på Fridas 
psykiska tillstånd.

– Det psykiska har varit värre än det fysiska, 
och då har det fysiska varit fruktansvärt. Jag 
fick lämna ifrån mig min dotter efter förloss-
ningen för att behandlas inne på operations-
avdelningen. Det var otroligt traumatiskt för 
mig och har påverkat mitt efterförlopp. Jag 
hade svårt att fokusera på min dotter, min 
ångest var så total. Jag bearbetar det fortfa-
rande genom traumaterapi.

Efter sex månader med förlossningsskador 
hade självmordstankar krupit sig på. Livet 
med skadorna kändes övermänskligt. Alla 
rop på hjälp hade avfärdats med samma 
konstaterande, ”allt såg fint ut”. 

– Det fysiska väckte inga varningsklockor, 



21

REPORTAGE

När jag fick 
höra att allt såg 
fint ut var det 
tur att jag inte 
var naiv, utan 
hade misstro. 

”
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men det psykiska gjorde det. Jag fick jätte-
bra bemötande på barnavårdscentralen. De 
snappade upp mina psykiska besvär och 
bokade in en tid hos psykolog direkt. 

Fridas berättelse är fruktansvärd, men den 
är inte unik. Hon har valt att dela med sig 
av den för att lyfta hur förlossningsskador 
kan ha förödande konsekvenser, även på ett 
psykiskt plan.

– Förlossningsskador innebär många gånger 
psykiskt lidande. Kvinnor som gått igenom 
det kan behöva kontakt med en terapeut 
väldigt fort. Det må vara önsketänkande, 
men man hade kunnat börja uppföljningen 
redan på BB.

Sedan Frida startade kontot ”Helt Underliv” 
har många kvinnor delat med sig av sina 
berättelser och hon uppskattar att förse dem 
med en kanal att kunna göra det.

– Jag har alltid haft ett rättvisepatos. Jag vill 
göra rätt. Även om det är jobbiga historier är 
det väldigt läkande att någon annan bekräf-
tar att man är hörd. Det betyder enormt 
mycket.

Gemensamt för både Jenny och Frida är 
att Facebookgruppen ”Förlossningsskadad? 
Du är inte ensam!” på Facebook har varit 
viktig i deras läkandeprocesser. Det har varit 
betydelsefullt att få diskutera sina upple-
velser med andra kvinnor som har upplevt 
liknande. Frida menar att det är svårt för 
människor som inte gått igenom vad hon 
har att faktiskt förstå. Båda säger sig ha 
vunnit vänner för livet.

Vad skulle du vilja förmedla till andra 
kvinnor som har gått igenom vad du har?
– Lyssna på kroppen, du känner den bäst! 
Om något känns fel så är det fel, oavsett hur 
många läkare som säger att allt ser fint ut. 
Fortsätt söka hjälp. Vänd dig till diskussions-
plattformar där du kan prata med andra 

förlossningsskadade och finna information 
om hur att bäst söka hjälp. På så vis kan du 
ställa ordentliga frågor och ligga steget före.

– Anmäla det som har gått fel med din vård 
till Inspektionen för vård och omsorg, till 
regionen via 1177 och till Löf patientförsäk-
ring. Därmed kan det bli en pinne i statis-
tiken. Även om inte just du får rätt kan det 
hjälpa många kvinnor i framtiden. 

Frida jobbar idag med att hjälpa andra kvin-
nor genom traumaanpassad yoga. 

– Jag är inte arg på någon längre. Jag har 
jobbat otroligt mycket med terapi. Om jag 
ska kunna jobba med kvinnor som har gått 
igenom svåra trauman är det viktigt att jag 
inte triggas av det. Jag behöver ha försonats 
med det som har hänt för att kunna hjälpa 
dem. 

– I och med att jag har bearbetat mina 
skador har även mitt konto ”Helt underliv” 
tagit en annan riktning. Nu arbetar jag mer 
konstruktivt, med ett större fokus på rehabi-
litering. Ingen lyssnar på någon som skriker. 
Idag håller jag i workshops, dit förlossnings-
skadade kvinnor såväl som vårdpersonal 
kommer för att lära sig mer.

– I mitt fall slutade det ändå bra. Det har gått 
två år sedan min förlossning och ett år sedan 
operationen. Jag är inte helt återställd, men 
nästan. Men jag tror absolut att jag kommer 
att bli helt återställd. Jag blir bara starkare 
och starkare nu när jag äntligen kan träna. 
Nu kan jag ägna mig åt kampsport igen!

Det var just i dojon jag först träffade Frida, 
för åtta år sedan i Linköping. Tillsammans 
utövade vi den japanska kampsporten 
Ju-jutsu Kai, och redan då slog hon mig 
som en riktig kämpe. Idag tränar hon istäl-
let brasiliansk jiu-jitsu i en kvinnogrupp och 
är utbildad yogainstruktör, specialiserad i 
trauma. 

