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Feministeliten 

 

Bidrag til rollespillkonkurransen #båtsj2016 

Skrevet av Maja H. Kvendseth 

Illustrert av Kine E. H. Kvendseth 

 

Dette spillet er satirisk. 

 

Norge, 2044. Et tilsynelatende likestilt oljeparadis. Etter det katastrofale 

amerikanske valget i 2016 og den påfølgende alliansen mellom USA og Russland 

har Norge og resten av Skandinavia måttet utstå å sitte i klemme mellom to 

supermakter – men har takket være alliansen med EU og økt oljeboring holdt ut i 

det lengste. Dessverre er det flere skjær i sjøen: amerikanske flyktninger truer med 

å forskyve likestillingen i landet, oljen er i ferd med å ta slutt, kongehuset under 

HKH Haakon Magnus I sitter som patriarkatets siste bastion og samfunnsdebatten 

er polarisert. 

Alt er dog ikke tapt! Til tross for gallionsfigurene som utgjøres av Konge og 

Statsminister, ligger landets makt i hovedsak hos den legendariske… 

Feministeliten. 

Agentene er over alt. Noen er åpenlyse; de får stemme i media og gjør seg synlige 

gjennom organisert og målrettet arbeid. Andre arbeider i skjul. Deres mål? Å 

endelig skaffe kvinner makt over menn. 
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Slik spiller du spillet: 

Du trenger: mange seks-sidede terninger i to 

forskjellige farger (f.eks. svarte og hvite), penn 

og papir, feminisme (duh). 

Spillet er tenkt å handle om en eliteenhet med 

feminister som skal jobbe for saken på 

forskjellige vis. De jobber som et lag, og må 

takle diverse trusler mot feministelitens virke. 

Eksempel på oppdrag kan være: 

- Stopp den siste kronikken til Kjetil 

Rollness før den havner i avisa 

- Sørg for å dokumentere den 

urettferdige behandlingen av en 

fødende kvinne i ei bygd uten sykehus 

eller barselhjelp 

- Hjelp den kvinnelige representanten i 

et kommunestyre til å bli ordfører 

- Sørg for at en kjent mannssjåvinist tar 

pappapermen sin 

- Sørg for at en konemishandler får sin 

rettmessige straff 

- Overtal en bedriftsleder til å ansette 

flere kvinner 

- Samle beviser på kjønnsdiskriminering 

Rollene skal være forskjellige agenter i en slik 

enhet. 

Når du vil rollen skal gjøre noe der det er en 

risiko involvert, eller noe står på spill, kast to 

terninger – en av hver farge. Tallet på den 

svarte terningen trekkes fra tallet på den 

hvite. Et positivt resultat betyr at man lykkes, 

et negativt at man mislykkes. Slår du en 

sekser, får du kaste den terningen på nytt og 

legge til (hvit) eller trekke fra (svart) 

resultatet. 

Trekkene dine kan påvirke kastet, og legge til 

flere terninger av den ene eller andre fargen. 

Rollen har også fem bokser for å holde styr på 

fem attributter: 

1. fysisk 

2. mentalt 

3. følelser 

4. status 

5. ressurser 

Du skal fordele 12 poeng på disse fem. Når du 

opplever noe i spillet som kan true en av disse, 

kast en terning 6 – du vil ha likt eller mindre 

enn tallet i boksen for å unngå "skade". Hvert 

mislykket kast betyr 1 "skade" på den 

attributten det gjelder. 

Fysisk: det kroppslige. Dette tallet utgjør 

livspoeng, eller så mye du tåler før du 

besvimer. 

Mentalt: det som har med hjernekapasitet å 

gjøre. Dette tallet sier noe om hvor mye du 

tåler før du blir mentalt utslitt og må sove. 

Følelser: det som har med dine følelser å 

gjøre, selvsagt. Dette tallet sier noe om hvor 

mye du tåler før du bryter sammen og må 

gråte. 

