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                                                     Abstract  
 
The aim of this essay was to investigate the media process that followed the SVT 
documentary Könskriget in 2005, which was based on a critical review of radical feminism in 
Roks (a national organization for women’s aid in Sweden). The focus was discourse created 
in the documentary of the feminism in the organizations for women’s aid as extreme, man-
hating and dangerous, and how it further out in the press. The ambition of the essay was to 
contribute to an understanding of an ideological power struggle where the media played a key 
roll.  
 
Two overall issues have been used in order to achieve the aim: 
 
1. On wich ways do the media contributes to the preservation or change of discourses on 
feminism and feminists? 
2. In what way is discourse of Könskriget transfered and by what means?  
 
As the method has Norman Faircloughs model for critical discourse analysis used. Linguistic 
analysis is made of 16 newspaper articles from the national press, in the form of news articles 
and opinion articles in Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet and Expressen. An 
interview with Roks chairman Ireen von Wachenfeldt was analyzed in addition. The analysis 
has been related to the media production conditions and the logic in the media field through 
the use of Bourdieus Field Theory.  
 
The results show that discourse that is produced in Könskriget is reinforced in the media 
process. The anti-feminist discourse that emanating from discourse in Könskriget has a 
dominant position, while others have clear defence character. This is partly due to the 
criticism made in the personalized form that may be the character of mediestorm. The greatest 
resistance is created in an alternative journalistic discourse emanating from DNs culture 
editorial. The media genres and media-specific conditions appears to significantly shape the 
printing press manufacture in the same direction as the TV documentary, which gives a 
character of interaction between the two media with TV as the leading. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: discourse, critical discourse analysis, feminism, antifeminism,  
man-hating, media genres, Könskriget, Fairclough  



 

                                         Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka medieprocessen omkring SVT-dokumentären 
Könskriget i 2005, som utgick från en kritisk granskning av radikalfeminismen i Roks 
(Riksorganisationen för Kvinno- och tjejjourer i Sverige). I fokus stod den diskurs som 
skapades i Könskriget av feminismen inom kvinnojoursrörelsen som extrem, manshatande 
och farlig, och hur denna vidarefördes i dagspressen. Ambitionen med uppsatsen var att bidra 
till en förståelse av en betydelseskapande maktkamp där media spelade en av huvudrollerna. . 
 
Två övergripande frågeställningar har använts för att uppnå syftet: 
 
1. På vilka sätt bidrar media till bevarande eller förändring av diskurser om feminism och 
feminister? 
2. Hur vidareförs Könskrigets diskurs och med vilka medel? 
 
Som metod har Norman Faircloughs modell för kritisk diskursanalys använts. Lingvistiska 
analyser har gjorts av 16 tidningsartiklar från rikstäckande press, i form av nyhetsartiklar och 
debattartiklar i Dagens Nyheter, Svenska dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Dessutom 
har en intervju med Roks ordförande Ireen von Wachenfeldt analyserats. Analyserna har 
sedan relaterats till medias produktionsförhållanden och mediefältets logik bl.a. med hjälp av 
Bourdieus Fältteori. 
 
Resultaten visar att den diskurs som framställs i Könskriget förstärks i den efterföljande 
medieprocessen. En antifeministisk diskurs som utgår från Könskrigets bild har en 
dominerande position, medan andra får en tydlig försvarsprägel. Detta beror bland annat på att 
kritiken framförs i personifierad form som får karaktär av mediedrev. Störst motstånd mot den 
dominerande diskursen skapas i en alternativ journalistisk diskurs som utgår från DNs 
kulturredaktion. Medias produktionsvillkor, kombinerat med den form som nyhetsartiklar och 
debattartiklar skrivs i, ser ut att i hög grad forma tidningarnas framställning i samma riktning 
som TV-dokumentärens. Detta ger en karaktär av samspel mellan de båda medieformerna, 
med TV som tongivande.
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Introduktion 
 
Vid demokratins födelse i det antika Aten definierades kvinnan som en varelse med svagt 
intellekt och av en annan sort än riktiga människor. Hon hade enligt Aristoteles en annan 
slags själ än en friboren man och eftersom hon inte deltog i det politiska livet eller stadens 
försvar så reducerades hennes enda funktion till att föda nya medborgare (Wikander & 
Wikander 2003:121). 
 
Sedan dess har många genom historien försökt att ändra de ojämlika villkoren som funnits 
mellan kvinnor och män, en kamp som i modern tid framför allt förts av kvinnorörelser och 
feminister. Under 1990-talet och fram till riksdagsvalet 2002 hade feminismen i Sverige stort 
genomslag. Flera riksdagspartier hade antagit feminismen och även flera ledande män kallade 
sig feminister, t.ex. Bengt Westerberg, Jan Guillou och Göran Persson (Klinth 2003: 30).  
  
Idag känns det inte lika självklart och feminismen har utsatts för hård kritik. I 2005 visade 
SVT dokumentären Könskriget, om ”extremfeminismen i Sverige”. Denna följdes av ett 
massivt medieintresse med fokus på några av de deltagande personerna, och många aktörer 
deltog i kampen om att definiera vad feminism var och vad den stod för. I fokus stod bl.a. 
Roks, Riksorganisationen för Kvinnojourer i Sverige. 
  
Frågan är vad som händer när en social rörelse, som kvinnojourerna i Roks, dras in i en kritisk 
massmedial process och vilken möjlighet de har att göra sin röst hörd. Det handlar inte bara 
om feminismen utan också om medias roll i det demokratiska spelet, och är också viktigt 
generellt för sociala rörelsers möjlighet att delta under demokratiska former. För att kunna få 
en förståelse av detta är det viktigt att undersöka hur medieprocessen kring Könskriget 
utvecklades, vilka artiklar som skrevs, på vilket sätt och under vilka omständigheter, och 
eventuella konsekvenser av dessa.  
    
Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka den massmediala processen som följde efter att 
Dokument inifrån visat filmen Könskriget i maj 2005. Dokumentären gav en bild av 
radikalfeminismen inom kvinnojoursrörelsen som extrem, manshatande och farlig.1 Roks sägs 
också ha starka kopplingar till regeringen, genom dåvarande jämställdhetsminister Margareta 
Winberg, och till genusforskningen genom Eva Lundgren. Frågan är hur Könskrigets diskurs 
efterföljande gestaltades, på vilket sätt, och vilken betydelse det fick. För att undersöka detta 
används Norman Faircloughs modell för kritisk diskursanalys, med utgångspunkt i analys av 
tidningsartiklars språkliga struktur, och som sedan sätts in i ett större sociologiskt perspektiv 
genom Bourdieus fältteori. Ambitionen är att bidra till en förståelse av en betydelseskapande 
maktkamp där media spelar en av huvudrollerna.  
 
Undersökningen begränsas till analys av tidningsartiklar från fyra rikstäckande tidningar och 
avgränsas till nyhetsartiklar och debatt, i månaden efter att Könskriget visats. Någon 
omfattande strukturanalys av den omgivande sociala praktiken görs inte och fokus ligger i 
första hand på de artiklar som kan bidra till en förståelse för processens utveckling.  
 
 

                                                 
1 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=26971&a=383884 
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För att uppnå syftet används två övergripande frågeställningar: 
 
1. På vilka sätt bidrar media till bevarande eller förändring av diskurser om feminism och 
feminister? 
2. Hur vidareförs Könskrigets diskurs och med vilka medel? 
 
Disposition 

Uppsatsens disposition är upplagd på följande sätt. Det följande kapitlet behandlar 
bakgrundsinformation för uppsatsen. Ett avsnitt behandlar SVTs dokumentär ”Könskriget”, 
ett annat avsnitt tar upp ”Kvinnorörelsens kamp och motreaktioner”, och sist följer ett avsnitt 
om ”Tidigare forskning” som på olika sätt har relevans för ämnet. Eftersom Könskriget 
startade medieprocessen så beskrivs den först. Beskrivningen görs i teman som jag uppfattat 
som särskilt viktiga. Med hjälp av dessa teman blir det senare möjligt att undersöka hur 
medias artiklar förhåller sig till Könskrigets diskurs. Eftersom mycket av diskussionerna 
handlar om feminism och manshat, så tar ett avsnitt sedan upp bakgrundsinformation om 
kvinnorörelsen och definitioner av feminism. Också begreppet backlash diskuteras, och detta 
handlar om ifall kvinnorörelsen mötts av en motreaktion mot vunna framgångar. Sist i detta 
kapitel följer ett avsnitt om tidigare forskning. Detta koncentreras kring undersökningar som 
tagit upp diskurs och språkets roll, och hur feminism framställts i media. 
  
Under rubriken ”Teori och Metod” behandlas den kritiska diskursanalysens metod och dess 
teoretiska utgångspunkter. Här genomgås den kritiska diskursanalysens syn på språk och 
diskurs, och viktiga begrepp och analytiska redskap som använts för att relatera analyserna till 
identitet och relationer, och hegemoni och ideologi. Diskursanalys har använts för analys av 
text och språk i tidningsartiklarna. Men också villkoren som texten framkommit under är 
viktiga. Här fokuseras på begreppen intertextualitet och diskursordning, som varit viktiga för 
analysen. De textmässiga analyserna ska också relateras till en bredare social praktik. Där har 
jag valt att använda Bourdieus fältbegrepp med särskilt fokus på mediefältet. Detta kapitel tar 
också upp vilka artiklar som varit relevanta i förhållande till Könskriget, och jag motiverar 
vilka tidningar och artiklar som valts ut för analys. Kapitlet avslutas med några reflektioner 
runt min egen undersökningsroll och en metoddiskussion.    
 
Kapitlet ”Textens produktionsvillkor” tar kortfattat upp de yttre betingelserna för 
tidningsartiklarnas utformning. Detta är en viktig dimension av textproduktionen, eftersom 
den sätter ramarna för vilka texter som kan produceras.  
 
I kapitlet ”Resultat och analys” presenteras resultaten av de gjorda analyserna. Dessa är 
uppdelade i teman som relaterar till syftet: Först ett tema om hur olika diskurser om feminism 
konstrueras, och ett hur kvinnojourerna och Roks framställs i artiklarna. Sedan ett tema om  
personkoncentration och mediedrev. Detta fokuserar på medias framställning av Roks 
ordförande Ireen von Wachenfeldt, Socialdemokraternas jämställdhetsexpert Gunilla Ekberg, 
och genusforskaren och sociologen Eva Lundgren. Ett fjärde tema tar upp medias återgivning 
i förhållande till Könskrigetdiskursen, detta för att se hur tidningarna behandlar de uppgifter 
som Könskriget hävdar, men också för förståelsen av hur medieprocessen utvecklats. Ett sista 
temat försöker sätta in medieprocessen i en samhällelig kontext, för en bredare förståelse av 
medieprocessens utveckling. 
 
Uppsatsen avslutas med en ”Slutdiskussion” där jag resonerar runt resultaten, och ger förslag 
på forskning som kunde vara relevant i anslutning till den här uppsatsens fokus. Först kommer 
alltså en genomgång av Könskriget.    
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SVTs dokumentär Könskriget   

I detta avsnitt presenteras dokumentären Könskriget som initierade den medieprocess som 
denna undersökning handlar om. Genom dokumentären konstruerades en diskurs om 
radikalfeminismen i Sverige. För att kunna relatera hur denna diskurs vidarefördes i den 
skrivna pressen presenteras här först de teman och scener från dokumentären som fick särskilt 
stort genomslag och utgjorde centrala inslag. Senare i analysen benämner jag den samlade 
bild som konstrueras genom filmen för Könskrigetdiskursen.  
 