REPORTAGE

Hanna Walfridsson
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LISTAN

En halvbitter lista över 
heldumma saker

Det är en konstig värld vi lever i och hur mycket vi än vill tro det är den långt ifrån 
perfekt. Det finns krig och svält, hunger och nöd. Det finns även andra urbota dumma 
saker, och personer som jag som inte har något bättre för sig än att sura. Ni har säkert 
hört att man bör ifrågasätta allt, men här är fem punkter att ifrågasätta lite extra.

Tystnad.
Klagning.

Att alla har samma ringsignal
Kanske är detta ett resultat av misslyckad självständighet och människans strävan 
efter grupptillhörighet, men den masspsykos som uppstår varje gång en telefon ringer 
kan inte vara sund. Några sekunders förvirring och var-fan-är-min-telefon som skulle 
kunna undvikas om åtminstone någon vågade tänka utanför boxen och vara galen nog 
att ändra grundinställningen.

Att tandkräm inte säljs i storpack
Detta får mig att att koka lite extra. För allt i världen kan jag inte förstå varför en 
produkt som (förhoppningsvis) används av mer än många människor dagligen, säljs 
i förpackningar om ynka etthundratjugofem milliliter. Det är så orimligt orimligt att 
grossiststorlek på tandkräm inte är norm.

Att chokladkakor öppnas upp-och-ner
Det finns Estrella-rycket och så finns det Marabou-besvikelsen. Framsidan är ansiktet 
utåt och det är visserligen rimligt, men det är så oerhört onödigt att varje värdefull 
chans till en perfekt Instagrambild förstörs av att rutorna ligger åt fel håll. Gör om och 
tänk rätt.

Att prislappar och streckkoder har superstarkt klister
Vid närmare eftertanke kan nog detta vara urmodern till obefogade irritationsmo-
ment. Den ditklistrade lilla lappen lossnar helt enkelt aldrig på det sätt man vill. Kvar 
blir ett spår av dammigt klister som är svårare att bli av med än Ove Sundberg i egen 
hög person. Varför inte bara använda ett halvkasst lim istället för Karlssons kladdiga 
kalasklister?

Att regnbyxor för vuxna klassas som ocoolt
På en skala från ett till superpraktiskt får regnbyxor högsta betyg. Ändå vill jag utan 
belägg påstå att de personer som faktiskt använder dem, mer ofta än sällan, får sneda 
blickar kastade på sig. Härmed slår jag ett slag för regnbyxan som nästa trend. Kom 
ihåg var ni hörde det först! 

Annie Hogner   
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T
jugo, femtio eller hundra år 
från nu. Hur ser den världen 
ut? Jag själv brukar inte 
fundera så mycket på den 

delen av framtiden. Jag är så himla 
upptagen med att oja mig över 
min egna framtid. Alltså den fram-
tid som snarare kretsar kring vad 
jag ska äta till middag, hur det blir 
med sommarplanerna, eller på sin 
höjd vad jag ska plugga till hösten. 
Att försöka måla upp en bild av en 
framtida värld blir därför svårt. Möj-
ligen har det med min egen brist på 
fantasi att göra, men mer troligen 
är det på grund av den individuali-
serade och självcentrerade kultur vi 
lever i. Jag väljer att i alla fall skylla 
det på kulturen. För mig kan det ju 
inte vara fel på. 

Jag tror däremot inte att jag är 
ensam om att känna ointresse för 
framtiden. Jag vill inte säga att alla 
framtidsgestaltningar som idag pro-
duceras i film, tidningar och böcker, 
har mer eller mindre dystopiska 
undertoner. Men visst tusan känns 
det så? Det finns en lockelse i att 
beskriva framtiden på det viset. Det 
är ett sätt att spela spelet enligt den 
allmängiltiga sanningen att allt inte 
längre blir bättre. Det är uppenbart 
att Hans Roslings framtidsoptimism 
har fallit i glömska, och man vinner 
varken några sociala eller politis-
ka poänger på att påtala det. De 
vetenskapliga, sociala och tekniska 
framsteg människan kämpat för kan 
raseras på en minut, och med det 
hotet lever vi våra liv. Att 1984 av 
George Orwell återigen tog plats på 
bästsäljarlistorna i samband med en 
viss presidentinstallation är bara ett 
exempel på medvetenheten kring 
samhällets ömtålighet. Det är därför 

Elsparkcykeln och 
den sista droppen 
framtidsoptimism

KRÖNIKA

Text & illustrationer: Hjalmar Desmond



25

inte så roligt att försöka visuali-
sera sig en framtida värld. Det är 
roligare att tänka på sig själv och 
fortsätta springa i ett ekorrhjul 
av kortsiktiga dopaminkickar. Tro 
mig.
 