Status: din status i feministeliten. Dette tallet 

sier noe om hvor mye respekt og støtte du kan 

finne på å få fra organisasjonen. 

Ressurser: midler du har å rutte med, og 

støtte fra "vanlige" folk. Du må slå mot dette 

tallet når du trenger å bruke store 

pengesummer eller skal skaffe hjelp fra en av 

kontaktene dine utenfor organisasjonen. 

 

  



Side 3 av 10 
 

Slik lager du rollen din: 

Du har ti plusspoeng å lage rollen med. Du kan 

også ha opptil fem minuspoeng, og da får du 

tilsvarende opptil fem ekstra plusspoeng å 

legge til. Du bruker poengene til å kjøpe trekk 

til rollen. Hvert trekk vil gi deg et antall 

terninger å kaste. Som regel er dette antallet 

lik antallet det koster å kjøpe trekket. 

Hvert plusspoeng gir en plussterning (f.eks. 

hvite terninger). Hvert minuspoeng gir en 

minusterning (f.eks. svarte terninger). 

Når du skal kaste terning for noe, kaster du 

alle svarte og hvite terninger fra de trekkene 

som gjelder i situasjonen. Legg sammen de 

svarte og deretter de hvite, og trekk summen 

av de svarte fra summen av de hvite. 

Spillet går ut fra at rollene er (biologiske) 

kvinner eller på andre vis har et feminint 

kjønnsuttrykk. For å spille biologiske menn, se 

trekket "Alliert". 

Når du har brukt alle poengene dine, kan du 

se på de fem attributtene. Du skal fordele 10 

poeng på de fem. 
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Trekk: 

Trekkene er merket med kostnad slik: -1 betyr 

at du bruker ett poeng, +1 betyr at du får 

tilbake ett poeng. 

Alliert (+1) 

Du er ikke en kvinne, men en mann som også 

er feminist. Du må passe på hva du sier, både i 

selskap med kvinner og i selskap med menn. 

Du er ikke helt med i eliten, men du får aller 

nådigst lov til å jobbe for saken. 

-1 terning i alle sosiale sammenhenger der du 

er eneste mann eller eneste feminist. 

Hijab (+1) 

Du er en muslimsk kvinne som også er 

feminist, men bærer hijab. Du er ikke helt med 

i eliten fordi du bærer et 

kvinneundertrykkende plagg. Du er også 

konstant truet av muslimer som ikke liker 

feminisme. 

-1 terning i sosiale sammenhenger hvor du er 

eneste person med hijab. Dette gjelder ikke 

blant muslimer så lenge du kan skjule at du er 

feminist. +1 terning i sosiale sammenhenger 

med liberale muslimer og interseksjonelle 

feminister. 

Traktorlesbe (-3) 

Du er lesbisk og har en muskuløs og maskulin 

fysikk. 

+3 terninger i fysiske situasjoner som 

involverer sport, vold eller trusler.
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Sexy (+2) 

Du er en svært seksuelt attraktiv kvinne. Dette 

er positivt i samfunnet generelt, men når 

temaet kroppspress kommer opp, blir det 

vanskelig for deg. Du er også mer utsatt for 

negativ oppmerksomhet fra menn som bare 

tenker på en ting. 

-2 terninger i sosiale situasjoner sammen med 

menn som er tiltrukket av deg, med mindre du 

ønsker seksuell oppmerksomhet. -3 terninger 

dersom mennenes koner, kjærester, eller 

andre romantiske partnere også er til stede. -1 

terning i sosiale situasjoner med andre 

feminister så lenge utseende og kroppspress 

er tema. 

Politisk mandat (-3) 

Du er en kvinne i en prominent politisk 

posisjon. Du er alltid synlig, men har mye 

makt. 

+3 terninger i situasjoner hvor folkemengder 

kan påvirkes. -1 terning når du trenger å 

unngå offentligheten. 

Intelligent (-3) 

Du er ekstremt intelligent. Du vinner alle 

debatter med fakta og kildekritikk, og er flink 

til å planlegge og håndtere informasjon. 