Dokument inifrån visade dokumentären Könskriget, om kvinnojourer och feminism, i två 
avsnitt den 15 och 22 maj 2005. Filmen lanserades dels som en ”granskning av 
extremfeminismen inom Roks”, (Riksorganisationen för Kvinnojourer i Sverige), men också 
som ett avslöjande av Roks ideologiska grundlag och kopplingar till regeringen. Den följande 
beskrivning av dokumentären är min egen. För en kompletterande beskrivning hänvisar jag 
till Granskningsnämndens sammanfattning vid deras första behandling av inkomna 
anmälningar av Könskriget.2 

Kvinnojour kidnappar hjälpsökande kvinnor  
Genom ett exempel visas hur en kvinnojour som sägs styras av den ideologiska övertygelsen 
om en könsmaktsordning behandlar hjälpsökande kvinnor. I en dramatiserad beskrivning 
visas hur ett sommarläger arrangerat av en kvinnojour urartar till en flykt, som närmast 
beskrivs som en kidnappning av två hjälpsökande flickor. Lägret sägs ha blivit utsatt för hot 
och avbryts därför och i allt fem personer påbörjar en flykt. En berättarröst i filmen säger att 
hotet, enligt en av jourtjejerna, kommer från ett mäktigt pedofilnätverk som består av högt 
uppsatta män som är satanister. Berättarrösten betonar också att jourgruppen ”Bellas vänner” 
tagit sitt namn från en romanfigur, Bella, som tröttnat på mäns förtryck och börjat avrätta 
män. Gruppen på fem personer söker skydd på kvinnojourer och flyr till sist till Norge, där de 
får kontakt med norska kvinnojourer med hjälp från en svensk feministisk 
regeringstjänsteman. De två tjejerna, Caroline och Anna, hålls inlåsta och blir fråntagna sina 
mobiltelefoner och får inte lov att kontakta polisen. En paranoid stämning har piskats upp och 
Anna ska vid flera tillfällen ha försökt ta livet av sig. Genom exemplet förmedlas en generell 
bild av Roks jourverksamhet. 
 
Del 1 av Könskriget fälldes av granskningsnämnden för att inte uppfylla kraven på opartiskhet 
eftersom framställningen av flykten till Norge endast baserades på en persons uttalanden.3  

Gunilla Ekberg ”hotar” reporter 
Den regeringstjänsteman som sägs ha förmedlat kontakten mellan ”Bellas vänner” och de 
norska kvinnojourerna visar sig vara regeringens expert på kvinnohandel och prostitution 
Gunilla Ekberg. Hon blir i filmen utfrågad om sin roll i flykten till Norge där hon ska ha 
hjälpt Bellas Vänner. Hon vill inte svara på frågor om saken utan avbryter intervjun och tar av 
mikrofonen. Journalisten låter kameran gå och på väg in i hissen säger Gunilla Ekberg att hon 
inte ska räkna med att få hjälp på någon kvinnojour. ”Det blir ju så om man sviker.”  

Satanistiska pedofilnätverk 
Sociologen Eva Lundgren har en central roll i Könskrigets framställning och sägs stå för det 
ideologiska grundlaget som Roks politik utgår från. Dokumentären gör kopplingar bakåt i 
                                                 
2 http://www.grn.se/upload/PDF-filer/sambes/2005/SB820-05.pdf 
3 Granskningsnämndens beslut: http://www.grn.se/upload/PDF-filer/sambes/2006/SB220-06.pdf 
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tiden till början av 1990-talet när Eva Lundgren intervjuat barn som berättat om rituella 
övergrepp och ritat teckningar som visar detta. Polisen hade varit ute och grävt i skogen men 
inte funnit några kroppar. Ordföranden för Roks, Ireen Von Wachenfeldt, får en fråga om hon 
verkligen tror på att det förekommer rituella sexuella övergrepp, vilket hon svarar ja på. 
Också Eva Lundgren utfrågas om offerritualer som hon skrivit om i en bok. Berättarrösten i 
filmen talar om att tron på satanistiska pedofilnätverk som offrar barn har funnits länge inom 
jourrörelsen, och exemplifierar med en historia från Umeå på 90-talet där en kvinna 
anklagade sin far och en massa andra män för rituella övergrepp utan att någon fälldes. 
Kvinnojourernas tro på satanistiska pedofilnätverk som utför rituella övergrepp mot barn och 
kvinnor är ett återkommande tema. Ofta visas bilder och hemska teckningar av offerritualer 
med knivar och foster. Brinnande kors och lågor, skärande ljudeffekter och spänningsmusik 
förstärker de suggestiva inslagen.  

Eva Lundgrens forskning ifrågasätts 
Tron på satanistiska pedofilnätverk som mördar barn sägs stamma från Eva Lundgrens 
forskning. Det sägs också att det är hennes forskning som ligger till grund för Roks ideologi.  
Grunden för Eva Lundgrens forskning omkring ’normaliseringsprocessen’, att en kvinna som 
blir utsatt för våld efterhand kan börja se det som normalt och därför accepterar situationen, 
kritiseras genom professor Margareta Hydén. Eva Lundgren sägs ha dragit felaktiga generella 
slutsatser från intervjuer med fundamentalistiskt kristna par.  

Män är djur 
Detta tema handlar om Roks syn på män, så som det framställs i Könskriget. Feministers syn 
på män har historiskt sett varit ett återkommande tema som också aktualiseras i denna 
process.  
 
Roks ordförande Ireen von Wachenfeldt säger under en intervju i Könskriget att ”vi har ett 
inbördes världskrig och det är ett könskrig”. Detta uttalande utgör bakgrund för 
dokumentärens upplägg som en berättarröst återger inledningsvis:  
 

För många kvinnor är Riksorganisationen för Sveriges kvinnojourer den enda plats där de kan 
söka skydd. Men vad händer när kvinnan som söker hjälp ses som offer för ett krig? Om detta 
handlar Dokument inifrån i två delar... 

 
Roks syn på mäns våld mot kvinnor sägs utgå från teorin om en könsmaktsordning, och att 
Roks menar att det är fel att satsa på behandling av våldsamma män och därför har motarbetat 
ett förslag om behandling för män som slår kvinnor. Vidare så sägs Roks se män som onda 
och att allt våld mot kvinnor är uttryck för en vilja att uppnå makt och kontroll. Roks ledning 
sägs stå för en extrem feminism och fundamentalistisk hållning. En berättarröst säger att Roks  
 

...med självklarhet hyllar den militante feministen Valerie Solanas i sin tidning. [---] Valerie 
Solanas är mest känd för att ha försökt mörda konstnären Andy Warhol. Hon skrev ett manifest, 
Society for Cutting Up Men, som är en plan för utrotning av det manliga könet. 
 

 Därefter citeras från en recension av denna bok i Roks tidning. ”Att kalla en man ett djur är 
att smickra honom.”  Så följer en kort dialog mellan Dokument inifråns journalist och Roks 
ordförande Ireen von Wachenfeldt: 
 

Journalisten: - Att män är djur och maskiner och vandrande dildos...står du för det? 
Wachenfeldt: - Ja, det står jag för. 
Journalisten: - Män är djur? 
Wachenfeldt: - Män är djur...tycker inte du? Tycker inte du det? 



 5 

 
Detta ”uttalande” kom efterföljande att citeras flitigt i både nyhetsartiklar och debattartiklar. 

Roks kopplingar till regeringen 
Roks påstådda extrema och mansfientliga inställning sägs ha haft stort inflytande på 
regeringens jämställdhetspolitik och Roks åsikter ska ha förvandlats till sanningar med hjälp 
av jämställdhetsminister Margareta Winberg. Denne säger att teorin om könsmaktsordningen 
var den officiella men att hon inte lyft fram Roks syn som sanning. Däremot hade det varit 
viktigt för regeringen att ha en stark samarbetspartner. Margareta Winberg sägs också ha 
pålagt universiteten att undervisa om våld ur ett könsmaktsperspektiv. 
 
Efter denna genomgång av Könskrigets diskurs, kommer nu ett avsnitt om bakgrunden för de 
kvinnojourer och den feminism som medieprocessen kring Könskriget handlar om.  
 

Kvinnorörelsens kamp och motreaktioner 

En stor del av medieprocessen omkring Könskriget handlar om kvinnojoursorganisationen 
Roks och om feminism. För att förstå bakgrunden till kvinnojourerna presenteras i följande 
avsnitt något om kvinnorörelser, begreppet feminism, och exempel på motstånd mot dessa. 
Manshat är ett viktigt tema i medieprocessen runt Könskriget, och detta verkar stamma från 
kvinnorörelsers uteslutning av män, också kallat särorganisering.  

Särorganisering 
Feminismen och kvinnorörelser har haft stor betydelse för hur kvinnors situation utvecklats. 
Historiskt har det bl.a. handlat om hur kvinnorörelsen markerat sig i förhållande till män och 
vilket motstånd som kampen mött. Förutom kamp för konkreta rättigheter så har det också 
handlat om identitet och vilka förväntningar som funnits. Feminismens framgångar i Sverige, 
Roks ökande betydelse och motstånd mot dessa, bör förstås i en bredare kontext.  
 
När kvinnorättsrörelsen organiserades i Sverige var många män aktiva i kvinnosaken. Ofta 
anklagades kvinnorörelsen för att ”bäras upp av nitiska och karlhatande kvinnor” och detta 
försökte man motverka genom en samarbetsstrategi med män (Manns 2004:23f, 40).  
Anklaganden om manshat bygger ofta på kvinnorörelsers uteslutande av män. Sär- eller 
samorganisering med män var en viktig fråga redan för Landsföreningen för kvinnans 
politiska rösträtt och ledde fram till att enbart kvinnor kunde bli medlemmar (Rönnbeck 
2004:92,102). 
 
Särorganisering präglade också Feministorganisationen Grupp 8 som uppstod på 1970-talet. 
De  anklagade inte män för kvinnors underordning, men den könsbaserade organiseringen 
tydliggjorde ändå män som kategori och part i en maktrelation. Det var ett årtionde som 
många jämställdhetsreformer genomfördes. I kampen för jämställdhet har kvinnlig 
särorganisering varit ett redskap snarare än ett mål, och det finns enligt Kjell Östberg under 
seklets gång klara kopplingar mellan kvinnorörelsens styrka och utvidgning av kvinnors 
rättigheter (Östberg 2004:159ff). 

Feminism 
Eftersom feminism har en framträdande roll i medieprocessen omkring Könskriget så är det 
viktigt att ta upp detta begrepp. När det gäller definitioner av feminism och feminister så finns 
flera olika. Lena Gemzöes förslag till en grundläggande definition av en feminist är att ”en 
feminist är en person som anser 1) att kvinnor är underordnade män och 2) att detta 
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förhållande bör ändras”. Det betyder inte att alla män har makt över alla kvinnor, men att det 
finns ojämlika strukturer mellan könen inom alla samhällsområden, och att detta gör att 
kvinnor generellt sett har mindre makt än män (Gemzöe 2002:13ff). Ulla Manns menar att om 
feminism betecknar en önskan om att upphäva kvinnors underordnade samhällsposition, så 
finns egentligen ingen motsättning vad gäller män och feminism utan det är en fråga om ifall 
kön eller idéer betonas (Manns 2004:26f).  
 
Först på 1990-talet, menar Roger Klinth, har feminism som begrepp fått genomslag i politiskt 
språkbruk och drygt tio år senare hade det närmast gått inflation i ordet, och många politiker 
titulerade sig feminist (Klinth 2003: 30). Inför valet 2002 närmast tävlade framför allt 
vänstern och mittenpartierna om att vara feministiska. Därmed uppstod också en kamp om att 
definiera vad feminism stod för – klart var i alla fall att ordet fått en positiv laddning på det 
politiska fältet (Gemzöe 2002:11f). Begreppet fick i den meningen en betydligt vidare 
definition än annars. Inom genusforskningen finns en viss samstämmighet om ”en vilja att 
åstadkomma en radikal förändring av de dominerande värdesystem som producerar och 
upprätthåller nedvärdering och förtryck av kvinnor.” (Klinth 2003: 30f). 

Radikalfeminism 
Den form av feminism som i medieprocessen kring Könskriget ofta benämns extremfeminism 
brukar benämnas radikalfeminism. Enligt Lena Gemzöe tar radikalfeminismen sin 
utgångspunkt i uppfattningen att kvinnor förtrycks på grund av sitt kön. Detta förtryck yttrar 
sig i mäns kontroll av kvinnor i familjen, och i sexuellt förtryck genom kvinnomisshandel och 
kvinnoförakt. Med utgångspunkt i personliga erfarenheter, som i slagordsform uttrycktes som 
”det personliga är politiskt”, var det möjligt att stödja varandra och samtidigt synliggöra 
personliga förhållanden som något mer än individuella upplevelser (Gemzöe 2002:45f). 
 