På 1900-talets andra hälft sattes 
personer på månen, tv:n uppfanns 
och murar revs. Symbolvärdet av 
dessa framsteg går onekligen inte att 
hitta motsvarigheter till idag. Visst har 
vi smartphones och AI, men inte utan 
att älta problemen kring dess effekter 
på våra sociala och psykiska liv. Även 
vår tids stora framsteg är bekym-
mersamma och det sätter såklart sin 
prägel på hur vi ser på framtiden. 

För mänsklighetens skull har det 
aldrig känts viktigare att vi i alla fall 
lyckats massproducera elsparkcyklar. 
Det blir svårt att komma på ett tek-
niskt framsteg som på så kort tid, och 
med en sådan hänsynslöshet, lyckats 

nästla sig in i varenda människas 
medvetande. Det finns ingen som 
undgått elsparkscykelns gatubilds-
dominans. Den nya och expansiva 
tekniken blir en symbol för mänsklig 
kompetens och innovation, oavsett 
ifall vi vill det eller inte. De skramliga 
och småtöntiga fordonen agerar 
således framtidsoptimismens sista 
hållhake i stagnationens tidsålder.

Men som sagt ser framtiden tyvärr 
inte så ljus ut. Inte ens för de annars 
sorglösa elsparkcykelföretagen. P4 
Stockholm (18 april) rapporterar om 
de skrämmande siffrorna. Fyra av 
fem elsparkcykelföretag har under 
våren försvunnit från våra gator och 
torg. Mitt mörker blir allt med påtag-
ligt. När jag väl kommer ur karantä-
nen kommer min älskade stadsbild 
vara förändrad i grunden. 

Det är inte så att jag själv skulle få 
för mig att använda en elsparkcykel. 

Jag promenerar eller cyklar – det är 
en princip jag håller hårt i. Men jag 
blir ändå skräckslagen av tanken att 
vi nu kommer återgå till en tillvaro 
utan möjligheten att kunna fnissa 
åt kostymnissar med attachéväskan 
hängandes på elsparkcykelstyret. Vis-
serligen kan synskadade nu röra sig 
på våra gator utan att behöva oroa sig 
för snubbelvänliga teknikprylar. Men 
till vilket pris? Vår tids stora tekniska 
framsteg tynar, tillsammans med 
den sista droppen framtidsopti-
mism, bort. Vi är uppenbarligen 
på väg tillbaka till stenåldern. Eller 
åtminstone till det primitiva 2018. 
Det får inte vara sant. 

”Visserligen kan 
synskadade 

nu röra sig på 
våra gator utan 

att behöva 
oroa sig för 

snubbelvänliga 
teknikprylar. 

Men till vilket 
pris? ”

KRÖNIKA
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DEN NYA VARDAGEN
Här kommer de bästa tipsen

TIPS

Nu ska jag inte skriva om corona tänkte jag. För ALLT är corona. Det infiltrerar vartenda samtal, 
varenda nyhetsartikel, vartenda inlägg på sociala medier… varenda liten tanke. Ett osynligt virus 
som ändå syns precis överallt genom igenstängda nationspubar och biografer, inställda resor, 
konserter och upplevelser. Så nu ska jag inte skriva om corona, tänkte jag. Men så inser jag att det 
har jag redan gjort. Jävla virus. Jaha. Jag får kanske ge med mig då. Finns det kanske trots allt även 
bra saker som följer av den här situationen? Hur hanterar folk i min närhet och på nationen alla 
inställda planer? Hur har de påverkats av och hur anpassar de sig till rekommendationer och direktiv? 

Namn: Vilma Jacobson
Ålder: 22 år
Pluggar: Statskunskap 
Ämbete: Lördagsfikaverkare

Det här tipsar Vilma om:
Jag har börjat träna mycket mer, speciellt nu när nationen är stängd och jag 
har så mycket tid över. Jag har även hittat nya hobbys och tagit upp gamla. Kan 
rekommendera virkning, mycket avslappnande! Ett annat tips för att hantera 
situationen är att ha en aktivitet tidigt på morgonen så att en kommer upp i tid. 
Det kan vara allt från frukost med en kompis till ett träningspass på gymmet. 
Bara det får en att vakna innan 10:00 och hjälper till att hålla en normal dygns-
rytm. 