+3 terninger i alle situasjoner hvor intelligens 

er viktig. -1 terning i sosiale situasjoner hvor 

du må overtale noen med trekket "Dum". 

Dum (+2) 

Du er ikke så lur. Du sliter med å legge 

sammen to og to, og er generelt dumsnill og 

lettlurt og vil tro det beste om folk. Du er ikke 

god til å følge lange resonnementer. 

-2 terninger hvor du trenger intelligens for å 

henge med. +1 terning i situasjoner hvor 

snillisme er viktig. 

Støgg (-1) 

Du er uattraktiv eller usexy. Det betyr at 

utseendet ikke kommer i veien for ditt 

engasjement for eliten. 

+1 terning i situasjoner hvor du ønsker å bli 

tatt seriøst. 

Mammaperm (+1) 

Du er mor og har tatt ut mer foreldreperm 

enn far til barnet. 

-1 terning i sosiale situasjoner med mennesker 

som ikke har barn. +1 terning i sosiale 

situasjoner med mennesker som er 

motstandere av saken (religiøse, 

mannssjåvinister, m.fl.). 

BTQA (+2) 

Du tilhører en undergruppe som ikke passer 

inn i det binære kjønnsbildet, eller som anser 

kjønn og seksualitet som en flytende verdi. 

-2 terninger i sosiale sammenhenger hvor folk 

er kritiske til ikke-binære kjønn, eller hvor ditt 

kjønn ikke har innpass (f.eks. som transmann 

blant kvinner, transkvinne blant menn, eller 

andre situasjoner hvor ditt kjønnsuttrykk kan 

oppfattes som "fienden"). +1 terning sammen 

med interseksjonelle feminister eller andre i 

samme situasjon som deg. 

 

Survivor (-3) 

Du har overlevd vold i hjemmet, incest eller 

voldtekt. Dermed kan du nå tåle hva som 

helst. 

+3 terninger i alle sammenhenger hvor du kan 

vise til hva du har overlevd og spille på andres 

sympati. 

Offer (+3) 
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Du har overlevd vold i hjemmet, incest eller 

voldtekt. Du er skadet for livet og tåler 

ingenting. 

-3 terninger i alle sammenhenger hvor du blir 

trigget, berørt mot din vilje, eller truet. 

Blogger (-2) 

Du har en alternativ stemme i media og er din 

egen redaksjon. Du kan dermed spre 

informasjon som ikke trenger å gå igjennom 

offisielle kanaler. 

+2 terninger for å spre informasjon eller 

misinformasjon over internettet. -1 terning for 

å operere inkognito hvis bloggen er en 

fotoblogg eller du bruker Instagram. 

Konemor (+3) 

Du er glad i å bake, gjøre rent, lage mat, og 

stelle for mannen din (ja, du er gift, og du har 

tatt hans etternavn). Du er hjemmeværende 

eller har en deltidsjobb som betaler dårlig. 

-3 terninger i alle sosiale situasjoner med 

ugifte feminister eller kvinner som er hoved- 

eller aleneforsørgere. -2 terninger i sosiale 

situasjoner hvor du er uenig med din mann. +1 

terning i situasjoner hvor du er enig med din 

mann og han er der for å støtte deg.

 

 



Side 7 av 10 
 

Bunnløs håndveske (-3) 

Du har alt mulig i håndvesken og er alltid 

beredt. 

+3 terninger for å finne en ting i vesken som 

kan hjelpe den situasjonen du er i. 

Interseksjonell (+1) 

Du prøver å gjøre alle til lags hele tiden, og det 

fører med seg noen utfordringer. 

-1 terning i alle sosiale situasjoner hvor du 

prøver å ikke støte noen. 

Kvinnelig intuisjon (-2) 

Du er kvinne, hallo lizm. 

+2 terninger for å legge merke til at en mann 

har gjort noe feil eller lyver til deg. 

Kvinnelist (-2) 

Du er kvinne, halloooooo lizm. 