För att kunna analysera det manliga samhällets dominansstruktur användes det av Kate Millet 
1970 lanserade begreppet patriarkatet. Det säger att i alla kända samhällen har förhållandet 
mellan könen varit baserad på makt. Kvinnor har genom kulturen från tidig ålder 
internaliserat värderingar som framställer kvinnor som underordnade män. Därigenom kan 
orättvisa förhållanden upplevas som naturliga och självklara. Förutom denna ideologiska 
kontroll så ses våld och våldtäkt i radikalfeminismen som det yttersta uttrycket för den 
patriarkaliska dominansen (Gemzöe 2002:46f). Kanske är det en förklaring till att 
radikalfeminister engagerat sig i kvinnohus och kvinnojourer som ROKS. 
 
Radikalfeminismen har enligt Gemzöe uppstått direkt ur en social rörelse, och har sedan 
1970-talet haft stor inverkan på attityder och politiska beslut när det gäller t.ex. prostitution, 
kvinnomisshandel och sexuella övergrepp mot kvinnor och barn. En konkret fråga som 
kvinnorörelsen påverkat var en statlig utredning 1976, som ville liberalisera lagstiftningen 
kring våldtäkt, vilket har beskrivits av statsvetaren Ulrika Thomsson (Östberg 2004:160f, 
Gemzöe 2002:53f). 
 
Radikalfeminismen har kritiserats, och blir så också i flera artiklar efter Könskriget, för att 
den riktar sin uppmärksamhet mot män, och att män som grupp har intresse eller fördel av att 
kvinnor är underordnade, eftersom många i vardagen inte upplever detta eller inte menar att 
det förhåller sig så i deras personliga relation och därför avvisar teorin. Men sedd som en 
social maktstruktur menar Gemzöe att det är möjligt att göra skillnad ”mellan individuella 
män och de maktstrukturer som upprätthåller manlig dominans.” (Gemzöe 2002:55f). Denna 
kritik är framträdande i medieprocessen kring Könskriget. 
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Radikalfeminismen har betonat konflikten mellan könen och ifrågasatt traditionella 
könsvärderingar genom uppvärdering av kvinnliga värden. Genom att hylla kvinnan och 
kvinnliga värden så vände man upp och ner på ”patriarkatets flertusenåriga kvinnohat”. 
Moderna feministiska teoretiker har dock intagit en mer konstruktivistisk hållning eftersom 
det annars finns risk att bevara ojämlikheten genom att betona de biologiska skillnaderna 
(Gemzöe 2002:48ff). 

Manligt och kvinnligt 
Könsidentitet kan också få konsekvenser för samhälleliga maktrelationer, och därför kan 
feminismens kritik av patriarkala förhållanden kanske upplevas som hotfulla. Begreppet 
patriarkat har efterhand ersatts av genus eller genusordning, som betonar de sociala 
aspekterna framför de biologiska. Eftersom könen behandlas olika så blir tillskrivningen av 
egenskaper och kategoriseringen av kön avgörande för människors positioner i samhället. 
Hierarkin underbyggs av föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. Ett område 
som fokuseras i teorier om genussystem handlar om hur kvinnligt och manligt skapas 
relationellt i motsättning till varandra. Om ”man” förbinds med förnuft, logik och oberoende, 
så förbinds ”kvinna” med känsla, intuition och beroende. Detta får konsekvenser på t.ex. 
arbetsmarknaden. Om kvinnor antas ha egenskaper som omvårdande, känslosamma och 
relationsinriktade, medan självständighet och förmåga att fatta snabba och förnuftiga beslut 
räknas som manliga, så passar de ”kvinnliga” egenskaperna bäst till lägre betalda omvårdande 
yrken och de ”manliga” egenskaperna passar till högre betalda beslutsfattande jobb (Gemzöe 
2002:81f). Kanske kan feminismens kritik mot patriarkala samhällsförhållanden och fokus på 
könsidentitet därför upplevas som hotfulla. Genom att ifrågasätta vad som förknippas med 
manliga och kvinnliga egenskaper och betrakta dem som föränderliga, så ifrågasätts själva 
maktstrukturen. Även om ordet feminism fick en positiv klang under 1990-talet och början av 
2000-talet, så fanns fortfarande motstånd och fördomar. De flesta känner nog igen nidbilden 
av en feminist som Gemzöe beskriver som en ”frustrerad, kolerisk, manhaftig kvinna som inte 
kan få någon man för att hon är så ful” (Gemzöe 2002:12f). Sedd ur detta perspektiv kan en 
stor del av medieprocessen ses som en kamp om definitioner av vad en feminist är och vad 
som är manligt och kvinnligt, vilket också kan ha betydelse för maktstrukturen i samhället.  

Motreaktion 
Det har diskuterats om Könskriget och den efterföljande medieprocessen kan uppfattas som 
en motreaktion, eller backlash, mot feminismen i Sverige. Därför är en genomgång av detta 
begrepp viktigt. 
  
Redan på 1990-talet skrev den amerikanska feministen Susan Faludi om motreaktionerna mot 
feminism i USA. Med utgångspunkt i intervjuer och undersökande journalistik skrev hon 
1991 boken Backlash: The undeclared war against american woman, där hon undersöker på 
vilka sätt och med vilka tekniker som kvinnors framsteg bekämpas. Å ena sidan, skriver hon, 
sägs det att amerikanska kvinnor uppnått jämställdhet, att kampen är vunnen och att kvinnor 
äntligen uppnått fullt medborgarskap. Å andra sidan rapporteras i media budskapet att kvinnor 
aldrig varit olyckligare, just på grund av jämställdheten. Den ökade frihet som uppnåtts 
genom den feministiska kampen har kallats ”jämställdhetsfällan”, och sägs av experter och 
media ha medfört identitetskris, ökad ohälsa och att kvinnor begår fler brott.  
 
Faludi undrar vad det är för en jämställdhet auktoriteterna talar om, när kvinnor utgör största 
delen av de fattiga, tjänar mindre än männen, lever i sämre bostäder och under sämre 
ekonomiska villkor. Hon räknar upp en lång rad exempel på ojämlika förhållanden i det 
amerikanska samhället. På många områden menar Faludi tvärtom att kvinnors villkor 
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försämrats. I tre av fyra delstater har män fortfarande rätt att våldta hustrun, och polisen har 
sällan laglig möjlighet att ingripa mot våld i hemmet.  
 
Därför menar hon att det är absurt att ge feminismen skulden för att kvinnor är olyckliga. 
Istället menar Faludi att det skett en motreaktion mot de rättigheter ”som den feministiska 
rörelsen lyckades vinna åt kvinnorna” och att det alltid funnits fientlighet mot kvinnlig 
självständighet, men att den i vissa perioder tar form av motreaktioner mot kvinnors framsteg. 
En sådan antifeministisk motreaktion uppkommer som regel redan efter små framsteg. Den 
kan karaktäriseras av fördömanden av kvinnors självständighet, feminister som fördöms som 
”horor” eller ”häxor”, ökning i antalet våldtäkter och pornografi. När det gäller 
populärkulturen refererar Faludi till en undersökning av deckarlitteratur som visat en 
lavinartad ökning av torterade och stympade kvinnor, och en ökad kvinnofientlighet i 
massmedia, i rapmusik, standupkomik och reklam. Hon betonar att motreaktionen inte är 
någon medveten och planerad konspiration utan att dess handlingar är ”kodade, 
internaliserade, diffusa och svåra att urskilja”. Ofta handlar det om att försöka få kvinnor 
tillbaks in i ”acceptabla roller”. (Faludi 1996:276–285)     
 
En antologi från 2008 uppmärksammar ett ökat motstånd mot feminismen i Sverige. 
Feministen Petra Östergren var en av dem som var kritisk mot radikalfeminismen under 
debatten efter Könskriget. Hon beskriver debattklimatet före 2005 som slutet och enkelriktat 
och var därför positiv till att radikalfeminismen blev utsatt för kritik. Idag menar hon dock att 
kritiken kommit att drabba feminismen i sin helhet och att ”feminism blev ett fult ord” som 
folk inte längre vill använda. Genom en debattbok vill hon försöka att bana väg för en ny 
feminism (F-ordet – mot en ny feminism, 2008:8).  
 
 
Tidigare forskning 

Kvinnors organisering mot orättvisa och ojämlika förhållanden mellan könen har skapat en 
ideologisk grund i form av feminismen. När det gäller kunskapsbildning så har feministisk 
forskning bland annat riktat sökljuset mot själva vetenskapens utförande, dess 
vetenskapsteoretiska fundament och forskarens roll i undersökningen (se ex. Susan Speer 
m.fl. Let’s Get Real, 2000). Detta har påverkat identitet för enskilda personer såväl som för 
grupper, och också resulterat i konkreta samhällsförändringar. Samtidigt har det förts en 
ideologisk och diskursiv kamp omkring feminismens innehåll och egenskaper. Bakgrunden 
för detta, varför det sker och på vilket sätt, har studerats av forskare på olika sätt. Här följer ett 
utsnitt av forskning som på olika sätt har relevans i förhållande till denna uppsats. Centrala 
forskningsområden är språk och diskurs, feminism och mediernas roll. 

Språkets betydelse 
Från ett Focaultinspirerat perspektiv har Kristina Boréus undersökt språkets betydelse för 
ideologiska samhällsförändringar och identitetskonstruktion med hjälp av diskursanalys. I en 
undersökning om The ideological shift to the right on the Swedish public debate as an 
example (1998) så undersöker hon hur betydelsefulla politiska ord kan ges en viss semantisk 
mening i vissa perioder, och olika möjligheter och strategier som kan användas i en ideologisk 
kamp. På liknande sätt förs en kamp omkring feminismens betydelse i medieprocessen 
omkring Könskriget där flera aktörer med olika medel försöker påverka den allmänna bilden.    
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Olika konstruktioner av feminism 
Hur män talar om feminism och feminister, har Edley och Wetherell studerat i Jekyll and 
Hyde: Men’s Construction of Feminism and Feminists (2001). De har utgått från ett sample 
med vita, medelklasstudenter i 17-18 årsåldern, och ett sample på 60 intervjuer av män mellan 
20 och 64 år. Materialet har analyserats från en diskurspsykologisk vinkel. De identifierade 
två tolkande repertoarer (diskurser). Antingen uppfattades feminism och feminister som 
förnuftiga eller också som extrema och monstruösa. Bägge dessa motsättningfulla repertoarer 
användes tillsammans. Det kan vara intressant att relatera dessa uppfattningar i talat språk 
med de diskurser som kan identifieras i tidningsartiklarna runt Könskriget. 
 
Resultaten omkring hur feminism, feminister och kvinnorörelser konstrueras, visar både på 
likheter och skillnader. En intressant vinkel är att feminism ofta framställs negativt samtidigt 
som kraven på jämställdhet ses som legitima, vilket följande två undersökningar visar.   
  
Den feministiska kampen och motståndet mot den, karaktäriseras också av de många 
internationella studier som gjorts av hur feminism framställs i media. I en indisk 
undersökning av Maitrayee Chaudhuri, ’Feminism’ in print media (2000), i två dagstidningar 
och fem kvinnomagasin, så finner hon två sätt som feminism framställs på. Bägge uttrycker, 
dolt eller mindre dolt, fientlighet mot organiserade kvinnorörelser. Å ena sidan finns en viss 
förståelse för krav på jämställdhet och samtidigt en förvrängning av själva feminismen. Hon 
fokuserar också på bakomliggande ekonomiska orsaker och betonar vikten av det språk och 
retoriska strategier som används inom ledande sektorer av medieindustrin. 
 
I Holland har Elisabeth A. Van Zoonen gjort en undersökning, The Women’s Movement and 
the Media: Constructing a Public Identity (1992), av hur den återuppstådda kvinnorörelsen i 
början av 1970-talet framställdes i media. Med diskursanalys som metod har hon undersökt 
hur en allmän bild av kvinnorörelsen konstruerades. ’Emancipation’ framställdes som 
legitimt, medan ’feminism’ beskrevs som avvikande och aktivister som annorlunda än vanliga 
kvinnor och kvinnorörelsen konstruerades som riktad mot män. 
 