Namn: Eric Moldvik
Ålder: 26 år
Pluggar: Psykologprogrammet 
Ämbete: Filmvärd

Här är Erics bästa tips för att hålla modet uppe och fördriva tiden:
Passa på att besöka Kungsängens naturreservat och titta på kungsängsliljorna! 
Följ Fyrisån ut från stan ca 2 km (på samma sida som Gotlands nation) tills 
du kommer förbi vägbron och vips, så är du framme! Du kan också bli Tik-Tok 
famous. Nu när folk är beroende av internet mer än någonsin kan du lika gärna 
slå mynt på situationen. Gör en rolig dans, fejka ett prank, bli viral! Gärna med 
Uppsala slott eller domkyrkan i bakgrunden. På tal om det: Upptäck Uppsala! 
Sätt på en podd i lurarna, ta ut en riktning och gå vilse i en stadsdel du inte 
brukar gå till i vanliga fall och upptäck ditt eget smultronställe. Du vet att du 
borde röra på dig mer i dessa tider oavsett. Att försöka få ur sig energi genom 
att röra på sig håller humöret i schack! Eller ja, gör det som får dig att må bra! 
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TIPS

Namn: Pärla Nguyen
Ålder: 20 år
Pluggar: Geovetenskap 
Ämbete: Klubbverkare

Det här säger Pärla om läget:
Det har ju varit lite tråkigt. På min kurs skulle vi åkt iväg på exkursion och haft ganska 
många labbar men istället har vi fått kolla på sten via Zoom och kastat pinnar i Fyrisån. 
Det kan ju också vara skoj det, men men... En positiv grej är dock att nästan hela min 
korridor evakuerat, så för tillfället bor jag i en fyra med eget kök vilket enligt rykten 
inte är möjligt att nå förrän termin 37. Jag har tagit upp mitt Wii till Uppsala och spelar 
för tillfället om Super Mario Bros, svinkul. En glass eller två på varma gubben vid ån 
har också hjälpt i dessa tider. 

Namn: Valter Nordkvist
Ålder: 20 år
Pluggar: Historia 
Ämbete: Klubbverkare

Så här hanterar Valter situationen:
Detta är min första termin i Uppsala och jag var jättetaggad på att köra klubbverket fullt 
ut. Det är också väldigt synd att inte kunna träffa mormor, men jag ringer henne själv-
klart varje dag! Det som är positivt är att jag uppskattar små saker och den vardag man 
brukar ta för given mer. Som att träffa polare och käka glass, eller sitta och snacka gojja 
över några öl. Det är även ett utmärkt tillfälle att vandra runt i Uppsala och njuta av all 
vacker arkitektur och läsa på om stadens historia, eller att spela kubb och brännboll. 
Sen tycker jag att alla som tvekar över om de ska gå på den där dejten ska ta chansen 
nu medan vardagen går långsamt. MEN! Mitt stora tips är att pimpa din cykel. Jag har 
själv sprayat hela min tokrosa! Det är en rolig aktivitet som gör att du blir en igenkän-
ningsfaktor samtidigt som det blir lättare att hitta den i nattens dimma. Tillslut: Man ska 
komma ihåg att inte deppa då detta en dag kommer vara över och svåra tider tar man 
sig bäst igenom tillsammans!

Namn: David Billgren
Ålder: 25 år
Pluggar: Konstvetenskap 
Ämbete: PFD

Så här påverkas David av corona och tipsar om hur han hanterar det: 
Corona har påverkat mig på olika sätt, det ena mer märkbart än det andra. Jag har 
ombokat resa hem till Skåne tre gånger. Tur att alla SJ-biljetter är ombokningsbara! Min 
praktikplats är i Stockholm. Det innebär mycket jobb hemifrån, vilket på många sätt är 
väldigt bekvämt, inget pendlande, sovmorgon osv. Och visst är det tråkigt att inte kunna 
gå ut på pub, särskilt nu när värmen kommer… men GUD vad man sparar pengar (som 
man istället spenderar på Systembolaget). Det kanske är klyschigt men det är viktigt att 
komma ut och springa eller promenera, ensam eller med kompisar. Det finns otroligt bra 
stråk längst ån eller i stadsskogen! Om ni vill bli provocerade och något underhållna och 
alla serier på Netflix är genomplöjda, kolla upp 90 days fiance: before the 90 days. Håll 
i er. Annars uppmanar jag alltid att kolla Rederiet på Öppet Arkiv. 318 avsnitt à 45 min. 
Perfekt att kolla på när man sitter i ”karantän”.

Små projekt, kompisar, utomhusaktiviteter och motion verkar vara ett återkommande 
tema. När man tänker efter är det verkligen ett perfekt tillfälle att hitta på sådant man 
annars prioriterar bort. Kanske ta tag i de där ständigt återkommande nyårslöftena, 
måla klart mästerverket som stått i garderoben i flera månader eller varför inte börja 
på ett helt nytt? Och kanske framförallt, umgås med vänner (med hänsyn till restrik-
tioner, såklart). Jag citerar Valter: ”svåra tider tar man sig bäst igenom tillsammans!”

Elma Pålsson
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