+2 terninger for å sette fast eller vinne en 

diskusjon med en mann. 

Androgyn (-3) 

Du kan passere som både kvinne og mann, 

avhengig av hvordan du kler og ter deg. 

+3 terninger i situasjoner hvor du trenger å 

være et annet kjønn enn vanlig, og du har hatt 

mulighet til å forberede deg på forhånd. +1 

terning om du ikke har fått tid til å forberede 

deg. 

Sint kvinne (-3) 

Du har gjort karriere av å lære deg selvforsvar 

og kan kunsten å utøve vold. 

+2 terninger i alle situasjoner som involverer 

fysisk vold mot menn, +1 mot kvinner. +3 

terninger dersom du er den som tar initiativet 

til volden, uansett kjønnet på motstanderen. 

Løpe i hæler (-1) 

Du kan løpe like effektivt i hæler som i vanlige 

sko, og gjøre hva som helst selv om du har på 

en trang kjole. 

+1 terning i fysiske situasjoner for å unngå å 

falle eller skade deg når du har på trange eller 

upraktiske klær. 

Robust (-1) 

Du tåler mer enn andre, både fysisk og 

psykisk. 

+1 terning for å unngå skade ved fall eller 

vold, og for å påføre andre skade ved vold. +1 

terning for å overse negative kommentarer 

knyttet til vekt eller utseende. 

Feminazgûl (-2) 

Du er stadig på jakt etter antifeminister du kan 

kritisere, og du kritiserer hardt. 

+2 terninger i sosiale situasjoner for å innse at 

noen er antifeminist, og +2 når du 

konfronterer vedkommende. -2 for å klare å la 

antifeministisk adferd passere uten å reagere 

på det. 

 

Kåt (+2) 

Å si at du er seksuelt aktiv er en underdrivelse. 

Dessverre er det lett å bli revet med og la 

saken fare til fordel for kjødets gleder. 

-2 for å motstå en kjekk persons seksuelle 

tilnærmelser. -3 dersom du er en heterofil cis-

kvinne som skal motstå en heterofil cis-mann. 

+1 i sosiale situasjoner med mennesker som 

kan tenkes å være tiltrukket av deg, spesielt 

om de tror de har "sjans". 
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Rødstrømpe (-2) 

En eller flere av dine kvinnelige slektninger 

noen ledd bakover har deltatt i en eller annen 

stor raddismarkering på 70-tallet, f.eks. Alta-

aksjonen e.l. 

+2 terninger i sosiale situasjoner hvor de fleste 

er raddiser. 

 

Kari Nordmann (-1) 

Du ser ut som en helt gjennomsnittlig norsk 

kvinne – hvit, kommuneblondt hår, konefigur, 

25-50 år, halvfikse klær, jobber i det 

offentlige. Du kan passere uten å bli lagt 

merke til i de aller fleste sammenhenger. 

+1 terning for å unngå å bli lagt merke til, 

f.eks. når du skygger noen eller prøver å 

blande deg i mengden. 

Rett foran nesa på deg (-3) 

Du er ekstremt god til å finne ting som ingen 

andre finner. 

+1 terning for å finne noe du leter etter. +2 

terninger for å finne noe som tilhører en 

mann. +3 terninger dersom noen har prøvd å 

lete før deg, men ikke funnet det. 

Mere blod (+1) 

Du har kraftig menstruasjon og det gjør at du 

er svekket når mensen kommer. 

-1 terning på alt du gjør dersom det er "Code 

Red". Kan nulles ut med akuttbehandling med 

sterke smertestillende og sjokolade, men det 

varer kun i noen timer før helvetet er løs igjen. 

Nå har det seg sånn (-2) 

Du kan korrigere en påstand i spillet, og får 

definisjonsmakt over denne. 

Ingen terninger involvert. To ganger per 

spilling, når noe blir presentert, kan du bryte 

inn med frasen "Nå har det seg sånn…" og 

omdefinere et forhold, en påstand, en 

biperson, eller en beskrivelse av omgivelsene. 