Ordval och frågeställningar som används verkar spela roll för resultaten. Svaren blir olika om 
man t.ex. fokuserar på hur feminism, jämställdhet eller emancipation framställs, och om 
undersökningen begränsas till själva texten eller om andra sociala praktiker beaktas. 
Även om det finns många beröringspunkter både historiskt och internationellt, så är också 
situationen viktig. De svenska förhållandena och den svenska feminismen skiljer sig från t.ex. 
den amerikanska situationen så att orsaker till en motreaktion för den amerikanska 
kvinnorörelsen och en tillbakagång för den svenska feminismen inte utan vidare kan förklaras 
utifrån tidigare undersökningar. 

Medias roll 
I en svensk doktorsavhandling, Genus & genrer - forskningsanknutna genusdiskurser i 
dagspress (2008), analyserar och problematiserar Kerstin Engström hur olika slags tidningar, 
genrer och ledande kolumner i forskningsrelaterade artiklar, reproducerar och bidrar till 
förändring i existerande genusdiskurser. Materialet stammar från DN och Aftonbladet 2001.       
Forskningsfrågorna handlar om vilken slags kunskap och olika perspektiv om kvinnor och 
män som är representerade, hur de beskrivs och innehåll och form bidrar till (re)produktion 
av, eller förändring i, genusdiskurserna. De viktigaste analytiska perspektiven handlar om 
genusdiskurs (re)produktion, genrer som ideologisk form och journalistisk epistemologi. 
Analyserna har företagits med innehålls- och temaanalys och olika slags diskursanalys. 
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Resultaten visar ett samspel mellan forskningstraditioner och genrekonventioner i 
(re)produktionen av genusdiskurser. I nyhetssektionen publiceras resultaten som empiriska 
fakta, t.ex. från naturvetenskaplig forskning och från de sociala vetenskaperna, som objektiv 
kunskap. Genrekonventioner inom kulturjournalism däremot framställer forskningsresultat 
från humanistisk forskning, genusforskning och queerteori som något som kan 
problematiseras, kritiseras och dömas. Därigenom kan genrekonventioner medverka till att 
upprätthålla föreställningar om skilda vetenskapliga världar. Engströms avhandling fokuserar 
på hur forskningsrelaterat material behandlas genom olika genrer och konventioner. Genrer 
och konventioner kan också vara viktiga när det gäller framställandet av feminism och Roks, 
både när det gäller språkanvändning i olika slags artiklar och journalisters specifika 
arbetsformer t.ex. när det gäller intervjuteknik. 

Könskriget 
När det gäller studier av mediedebatten efter dokumentären Könskriget 2005, finns en D-
uppsats av Anna Osterling, Kampen om könskriget – en diskursteoretisk analys av 
meningsskapande kring Dokument Inifråns granskning av extremfeminismen (2006). 57 
debattartiklar från DN har analyserats med diskursteori och syftet har varit att reflektera hur 
texterna skapar olika sanningar och diskurser, att analysera hur texter skapar identiteter och 
grupper, främst feminism och relatera meningsskapande till maktstrukturer och 
genusrelationer. För att analysera de sociala strukturerna och makt har teorier av Focault, 
Conell och Säljö använts. Upplägget ser omedelbart ut att ligga ganska nära min studie. Det 
behandlar samma händelseförlopp och empirin består i tidningsartiklar som analyseras med 
diskursanalys. Det är också fokus på identitetskonstruktion, feminism och maktrelationer. 
Men det finns också skillnader. Ontologiskt och vetenskapsteoretiskt ligger utgångspunkten 
här närmare en rent socialkonstruktionistisk vinkel där den sociala verkligheten ses som 
enbart diskursivt konstituerad men inte har något dialektiskt samspel i fråga om sociala 
praktikers skapande av diskurs. 
 
Efter denna genomgång av bakgrundsinformation om dokumentären Könskriget, 
kvinnorörelsen och motreaktioner, samt tidigare forskning, så tar nästa kapitel upp den 
kritiska diskursanalysens metod och dess teoretiska förutsättningar, och vilka artiklar och 
analysmetoder som jag använt. 
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Teori och Metod  
 
För att undersöka medieprocessen som följde efter dokumentären Könskriget var det rimligt 
att utgå från någon form av textanalys eftersom källmaterialet övervägande bestod av skriven 
text. Genom diskursanalys betonas språkets betydelse och hur olika bilder av sanningen 
konstrueras diskursivt. Den kritiska diskursanalysmodell som Norman Fairclough ställt upp 
har ett tvärvetenskapligt angreppssätt som sätter in texten i ett bredare socialt sammanhang. 
Det blir därigenom också möjligt att undersöka processen från ett kritiskt perspektiv.  
I detta kapitel redogörs för den teori och metod som den kritiska diskursanalysen består av 
och Bourdieus fältbegrepp, som använts för att sätta in analyserna i ett bredare socialt 
perspektiv. 
 

Kritisk diskursanalys 

Upphovsman till den kritiska diskursanalysen är den engelske lingvisten Norman Fairclough, 
som utvecklat en modell som ett tvärvetenskapligt analysredskap för diskursiv analys. Först 
genomgås synen på språkets betydelse och diskurs och sedan några centrala begrepp.  

Språk och diskurs 
Kritisk diskursanalys fokuserar på språkets betydelse för det sociala samspelet. Det är en 
analysmetod som hör samman med epistemologiska och ontologiska antaganden om ”språkets 
roll i den sociala konstruktionen av världen”, och teoretiska begrepp och anvisningar för 
språklig analys – alltså både teori och metod (Jørgensen & Phillips 2000:10). 
Enligt socialkonstruktionismen konstrueras sociala förhållanden och vår uppfattning av 
verkligheten genom språket. I sin rena form kan detta tolkas som att det inte finns någon 
objektiv sann verklighet utan att den alltid existerar genom våra kategoriseringar. 
”Sanningen” är alltid en konstruerad bild som är beroende av den kultur vi lever i och dess 
historiska betingelser. Eftersom kunskap, sociala relationer och identiteter är socialt skapade 
så kan de också förändras. De förhållanden som verkar naturliga och självklara kan täcka över 
ojämlikheter eller orättvisor och tillsynes självklar kunskap bör därför undersökas kritiskt 
(Jørgensen & Phillips 2000:11f). Det är i ljuset av detta att det är intressant att undersöka hur 
media skapar olika versioner av sanning omkring kvinnoorganisationen ROKS arbete och hur 
det kan påverka den allmänna uppfattningen av feminism och jämställdhetsarbete. 
 
Den kritiska diskursanalysen lägger sig mellan de språkuppfattningar som förordas av 
strukturalister som Saussure, å ena sidan, och sociolingvister, å den andra. Enligt Saussure är 
språket strukturerat som ett nät av tecken där varje ord får betydelse genom att skilja sig från 
andra tecken. Detta språk som nätverk menade han var oföränderligt och var det som skulle 
studeras, inte människors individuella ofullkomliga och mer eller mindre tillfälliga språkbruk 
(Jørgensen & Phillips 2000:16f). Sociolingvisterna hävdade i motsats till detta att språk 
skapas socialt och att det korrelerar med olika sociala variabler, t.ex. den sociala relationen 
mellan de som talar eller vilka sociala mål man söker uppnå. Därigenom uppvisar det talade 
språket en systematik som gör det lämpat till vetenskapliga studier. Fairclough menar också 
att det är socialt språkbruk som ska stå i fokus för analys, men att sociolingvistiken i allt för 
hög grad ser språket som något som endast reflekterar den sociala verkligheten. Istället ska 
man se språkbruk som en social verksamhet som både representerar sociala förhållanden och 
verkar konstituerande. Detta uttrycks som att diskurs är både konstituerad och konstituerande. 
Med ordet diskurs fokuserar Fairclough i första hand på skrivet och talat språk, men kan 
också inkludera andra former av meningsskapande aktivitet. Diskurs bidrar till att konstruera 
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identiteter och sociala förhållanden men formas och begränsas samtidigt av sociala strukturer, 
såsom sociala relationer på samhällsnivå, institutioner som rättsväsen eller utbildning, normer 
och konventioner (Fairclough 2008:15ff,120).  
 
I denna definition ses diskurs som ”språkbruk såsom social praktik”. Fairclough använder 
också en mer konkret definition när det talas om en diskurs eller diskursen, som ”ett sätt att ge 
betydelse åt erfarenhet från ett bestämt perspektiv”. Det kan t.ex. vara en nyliberal diskurs 
eller en konsumtionsdiskurs. Faircloughs syn på diskurs är att den inte bara, men också, 
representerar fenomen och tillstånd i världen. Diskurser kan också handla om språkliga sätt att 
vara på, och språkliga sätt att handla på, t.ex. i vardagssamtal eller i politiska intervjuer 
(Fairclough 2008:10f). 
 
Den kritiska diskursanalysen ser visserligen diskurs som konstituerande av den sociala 
verkligheten, men Fairclough menar att även om olika institutioner och sociala strukturer från 
början är diskursivt konstruerade så har de efterhand också utvecklat icke-diskursiva 
praktiker. Diskurs räknas som en form av social praktik som både bidrar till att bevara och 
förändra kunskap, sociala relationer och maktförhållanden, men som också formas av dessa i 
ett dialektiskt förhållande (Jørgensen & Phillips 2000:67f). 

Intertextualitet och diskursordning 
Två viktiga begrepp i den kritiska diskursanalysen är intertextualitet och diskursordning. 
Från Bakhtin och Kristeva lånar Fairclough begreppet intertextualitet. Det handlar om att 
texter alltid bygger på andra texter, att historia och tidigare ideologiska förhållanden finns 
inlagrade i en framställning. Det finns två slags. Det första är manifest intertextualitet där det 
direkt hänvisas till andra texter, t.ex. genom användande av citationstecken. Det andra är 
interdiskursivitet, som handlar om att olika diskurser eller genrer blandas. De kan blandas 
efter sätt som konventionaliserats eller på nya kreativa sätt. Genom att fokusera på dessa 
aspekter kan man undersöka diskursiva förändringar (Fairclough 2008:44). I medieprocessen 
kring Könskriget så undersöker jag bland annat hur nyhetsartiklar framställer och förändrar 
t.ex. en politikers interpellationsfråga till jämställdhetsministern, ett utdrag från en tidigare 
artikel eller återgivning av Könskrigets bild av ett händelseförlopp. Genom detta kan man 
göra tolkningar om vad på den diskursiva nivån som ligger bakom en viss framställning. Är 
det så att en tidning vill solidarisera sig med sina läsare därför att de måste sälja ett visst antal 
lösnummer varje dag? I så fall skriver de artikeln på ett sätt så det ska passa läsarna, vilket 
samtidigt kan få en opinionsbildande effekt. När jämställdhetsexperten Gunilla Ekberg blir 
beskriven på ett negativt sätt så behöver det inte vara uttryck för en tidnings eller journalists 
negativa inställning till henne som feminist, utan kan ses som uttryck för de omgivande 
villkorens diskursiva möjligheter.   
 
För att kunna undersöka de diskursiva möjligheter som finns innanför ett område, eller om 
detta område förändras, så kan man undersöka vilka olika diskurser som existerar. Man 
undersöker då områdets eller institutionens diskursordning, ett begrepp som lånats från 
Michel Focault. En diskursordning är ett nätverk av olika slags diskurser som används inom 
en institution eller social domän, som t.ex. innanför media generellt eller på en viss 
tidningsredaktion. Olika grupper använder olika diskursiva praktiker. Två diskurstyper är 
genrer och diskurser. Här definieras diskurs som ”språket använt för att representera en given 
social praktik från en bestämd synvinkel” och har med konstruktion av kunskap att göra. En 
genre kan vara ”journalistisk intervjuteknik” eller ”nyhetsartikel” och har att göra med ett 
språkbruk i en speciell social praktik (Fairclough 2008:23,122f). När Dokument inifrån 
intervjuar Ireen von Wachenfeldt så gör de det med en journalistisk intervjuteknik som växt 
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fram under speciella villkor. Därför var det viktigt att undersöka hur denna intervju gått till 
och försöka förstå hur skapandet av det viktiga ”uttalandet” om att ”män är djur” uppkommit.   

Identitet och relationer 
När det gäller diskurs konstituerande egenskaper så identifierar Fairclough tre funktioner som 
diskurs bidrar till att konstruera: sociala identiteter eller subjektspositioner (språkets 
identitetsfunktion), sociala relationer mellan människor (språkets relationsfunktion), och 
kunskaps- och betydelsesystem (språkets ideationella funktion). Identitetsfunktionen handlar 
om de sätt som sociala identiteter byggs upp i diskurs. Den relationella funktionen handlar om 
hur sociala relationer mellan diskursdeltagare iscensättes och förhandlas. Den ideationella 
funktionen (begreppsligt-kategoriserande) har att göra med sätt varigenom texter ger 
betydelse till världen och dens processer, enheter och relationer. Identitets- och 
relationsfunktionerna kan också kallas den interpersonella funktionen (Fairclough 2008:18, 
Jørgensen & Phillips 2000:73) 

Hegemoni och ideologi   
Från ett kritisk diskursanalytiskt perspektiv är diskursens påverkan på sociala 
maktförhållanden och identitetskonstruktion viktigt. Konstruktion av en sanningsbild 
etableras genom betydelseprocesser i ett kulturellt och historiskt sammanhang som präglas av 
vissa maktförhållanden och sociala relationer. Därigenom kan vissa samhällsgrupper söka 
uppnå dominans över andra grupper genom att dessa samarbetar och genom bestämmande av 
vardagliga föreställningar. För att kunna undersöka dessa använder Fairclough begreppet 
Hegemoni, som lånas från Gramsci. Det handlar alltså inte bara om att en härskande klass 
söker tvinga en underklass till lydnad utan att få dessa att samarbeta frivilligt. Hegemoniska 
kamper utspelas både på samhällsnivå och i olika institutioner (Fairclough 2008:21f,52, 
Fairclough 2001:232). I medieprocessen runt Könskriget kan det relateras till mäns dominans 
och kvinnors försök att bryta det frivilliga samarbetet och ifrågasätta gällande normer för 
könsidentitet och maktrelationer. 
 
Från Althusser lånar Fairclough begreppet ideologi som innehåller tre aspekter. Först att 
ideologi har materiell existens i institutioners praktiker. Sedan att ideologi ”interpellerar 
subjekt”, vilket handlar om konstruktion av identitet, t.ex. vad en feminist är. När det gäller 
den tredje aspekten så menar Fairclough dock att Althusser fokuserar för mycket på ”en klass 
påtvingande av en dominerande ideologi”, och allt för litet erkännande av motsättningar och 
förändring. Faircloughs definition av ideologi kommer istället att handla om hur verkligheten 
konstrueras och ges betydelse genom olika diskursiva praktiker och hur dessa bidrar till att 
upprätthålla eller förändra dominansrelationer. Däremot kan man inte direkt avläsa ideologi 
utifrån texter eftersom man måste ta hänsyn till människors förmåga att tolka en text på olika 
sätt (Fairclough 2008:45ff). Det betyder att även om medias institutioner genom sin 
verksamhet påverkar maktförhållanden mellan könen, identitetsuppfattning och synen på 
feminism, så är det inget som automatiskt påtvingas läsarna, och kan heller inte automatiskt 
avläsas i artiklarnas texter. 

Kritisk utgångspunkt 
Faircloughs form av diskursanalys har en kritisk utgångspunkt med inspiration från bl.a. 
Frankfurtskolan och Habermas. Den vill påvisa språkets roll i sociala makt- och 
dominansförhållanden, hur språk fungerar ideologiskt och den språkliga och semiotiska 
aspekten av hur personliga och sociala identiteter förhandlas. Härigenom finns ett 
emancipatoriskt perspektiv genom att påvisa språkets roll i skapandet av en social verklighet 
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av ojämlika förhållanden som tas för givet i det dagliga livet, och därigenom uppnå en slags 
frigörande språkmedvetenhet (Fairclough 2001:233, 2008:120). 
 
Varje diskursanalys bör enligt Fairclough fokusera på två grundläggande dimensioner: den 
kommunikativa händelsen och diskursordningen (Fairclough 2008:123). Det betyder i den här 
uppsatsen att analysen bör fokusera på SVT-dokumentären Könskriget och det som 
efterföljande skrevs i tidningarna. Vidare att undersöka vilka diskurser och genrer som 
använts och på vilket sätt. Fokus för den här uppsatsen har legat på tidningsartiklar 
publicerade i rikstäckande press i månaden efter att Könskriget visats. Dessa har analyserats 
med hjälp av lingvistisk analys som relaterats till den diskursiva praktiken, samt i förhållande 
till den omgivande sociala praktiken med hjälp av Bourdieus fältteori. 

Modellens analysredskap 
Vid analys av den kommunikativa händelsen ska tre analytiska dimensioner beaktas: texten, 
den diskursiva praktiken och den sociala praktiken. Text skapas genom diskursiv praktik, som 
är en del av en social praktik och för att analysera texten använder Fairclough lingvistisk 
metod som bygger på Hallidays funktionella grammatik. Med hjälp av denna undersöks 
ordbetydelse, meningskonstruktion, textbindning, olika grammatiska perspektiv och dessa 
relateras sedan till den diskursiva praktiken med hjälp av teoretiska begrepp som 
intertextualitet, ideologi och hegemoni. Den diskursiva praktiken handlar om hur texter 
produceras, distribueras och konsumeras. Eftersom den sociala praktiken endast ses som 
delvis konstituerad av diskurs så måste annan relevant teori användas för analys av denna del, 
t.ex. sociologisk teori. I verkligheten är dessa tre dimensioner integrerade vilket gör det svårt 
att tala om text utan att tala om den diskursiva praktiken (Fairclough 2008:29ff). 
 

 
 

 
 

 
 
   TEXT 
 
 
 
 

 
        DISKURSIV PRAKTIK 
      (produktion, distribution, konsumtion) 
 
 

 
       SOCIAL PRAKTIK 
 
 

 
Fig 1. Den kritiska diskursanalysens tredimensionella metod av en kommunikativ händelse (Fairclough 
2008:29). 
 
Själva textanalysen organiseras på fyra nivåer: vokabulär, grammatik, textbindning och 
textstruktur. Tre huvudrubriker för analys av diskursiv praktik är: påståendetyp – typ av 
talhandling, koherens – det som gör en text meningsfull, och intertextualitet. Med hjälp av 
dessa sju rubriker kan man analysera textens formella egenskaper, och aspekter av 
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produktions och tolkningsprocesser. Varje mening är också multifunktionell, dvs. förutom den 
textmässiga betydelsen finns också identitets- och relationsmässiga betydelser (Fairclough 
2008:31f). 
 
Härutöver kan man också undersöka hur händelser och processer framställs genom olika 
retoriska figurer, strategier och framställningssätt. Transitivitet handlar om hur en händelse 
eller process framställs - om det finns någon agent som utför handlingen eller det beskrivs 
som något som bara sker av sig själv. Modalitet handlar om hur texten förhåller sig till ett 
påstående, om det framställs som faktiskt eller om en försiktighetsstrategi används med hjälp 
av olika garderingar. Metaforer är också ett sätt att undersöka stil och identitetsaspekter 
(Jørgensen & Phillips 2000:87f).  
 

Bourdieus fältbegrepp 
För att kunna sätta in analyserna i ett större sociologiskt perspektiv använder jag Bourdieus 
fältbegrepp. Efter en generell översikt av begreppet koncentrerar jag framställningen till det 
journalistiska fältet som är arenan för den medieprocess som analyseras. 
 
Bourdieu ser samhället som uppdelat i olika fält, t.ex. det politiska, ekonomiska, det 
vetenskapliga fältet. Dessa kan ses som nätverk av positioner baserade på hierarkiska 
maktförhållanden (Lundin 2004:61) . 
 
Varje fält har sina regler och värden och styrs av de intressen som anses som värdefulla. Inom 
det ekonomiska fältet är ekonomiskt kapital (pengar och materiella resurser) värdefullt för att 
kunna uppnå socialt anseende, inom kulturella fält är kulturellt kapital (bildning och 
utbildning) viktigast (Järvinen 2003:409). 
 
Inom varje fält finns föreställningar om vad som är normalt och riktigt och nya medlemmar 
socialiseras in i detta sätt at tänka så att det blir något man tar för givet. Den dominerande 
gruppen har tillägnat sig den form av kapital som är gällande och önskar därför att bevara 
förhållandena medan nykomlingar som strävar uppåt kan ha intresse i att utmana traditionella 
värden. Man kämpar alltså om attraktiva positioner men också om vilka kapitalformer som 
ska anses som värdefulla. Genom dessa kamper formas det enskilda fältets historia (Järvinen 
2003:418f). 
  
Kamperna tar sig dock olika uttryck och form inom olika fält, som efterhand blir alltmer 
autonoma. För exempel har det politiska fältet genom professionalisering i hög grad blivit en 
arena för interna stridigheter, något som Bourdieu menar kan medföra ett demokratiskt 
problem. Men även om fältets etablerade försvarar ett bevarande av fördelningen mellan de 
kapitalformer som är gällande, så accepteras dock spelet som helhet av alla deltagare 
(Bourdieu 1991:132). Genom social analys av de principer som vi omedvetet styrs av och tar 
för givet, kan det vara möjligt att medvetandegöra och frigöra människor från dessa (Lundin 
2004:67). 
 

Det journalistiska fältet 
Bourdieu skriver i boken Om televisionen (2000) att journalistikens fält dels styrs av yttre 
faktorer och dels av en egen inre logik. Publikundersökningar och tittarsiffror lägger press på 
medias konkurrens mellan tv-kanaler och tidningar för att vara först med att bringa exklusiv 
information, uppnå professionellt anseende m.m. Ofta finns det också ett ekonomiskt tryck 
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från annonsörer och budget (Bourdieu 2000:61). Efter att publikundersökningar börjat 
genomföras så hävdar Bourdieu att en dramatisering av vardagsnyheter kommit att få allt mer 
utrymme (Bourdieu 2000:31). 
 
Tidningar tvingas också genom konkurrensen att ta upp samma nyheter som andra tar upp. 
Dessutom har journalisterna gemensamma källor, är beroende av samma opinionsmätningar, 
har liknande bakgrund och utbildning – vilket medför en homogenisering av journalistkåren.  
Detta skapar en censur som sållar bort allt som riskerar att tråka ut publiken (Bourdieu 
2000:37ff). 
 
När tv-journalister väljer vad som ska visas utgår man dels från personliga utgångspunkter, 
dels från fältets inneboende logik, som främjar det sensationella med en dramatisering av ord 
och bild. En reporters dramatisering av en annars alldaglig händelse kan genom TVs räckvidd 
få en mobiliserande verkan (Bourdieu 2000:32ff).  
 
Det journalistiska fältets monopol på redskapen för information bestämmer andra aktörers 
tillgång till offentligheten (Bourdieu 2000:67f). De andra kulturella fälten, t.ex. det 
vetenskapliga och det politiska fältet, blir i allt högre grad utsatt för det journalistiska fältets 
strukturella tvång som kommer att hota deras autonomi, genom att t.ex. sänka inträdeskraven 
till ett antal fält eller upphöja en enskild individ på ett sätt som annars inte skulle ske 
(Bourdieu 2000:79f,85,91). 
 
Enligt Bourdieu så bestäms den enskilde journalistens strategier av den position i fältet som 
denne uppnått genom tävlan med andra journalister. Dessa strider syftar till att bevara eller 
förändra de dominansförhållanden som strukturerar det sociala rum som ett fält utgör. Dessa 
strider kan ta sig uttryck i försök att göra ett scoop, uppnå exklusiv information eller nå 
professionellt anseende. Detta görs inte av den enskilda journalisten av ekonomiska grunder 
men styrs av tidningars eller tv-kanalers konkurrens för att uppnå marknadsandelar (Bourdieu 
2000:61). Journalisters inbördes diskussioner kan enligt Bourdieu förstås om man vet vilken 
position de har inom den institution de verkar, och vilken position denna har i förhållande till 
andra aktörer (Bourdieu 2000:70). 
 