Ja, kjære (+2 for menn, -1 for kvinner) 

Kvinne: Du har en kjæreste, samboer, eller 

ektemann som kan støtte deg og som gjør 

som du sier. Han tar seg av barna, mener det 

samme som deg, og er generelt enkel å 

kontrollere. Mann: Du er den mannen som er 

beskrevet ovenfor. 

Kvinne: +1 terning for å skaffe assistanse eller 

støtte fra din mann så lenge du ikke har satt 

ham til å gjøre en annen, lignende oppgave 

som han ikke har fullført. Mann: -2 terninger i 

situasjoner hvor du er uenig eller gjerne vil 

motsi din kone/kjæreste. 

Blåstrømpe (-1) 

Du tilhører finanseliten og er meget 

privilegert, men du nekter å innse det. Du 

skjønner ikke hvorfor folk bare ikke kan ta seg 

sammen og få en bedre jobb og et bedre liv. 

Du er for fri handel, også av egen kropp. 

+1 i sosiale situasjoner hvor penger er status, 

eller hvor du skal forholde deg til menn som 

tjener mindre enn deg. +2 dersom begge deler 

er tilfelle. -1 i situasjoner hvor du skal forholde 

deg til andre feminister, selv om du hevder du 

selv er feminist, og når du skal forholde deg til 

folk på venstresida i politikken. 

Lilladame (-1) 

Du er levende opptatt av kunst og kultur, og 

har peiling på det også. Når du er kledd for å 

vise ditt sanne jeg, spares det ikke på 

påfuglfjærene, de lilla skjerfene, og de 

meterlange øredobbene. 



Side 9 av 10 
 

+1 i situasjoner hvor det hjelper deg å ha 

peiling på kunst og kultur. +2 i situasjoner hvor 

du kan bruke kunst for å nå et mål som ikke 

nødvendigvis er relatert til kunst. -1 for å bli 

tatt seriøst i ethvert fagmiljø som ikke har noe 

med kunst å gjøre. 

 

Rødvinsfeminist (+1) 

Du er såpass privilegert at du egentlig ikke 

bryr deg så mye om saken, du liker bare å 

møtes med jentene og drikke vin og prate om 

hvor håpløse menn er. Vin er din styrkedrikk. 

-1 i situasjoner hvor du må vite noe om 

feminisme og kvinnekamp. +1 i situasjoner 

hvor du har drukket noen glass vin, men OBS! 

-1 til alle kast dersom du ikke har drukket vin 

det siste døgnet. 

Paroleberserker (-2) 

Du hisser deg voldsomt opp i demonstrasjoner 

eller protestmarsjer, og denne hissigheten 

gjør deg sterkere. 

+1 terning til alle kast så lenge du taler en sak 

du brenner for på offentlig sted. +2 terninger 

hvis du holder en parole. 

Hemmelig identitet (+3) 

Du har lagt deg ut med en tidligere 

ektemann/kjæreste eller en annen mannlig 

slektning eller familiemedlem, og de har 

sverget å ta deg for det. Staten har gitt deg 

hemmelig identitet, men de farlige mennene i 

ditt liv vil aldri gi seg, det er du sikker på. 

Ingen terninger involvert. Lag deg to 

identiteter. Spilleder gjør et hemmelig kast 

ved starten av hver spilling for å avgjøre om 

det er fare for at din opprinnelige identitet 

kommer i spill denne gangen. Kastet består av 

tre hvite og tre svarte terninger, og negativt 

resultat betyr fare for deg – men det får du 

ikke vite får det skjer i spill. 
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Rolleark - Feministeliten 

Navn på rollen 
 

Kjønn (haha, liksom) 

Alder 
 

Yrke 

Seksualitet 
 

Sivilstatus 

 

Fysisk 
 

Mentalt Følelser 

Status 
 

Ressurser  

 

TREKK, positive TREKK, negative 
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