Bourdieu menar att det journalistiska fältet utgör ett strukturellt tryck på alla andra fält 
samtidigt som det självt är underställt det ekonomiska fältets krav (Bourdieu 2000:77). Det 
journalistiska fältets herravälde kommer att hota autonomin hos de andra fälten för kulturell 
produktion (Bourdieu 2000:106).    
 
Det finns skillnader mellan franska och svenska förhållanden, t.ex. registrerar man i Frankrike 
hur många som för ögonblicket följer ett program. Idéhistoriker Sven-Eric Liedman, som 
skrivit förordet till Om televisionen (2000), menar att de publikundersökningar som görs i 
Sverige fyller samma funktion, och att Bourdieus kritik mot de franska tv-kanalerna i allt 
väsentligt också gäller för de svenska. En annan skillnad är att de båda svenska offentliga 
kanalerna ska drivas efter ett ”public-service-ansvar” till skillnad från de franska 
kommersiella kanalerna. 
 

Material 
Genom presstext och tidningarnas egna hemsidor har jag funnit i allt 65 artiklar i DN, 
Aftonbladet, Expressen och Svenska dagbladet och 46 av dessa är nyhetsartiklar eller 
debattartiklar (Bilaga 1). Av dessa har jag analyserat 16 artiklar varav 8 från vardera nyhets- 
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och debattgenren som publicerats mellan den 16 maj och 12 juni 2005. Förutom dessa har 
också en artikel som återger tre minuter av den intervju som ledde fram till ”män är djur” 
uttalandet analyserats. Urvalet av artiklar har gjorts utifrån kriterier som på olika sätt kan 
bidra till förståelse av den mediala och diskursiva processens utveckling. Det inkluderar 
artiklar med personer som berörs, Ireen von Wachenfeldt, Margareta Winberg, Eva Lundgren 
Gunilla Ekberg, och debattartiklar mellan Könskrigets journalist Evin Rubar och DN-kulturs 
journalist Ulrika Kärnborg. Bland debattartiklarna har DNs debattforum prioriterats pga dess 
initierande tyngd. Större delen av de samlade artiklarna befann sig i debatt eller 
nyhetsgenrerna som båda är starka opinionsbildande genrer och därför framstod som en rimlig 
avgränsning. Det samma gällde tidpunkten, dvs. månaden efter att dokumentärens första 
avsnitt visats eftersom det var inom den tidsramen de flesta artiklarna infördes. De första 
nyhetsartiklarna publicerades redan dagen efter första delen av Könskriget visats.  
 
 Aftonbladet Expressen SvD DN 
Nyhetsartiklar            3 (4)            2 (6)          3 (8)              1 (2) 
Debattartiklar            1 (2)             1 (5)          1 (7)              5 (12) 
 
Tabell 2.1 Fördelning av artiklar om Könskriget. Analyserade artiklar står först och det samlade antalet inom 
parentes. 
  

Analytiskt fokus 
Efter att ha läst alla artiklar som på något sätt kunde ha relevans för förståelse av området 
såg jag Könskriget flera gånger för att kunna analysera hur de olika teman som utgör det jag 
kallar Könskrigetdiskursen relateras till varandra. 
 
För den lingvistiska (språkvetenskapliga) analysen av artiklarna har jag utgått från Lennart 
Hellspong och Per Ledins bok Vägar genom texten (1997) eftersom denna liksom Fairclough 
bygger på Hallidays funktionella grammatik. Denna skiljer sig från traditionell grammatik 
som undersöker språkets form och struktur, och uppfattar istället språket som 
betydelseskapande i sociala sammanhang. Jag har försökt att fokusera både på de olika 
textnivåer som Fairclough beskriver, process- och relationsskapande analys, och intertextuell 
och interdiskursiv analys. Dessa analyser har sedan indelats i teman som förhåller sig till 
Könskrigetdiskursen: feminism, Roks, personkoncentration, och medieprocessen.  
 
Förutom ”den kommunikativa händelsen” ska man enligt Fairclough fokusera på 
diskursordningen (Fairclough, 2008:123), dvs. vilka olika diskurser som finns tillgängliga 
inom ett specifikt fält. I den analysdelen har jag försökt identifiera de olika diskurser som 
används i processen och hur representanter för olika fält använder diskurser från den 
diskursordning som tillhör deras fält t.ex. en vetenskaplig diskursordning, och hur den 
relateras till medias diskursordning. Denna del av analysen har jag insnävat till de diskurser 
som jag uppfattar har störst betydelse för processen. Mediefältets diskursordning med olika 
genrer och diskurstyper, såsom den journalistiska intervjun, har en central roll. 
 
För analys av den diskursiva praktiken har jag försökt följa idén om att utgå från intertextuell 
analys. Det betyder att man undersöker hur texter bygger på andra texter, hur källdiskurser 
transformeras och på olika sätt indikerar social förändring. Utifrån denna analys ska man 
kunna ställa upp hypoteser om de produktionsförhållanden som texten formats genom. Denna 
del av analysen befinner sig på en högre abstraktionsnivå och tolkningarna blir ibland osäkra. 
Jag menar att denna del av analysen kräver en del bakgrundskunskap om medias sätt att 
arbeta. För att kompensera för kunskapsbrister på detta område har jag läst uppgifter från 
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tidningarnas egna hemsidor som gäller deras produktionsvillkor, samt en skrift av 
kommunikationsforskaren Göran Eriksson (2001). Denne beskriver resultat från en 
etnografisk undersökning från morgonnyhetsprogram och omtalar medias villkor för den 
diskursiva praktiken.  
 
För att kunna sätta in analyserna i ett bredare sociologiskt sammanhang som tar hänsyn till 
såväl ekonomiska faktorer, journalistisk utbildning och andra yttre faktorer som bestämmer 
ramarna för texternas produktion, har jag använt Bourdieus fältteori. Jag har framför allt 
utgått från Bordieus bok Om televisionen (2000) som behandlar det journalistiska fältet och 
denna del fungerar närmast som en ramanalys för de övriga analyserna. 

Undersökarens roll 
Med en socialkonstruktionistisk utgångspunkt så handlar det inte om att fastställa objektiva 
fakta om hur ”verkligheten därute” gestaltas. Kunskapsproduktionen är en process som 
involverar den som utför undersökningen, dennes premisser, val av ämne, metod och 
frågeställningar.  
 
Min utgångspunkt har varit kritisk, så tillvida att jag uppfattar medieprocessen som en 
sensationspräglad framställning av en social rörelse som arbetar för att förändra orättvisa 
villkor i samhället. Detta problem stöter också andra sociala rörelser på och kan därför ses 
som ett demokratiskt problem. För att möjliggöra motstrategier blir kunskap om hur en sådan 
medieprocess utvecklas viktig. Med denna utgångspunkt kommer resultaten att bli annorlunda 
än om man t.ex. vill gestalta diskussionen omkring Könskriget på ett ”objektivt” sätt och 
belysa det från ett neutralt perspektiv. Men därför menar jag inte att resultaten blir en 
subjektiv produkt som enbart har relevans för mig personligen. Genom användande av 
sociologisk teori och vetenskaplig metod skapas en bild som förhoppningsvis kan bidra till en 
mer generell förståelse.       

Metoddiskussion 
Jag har inte använt alla redskap i analys av varje artikel, utan anpassat dem till artikelns typ. 
En nyhetsartikel har en annan struktur och uppbyggnad än en debattartikel, och dessa är i sin 
tur skrivna på olika sätt. Jag har dock försökt att ta hänsyn till alla aspekter i den utsträckning 
jag kunnat överblicka, för att få en så bred analys av materialet som möjligt. Ideologi och 
hegemoniaspekterna har möjligtvis fått en allt för undanskymd plats i förhållande till 
metodens kritiska dimension.  
 
Vetenskapsteoretiskt så utgår denna modell från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv men 
betonar diskursens dialektiska förhållande mellan text och social praktik, samt att den sociala 
praktiken inte enbart är diskursivt konstituerad, utan också påverkas av dominansrelationer 
och sociala strukturer. Det kan ses som ett problem att det är svårt att säga precis var gränsen 
för dessa går men samtidigt tror jag att det ger en mer rättvisande bild av hur diskurs fungerar 
än om man utgår från ett renodlat socialkonstruktionistiskt angreppssätt.  
 
Ett förhållningssätt till textanalys är att man inte kan säga något om det som befinner sig 
utanför texten, utan endast vad som konstrueras i den text man analyserar. Ett sådant synsätt 
blir troligen lättare att argumentera för, eftersom man inte behöver uttala sig om textens 
kommunikativa funktion i den sociala världen. Faircloughs modell betonar tvärtom den 
diskursiva praktikens nivå, eftersom det är den som förmedlar den dialektiska förbindelsen 
mellan texten och den sociala praktikens dimension. Fairclough själv utgår dock i första hand 
från intertextuell analys för att analysera denna dimension (Fairclough 2008:129f). 
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Kommunikationsforskaren Göran Eriksson menar att det är problematiskt eftersom det 
handlar om tolkningar om textens produktion som görs utifrån texten själv. Han menar därför 
att den diskursiva praktikens dimension bör undersökas med etnografiska metoder. Han 
påpekar dock att få sådana undersökningar gjorts därför att forskare haft svårt att få tillträde 
till journalistiska praktiker (Eriksson 2001). Därför kan man uppfatta den kritiska 
diskursanalysens fokus på den diskursiva praktikens betydelse både som metodens styrka och 
dess svaghet, och det blir i hög grad viktigt hur man lyckas med analysen av denna 
dimension. 
 
Jag uppfattar både Faircloughs teoretiska inställning och Bourdieus fältteori som användbara 
och att de samarbetar på ett bra sätt. Med en socialkonstruktionistisk utgångspunkt kan man 
känna osäkerhet om ifall en såpass strukturell teori som Bourdieus fältteori överhuvudtaget är 
komplementär med ett diskursanalytiskt angreppssätt. Men i och med att Fairclough ser social 
praktik som endast delvis konstituerad genom diskurs, och diskurs konstituerad genom sociala 
förhållanden och strukturella relationer, så menar jag det är möjligt. Det journalistiska fältet 
har sin egen logik och produktionsformer, men också sin egen diskursordning, och dessa 
utvecklas och påverkar varandra. Bourdieus teori är dock utarbetad i Frankrike och har några 
år på nacken, så en uppdaterad teori som fokuserar på svenska förhållanden idag skulle vara 
mer konkret och därför mer användbar. De båda teorierna ger ett sociologiskt perspektiv som 
medverkar till att jag kunnat undgå att t.ex. utpeka enskilda personer som ansvariga för 
konsekvenser som uppstått genom medieprocessens utveckling. Därigenom blev det möjligt 
att försöka förstå de villkor som formar de diskurser och diskurstyper som är möjliga inom 
just media, vilket är svårt med en fokusering på personligt ansvar eller liknande som kunde 
riskerat att vrida undersökningen i mer psykologisk riktning. När jag ändå namnger 
artikelförfattarna så är det för att öka genomskinligheten och göra det så lätt som möjligt för 
en granskande läsare att finna respektive artiklar.  
 
En källkritisk kommentar omkring Bourdieus bok Om televisionen (2000)  är också på sin 
plats. Boken bygger på föredrag som utgår från Bourdieus forskning, men som ändå kan 
riskera att mista i vetenskaplig koncentration när teorierna läggs fram i en mer populariserad 
version. Det finns ett kritiskt syfte med boken som också kan påverka framställningen 
retoriskt. En fördel kan vara att vissa saker tydliggörs och framställs i ett förståeligt 
språkbruk.  
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Textens produktionsvillkor 
 
Textens utformning i tidningsartiklar bestäms i hög grad av de villkor som produktionen sker 
under. Dessa sätter ramarna för vilka texter som är möjliga att producera. Förutom den mer 
övergripande logik som styr det journalistiska fältet, så är de diskurser och genrer som 
konventionaliserats det grundlag som textproduktionen utgår ifrån (Eriksson 2001:1ff). Enligt 
kommunikationsforskaren Göran Eriksson så präglas produktion av nyhetstexter övergripande 
av ekonomiska och politiska omständigheter, och på ett mer konkret plan, av en rutiniserad 
och institutionaliserad process. Redaktionsmedlemmar är inbegripna i tolkningar och 
uttalanden som styrs av speciella normer för vad en text bör innehålla, något som lärts genom 
utbildning och erfarenhet. Eftersom dessa regelstyrda konventioner, som utvecklats genom 
dagliga uppgifter som ska lösas, ligger till grund för journalisternas tolkningar och beslut, så 
är en text inte en produkt av en enskild person (Eriksson 2001:4ff). 
 
Genrer 

En viktig diskurstyp i mediernas diskursordning är de genrer som bestämmer ramarna för 
vilka texter som är möjliga. En genre uppträder på ett speciellt sätt och tillsammans med 
bestämda diskurser (Fairclough 2008:137)  
 
De två genrer som jag koncentrerat mig om är nyhets- och debattgenren. Nyhet och debatt är 
två mycket olika genrer, som dessutom utformas olika i olika tidningar. Nyhetsartiklarna ska 
behandla ett aktuellt ämne på ett objektivt och opartiskt sätt, utan att journalisten eller 
tidningens värderingar skiner igenom, och skrivs ofta i enlighet med denna mall. Som regel 
tas ett uttalande av motsatt karaktär med i slutet av artikeln, men ibland verkar detta krav ha 
lösts genom att citera en tidigare artikel eller genom att personen blivit uppringd för att få en 
kort kommentar i slutet. Språkligt är nyhetsartikeln präglad av korta lättlästa meningar, 
särskilt i kvällstidningarna som inte vill skrämma bort någon. För att locka folk att köpa så har 
kvällstidningarna genomgående en mer sensationspräglad stil än morgontidningarna 
(Hellspong & Ledin 1997:104). Graden av intertextualitet är hög och olika diskurser blandas. 
Det gäller i hög grad källor som använder ett komplicerat språk, som myndigheter eller 
forskare. Journalisterna försöker enligt Fairclough att anpassa språket till den tänkta 
målgruppen och får därigenom en medierande roll som skapar en diskursiv mix som gör 
texten mer tillgänglig (Fairclough 2008:144f). 
 
Debattgenren är annorlunda. Den har inte på samma sätt en konventionaliserad form och 
artiklarna skrivs av olika människor. Ändå är den på många sätt kontrollerad av respektive 
tidningsredaktion. Dagens Nyheters debattsida, som jag i första hand koncentrerat mig på, har 
med tiden snarast fått en debattinitierande roll. DN-debatt fungerar ofta som ett forum för 
maktfulla grupper eller ”kultureliten”, och debattredaktionen avgör tillsammans med 
ledarredaktionen vems bidrag som ska tryckas. Förutom att inte vem som helst kan delta så 
avgör DN också vad som kan anses ha nyhetsvärde, vilket är ett krav. Därigenom finns en 
censur som avgör vem som kan skriva och vad det kan skrivas om. DN kan också dramatisera 
rubriksättning och ingress, samt ha s.k. ”puffar” på tidningens framsida.4 På så sätt kan en 
debattartikel anses vara ett resultat av en konventionaliserad produktionsform där både tidning 
och författare fungerar som textproducent. 

                                                 
4 http://www.journalisten.se/artikel/1256/dn-debatt-en-tribun-foer-asikter-maektige-mats 
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Resultat och analys 
 
Den följande analysen är uppställd tematisk, vilket medför att den inte följer medieprocessens 
utveckling kronologiskt. Detta gör det möjligt att relatera analyserna till Könskrigetdiskursens 
teman, och se hur denna vidareförs i tidningsartiklarna. Analysen koncentreras kring följande 
teman:  
 

• Hur olika diskurser om feminism konstrueras  
• Kvinnojourerna och Roks 
• Personkoncentration och mediedrev 
• Medias återgivning i förhållande till Könskrigetdiskursen 
• Medieprocessen i en samhällelig kontext 

 

Hur olika diskurser om feminism konstrueras 
 
Jag uppfattar att det huvudsakligen konstrueras tre riktningar av feminism i materialet. En 
som följer Könskrigetdiskursen och konstruerar feminismen som farlig, militant och 
fundamentalistisk, och feministerna som aggressiva och manshatande. Denna benämner jag ”I 
Könskrigets fotspår – diskurs 1”. En annan riktning försvarar feminismen och 
könsmaktsperspektivet, och ser dessa som uttryck för en rättvis kamp mot manligt våld och 
ojämlika förhållanden. Feminismen framställs i denna diskurs som en traditionell feminism 
med en syn på könsmaktsordningen som också antagits av FN. Denna diskurs benämner jag 
”Motstånd mot Könskrigetdiskursen – diskurs 2”. En tredje linje, som jag benämner 
”Blanddiskurs – diskurs 3”, är kritisk mot radikalfeminismen, men utan att ta avstånd från 
kvinnojourerna eller könsmaktsperspektivet, utan menar att detta bör kompletteras med andra 
teoretiska perspektiv. Här finns en tendens att artikulera en kritisk diskurs utifrån Könskriget, 
för att på så sätt skapa utrymme för en annan syn på feminism, något som kan tolkas som en 
kamp om hegemoni bland feministiska förespråkare.  
 
I det följande avsnittet behandlas först den diskurs som tar utgångspunkt i 
Könskrigetdiskursen utifrån teman som jag identifierat i artiklarna. Sedan behandlas det 
motstånd som fanns mot Könskrigetdiskursen, och till sist den ”mellandiskurs” som närmast 
har karaktär av blandning av de båda andra.   
 
I Könskrigets fotspår – diskurs 1 

I Könskriget sägs att feministerna inom Roks ser mannen som ensidigt ond, och detta 
illustreras i dokumentären med en bild av en djävul med horn, omgiven av flammor. 
I den efterföljande diskurs som utgår från Könskriget, konstrueras feministernas syn på 
mannen som ond, att män är djur, att feminister hatar män och feministerna i Roks tror på 
satanistiska pedofilnätverk som mördar barn.  
 
Per Bauhn, professor i filosofi, skriver i en debattartikel i SvD att radikalfeminismen och dess 
fanatiker ska hållas på mattan, radikalfeminismens ”offerretorik” jämförs med Lenin, Hitler 
och radikala muslimer. Radikalfeministerna anklagas för att ”bidra till att göra hatet 
respektabelt i samhället”, och jämförs med totalitära regimer som Stalin och den sovjetiska 
säkerhetspolisen, och med en tankegång som ”möjliggjorde en generös inställning till 
dödsstraffet”. Artikeln säger också att ”Det som skiljer radikalfeministerna från 1900-talets 
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totalitära tyrannier är inte så mycket sättet att tänka som tillgången på kulsprutor och politisk 
makt”. Denna artikel framställer radikalfeminismen generellt som oerhört farlig och fanatisk. 
Den aggressiva och auktoritära tonen i angreppen mot radikalfeminismen stöds av 
återberättande av scener från Könskriget. Efter att ha återberättat Könskrigets bild av ”flykten 
till Norge”5 och Wachenfeldts försvar av att ”det måste ha funnits ett hot” som fick dem att 
fly, så konkluderar artikelförfattaren: 
 

Till detta kommer en speciell radikalfeministisk metod för att identifiera fienden. Män är fiender 
inte enbart på grund av vad de gjort, utan framför allt på grund av vad de är. Alla män är 
skyldiga och även om en man inte personligen förgripit sig på någon kvinna, så tjänar han ändå 
på den förtryckande könsmaktsordning som de andra männen upprätthåller med våld. 
Könskriget handlar alltså ytterst om de inblandades identitet, inte om deras handlingar. 

 
Vem det är som ser män som fiender sägs inte, utan det beskrivs i generella ordalag som ”en 
speciell radikalfeministisk metod”, och dokumentären fungerar som en huvudsaklig referens i 
argumentationen. Det är svårt att säga något om hur människor i allmänhet tar till sig en 
artikel som i den grad använder extrema jämförelser men om en professor i filosofi kan tillåta 
sig i en debattartikel att använda jämförelser med Hitler och Stalin, så blir det i stort sett 
möjligt att tillskriva feminismen vad som helst. 
   
 I en DN-debattartikel, ”Staten kan inte forstsätta att stödja Lundgrens stolligheter” av 
professor Bo Rhotstein och filosofie doctor Ann-Marie Morhed, jämförs Roks syn på män 
med medeltidens tro på ”tomtar, troll, djävlar och onda andar”. Det är sådant som brukar 
kallas vidskeplighet och som vetenskapen utvecklats i motsättning till. Artikelförfattarna 
menar att Roks syn utgår från en tro på mäns farlighet som ett normalt manligt beteende som 
kan utvecklas till misshandel eller rituella satanistiska mördare. Detta sägs vara drivkraften 
för Roks ledning med stöd av Eva Lundgren. Även om bägge författarna har sin hemvist i det 
vetenskapliga fältet så blir det möjligt i medias debattgenre att utgå från helt andra diskurser 
än vad som annars skulle vara möjligt. Utgångspunkten är övergripande från 
Könskrigetdiskursen: 
  

I programinslagen visades hur ledningen för kvinnojoursorganisationen Roks, under starkt stöd 
av Uppsalaprofessorn Eva Lundgren, drivs av uppfattningen om alla mäns farlighet, att män är 
att likna vid ondskefulla djur och att det enbart är för att upprätthålla sin makt som män 
använder våld mot kvinnor.  
  

Frasen ”män är att likna vid ondskefulla djur” stammar från Wachenfeldts uttalande om att 
”Män är djur”, som här fått en extra tvist och blivit till ”ondskefulla djur”. Genom att denna 
diskurs artikuleras om igen i olika artiklar, så bryts det allmänna förtroendet för Roks ned, och 
denna sanningsdiskurs blir dominerande. Roks och Wachenfeldt får liten möjlighet att göra 
sig hörda eftersom förtroende är en nödvändig förutsättning för att någon ska lyssna på 
framförda argument.  
 
Män är djur  
Redan dagen innan Könskrigets andra del visas, så har Aftonbladet och Expressen artiklar 
som behandlar Wachenfeldts uttalande om att män är djur. Expressens nyhetsartikel har 
överskriften ”Män är djur”. Inledningsvis presenteras Wachenfeldt med orden: ”Här är 
kvinnan som kan tala med djur”. Att kunna tala med djur är något som hör hemma i fablernas 
värld och konstruerar från början en avståndstagande position för läsaren gentemot 
Wachenfeldt. Uttalandet om att ”män är djur” presenteras genom att säga att ”Roks 

                                                 
5 Bellas Vänners ”kidnappning” av två hjälpsökande kvinnor, se avsnittet om SVTs dokumentär Könskriget sid 3. 
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förbundsordförande Ireen von Wachenfeldt (gör på lördagskvällen) ett nytt sensationellt 
uttalande.” Expressen har här lagt till ett starkt värderande inslag i en nyhetsartikel som 
annars har en formellt objektiv och saklig ton. Detta sker troligen i ett försök att alliera sig 
med läsarnas åsikter och förväntade reaktion. Resultatet blir en förstärkt effekt av något som 
inte kan eller får sägas – i varje fall inte av en feminist - nämligen en nedsättande benämning 
om män. I en förvirrad framställning får Wachenfeldt mot slutet av artikeln lov att förklara att 
hon inte tycker att män är djur.        

Manshat 
Margareta Winberg framställs i Aftonbladet som manshatare. Med utgångspunkt från en enkel 
mening, ”Ibland är jag förundrad att inte fler kvinnor verkligen hatar män”, hämtad från en 
krönika i Roks tidning fem månader tidigare, grundläggs artikelns huvudtema. Denna återges 
lösryckt ur sitt sammanhang och har i artikelns överskrift förändrats till ”Underligt att inte fler 
kvinnor hatar män”, skrivet med citationstecken. Överskriften kombineras med en bild av en 
gestikulerande Winberg, vilket ger intryck av att det är något hon just uttalat. I rubriken har 
ibland alltså tagits bort och dessutom har förundrad bytts ut mot underligt. Dessa ord klingar 
liknande men är inte synonyma. Förundrad kan liknas vid förvånad medan underligt mer 
betyder något i riktning av konstigt eller märkligt. Skillnaden kan tyckas liten men det ger en 
annan klang, speciellt när man först tagit bort Ibland är jag. I den nya artikelns rubrik 
kommer meningen mer att låta som Konstigt att inte fler kvinnor hatar män. Det ger ett 
intryck av att Winberg tycker att det borde vara så, en innebörd som inte finns i den 
ursprungliga texten. Aftonbladet har här förändrat Winbergs text och framställt hennes 
uttalande så det kan tolkas som att kvinnor borde hata män.  
    
Gunnar Sandelin, socionom och journalist, skrev en debattartikel i Aftonbladet med 
huvudrubriken ”Tyst när elitfeminister kränker män”. Här beskrivs män som utsätts för 
kränkningar av elitfeminister, häcklas av en satirgrupp vid ett möte, utsätts för kränkande 
kategoriska formuleringar av militanta feminister, och av Margareta Winberg i så hög grad att 
det är oroande för demokratins vitalitet att regeringen tagit intryck av fanatism och totalitärt 
tänkande. Artikeln är visserligen inte byggd på Könskriget, men kan tolkas som artikulation 
av en antifeministisk diskurs som blir möjlig att använda. Feminister beskrivs som militanta, 
mansfientliga och med ett totalitärt tänkande och det dras paralleller till stalinisterna i 
KFML(r). 

Feministerna i Roks tror på satanistiska pedofilnätverk som mördar barn 
Dagen efter att SVT visat Könskriget återges delar av denna diskurs oreflekterat i Aftonbladet 
angående Gunilla Ekberg: 
 

Bakgrunden är reportaget Könskriget som beskriver hur två unga kvinnor förs bort av 
kvinnojoursgruppen Bellas vänner och hålls isolerade mot sin vilja i flera veckor. Gruppen 
flydde från vad man påstod var ett nätverk av högt uppsatta pedofiler som sysslar med 
satanistiska riter. Nätverket skulle mörda flickorna, påstod Bellas vänner. 
 

Denna uppgift återges som sanning också i andra artiklar och generaliseras i flera DN-
debattartiklar till att gälla ledande feminister. Rhotstein och Morhed säger vidare om Roks 
manssyn:  
 

Enligt detta synsätt är det inget avvikande beteende att män misshandlar och dödar kvinnor, utan 
ett högst normalt manligt agerande. I varje man finns en potentiell misshandlare, kanske också 
en rituell satanistisk barnamördare. 
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När Könskrigets berättelse om Roks tro på pedofila nätverk som offrar barn, kopplas till Roks 
tro på teorin om en könsmaktsordning, kommer denna att framstå som otrovärdig.  

Stereotyp bild av feminister 
Den negativa bild av feminister som skapas utifrån Könskrigetdiskursen visar en kvinna som 
inte är traditionellt feminin, utan aggressiv och som hatar män. Detta liknar den bild som Ulla 
Manns beskriver, där kvinnorörelsen historiskt ofta anklagats för att ”bäras upp av nitiska och 
karlhatande kvinnor”. Det är också egenskaper som hotar traditionella värderingar av hur 
kvinnor ”bör” vara och därigenom, enligt Lena Gemzöe, också hotar det könsbaserade system 
som arbetsmarknaden är uppbyggd efter. 
 
Motstånd mot Könskrigetdiskursen – diskurs 2 

I och med att den kritik som framfördes riktades mot enskilda personer så verkar en slags 
försvarsposition ha konstruerats i den efterföljande medieprocessen. Det gällde bl.a. för 
Margareta Winberg, Ireen von Wachenfeld och Eva Lundgren. För Margareta Winberg blev 
det t.ex. viktigt att markera avstånd till Roks för att inte själv bli utpekad som manshatare (se 
Personkoncentration och mediedrev nedan). 
 
Det starkaste motståndet mot Könskrigetdiskursen kom från DN-kulturs debattredaktion i 
form av en alternativ skildring av ”flykten till Norge”, i artikeln ”SVT-bluff om 
kidnappning”. DN-journalisten Ulrika Kärnborg intervjuade den andra av de två flickor som 
sades ha blivit kidnappade av Bellas vänner, och kunde därigenom skapa en helt annan 
version av ”sanningen om flykten till Norge”, än den som visats i Könskriget. Med hjälp av 
journalistiska metoder, som bör vara de mest gångbara på det journalistiska fältet, kunde en 
del av Könskrigetdiskursen angripas och därigenom ifrågasätta hela den bild som 
dokumentären gett. Eftersom Kärnborg och DN-kultur inte befinner sig i försvarsposition så 
har de möjlighet för att både kritisera Könskrigets tekniker, research och dess syfte i ett större 
sammanhang.  
 
Källdiskurser omformas ofta i nya artiklar, inte minst genom nya ordval eller genom att en 
mening tas ur sitt sammanhang. I debattartikeln ”Könskriget bygger på omfattande research”, 
skriven av Könskrigets producenter Evin Rubar och Johan Brånstad, finns en sådan 
intertextuell förändring som är av ett mer grovkornigt slag. I polemiken med Kärnborg 
omkring ”Norgeflykten” anförs i en debattartikel hur de norska kvinnojourernas representant 
Tove Smaadahl i Könskriget berättar hur  
 

ledarna bland annat beskrev hur Anna hade tvingats föda ett barn som offrats av ett satanistiskt 
nätverk. Det var från detta satanistiska nätverk kvinnorna flydde. 
 

Jag har dock inte kunnat finna något uttalande av Tove Smaadahl i Könskriget, som handlar 
om hot från ett satanistiskt nätverk. Den enda som talar om satanistiska nätverk är 
Könskrigets reporter och då oftast i form av berättarröst. Det är svårt att säga vad denna 
intertextuella förändring har för betydelse eller varför den görs. Min tolkning är att 
satanismbegreppet används som ett slags sammanhållande tema i Könskriget, och att 
artikelförfattarna vill betona detta. 
 
Ulrika Kärnborg kritiserar inte bara Dokument inifråns journalist utan också SVT eftersom de 
har ett public service ansvar och på något sätt måste ha givit sitt medlåtande till att filmen 
skulle produceras. På liknande sätt angriper Evin Rubar och Johan Brånstad inte bara Ulrika 
Kärnborg utan också DN-kulturs debattredaktion för ”det mest obegripliga publicistiska 
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beslutet”. Flera inlägg följde och kan närmast betraktas som en hegemonisk kamp på det 
journalistiska fältet mellan två seriösa aktörer, SVT och DN, där bägge riskerar att förlora 
socialt anseende. Denna strid är intressant inte minst därför att den tydliggör hur två 
fullständigt olika bilder av verkligheten kan produceras och återges i form av objektiv 
sanning. 
 
Blandad diskurs – diskurs 3 

Jag tycker också det går att urskilja en tredje diskurs som blandar element från de två 
ovanstående. 
 
Renée Frangeur, genusforskare och medlem av Roks, deltog med kritiska uttalanden mot 
Roks i Könskriget. Hon ger i en debattartikel i DN en positiv bild av Roks, men ser ledningen 
som en fundamentalistisk grupp som använder extrema analyser. Roks ledning jämställs med 
kpml(r), stenkastare och Pingströrelsen i Knutby. Däremot omtalas att Roks ska  ha 
medverkat till viktiga lagändringar och att jourrörelsen ska fortsätta arbeta och få stöd. Hon 
menar att en uppgörelse med Roks ledning är ”nödvändig för en humanistisk feminism”. Denna 
artikel kan sägas använda Könskrigetdiskursen som avstamp för kritik mot Roks ledning. Eva 
Lundgrens forskning och ställning ifrågasätts och hon omnämns som Roks favoritforskare.     
Jag uppfattar att denna artikel artikulerar kritiken från könskrigetdiskursen på ett retoriskt vis, 
för att skapa plats för en feminism byggd på en intersektionell genusanalys som går utöver 
könsmaktsperspektivet. 
 
Man kanske också kan uppfatta den artikel som Anne-Marie Morhed (föreståndare för 
Nationella sekretariatet för genusforskning) skrev i DN tillsammans med Bo Rhotstein på 
liknande sätt. De kräver att regeringen ska ”stoppa stödet till Roks och Eva Lundgrens 
tvivelaktiga verksamhet”. De ställer själva frågan om det inte är ”kontraproduktivt för genus- 
och jämställdhetsforskningen att instämma i den kritiska ansats som anläggs i ett tv-
program?”, men menar att det i längden försvarar genusforskningen och 
jämställdhetssträvanden ”att öppna för insyn och självsanering av de fördunklande företeelser 
som förstör förtroendet för denna verksamhet”. Här kritiseras å ena sidan Eva Lundgrens 
forskning och könsmaktsperspektivet, men å andra sidan försvaras genusforskningen och 
jämställdhetssträvanden. Det är dock övervägande en kritisk artikel som därför också kan 
placeras i den kritiska diskurs som utgår från Könskriget. 
 
Per Bauhns debattartikel var tydligt riktad mot radikalfeminismen, men tog samtidigt i en 
enkel mening och i överskriften ställning för ”kvinnosaken”: 
 

Alltför länge har radikalfeministiska dogmer och perspektiv kunnat ta sig fram med hänvisning 
till att man för offrens, de svagas, talan. Men vad vi får är en totalitär och fundamentalistisk 
sektlära, som kommer att skada kvinnosaken på samma sätt som de radikala islamisterna skadat 
muslimernas ställning i världen. 

 
Genom att tala om att kvinnosaken skadas, så antyds att de krav som kvinnorörelsen framfört 
kan vara legitima, men inte de radikala sätt som kraven framförs på. Man kan naturligtvis 
sätta frågetecken för om författaren egentligen bryr sig om vad som skadar ”kvinnosaken”, 
eller om det är frågan om ett retoriskt grepp för att förstärka den egna kritiken.  
 
Edley och Wetherells studie Jekyll and Hyde: Men’s Construction of Feminism and Feminists 
handlade om hur män talar om feminism och feminister. Ett av resultaten var att männen i 
olika sammanhang utgick från olika diskurser. De kunde å ena sidan utgå från en mer liberal 
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diskurs som uppfattade feminister som några som strävade efter jämställdhet (Jekyll), men å 
andra sidan också utgå från en diskurs som uppfattade feminister som extrema och 
monstruösa (Hyde), som en slags feminismens Janusansikte. Även Maitrayee Chaudhuris och 
Elisabeth A. Van Zoonens undersökningar visade att det fanns förståelse för krav på 
jämställdhet och frigörelse, men en förvrängd och negativ bild av feminism och feminister. 
I de artiklar jag analyserat handlar det inte om hur män talar om feminister och feminism, men 
jag tycker man kan se en parallell i förhållande till de feminister som är otillfreds med 
radikalfeminismens positioner. De artikulerar både en diskurs som försvarar feminismen 
och/eller genusvetenskapen, och en diskurs som utgår från Könskrigets kritik mot 
radikalfeminismen. Genom Könskriget har det skapats en resurs som kan användas för olika 
ändamål. Det fanns fler av dessa ”mellanlägesartiklar” som hävdade rimligheten i kritiken av 
Roks ledning, men samtidigt tog ställning för feminism och kvinnojourernas betydelse. De 
verkar inte haft någon dominerande position i medieprocessen, men kan ändå ha påverkat 
politiska beslut angående fortsatt stöd till kvinnojourer. 
 

Kvinnojourerna och Roks                                                                                                                          
 
Jag uppfattar att det i huvudsak skapas två bilder av kvinnojourerna. En negativ som talar om 
de manshatande extremfeministerna i Roks som tror på satanistiska pedofilnätverk, och en 
bild som framhåller kvinnojourernas viktiga arbete med våldsutsatta kvinnor. Den första tar 
avstamp i Könskrigets historia om Bellas vänner som kidnappar två hjälpsökande kvinnor, 
medan den andra inte är särskilt synlig utan oftast används i försvar, t.ex. för att avvärja att 
den negativa kritiken mot Roks ledning ska smitta av sig på hela organisationen. Några 
debattartiklar framhäver kvinnojourernas betydelse och att det är viktigt att kritiken inte ska 
gå ut över deras finansiering. Samtidigt är det flera som kräver att bidragen till Roks ska dras 
in och den negativa kritiken färgar också bilden av Roks generellt. Den andra 
kvinnojoursorganisationen SKR blir endast synlig i ett debattinlägg från dess ordförande men 
är annars knappast närvarande.   
     
Flera artiklar som har en negativ beskrivning av kvinnojourerna och utgår från Könskriget 
omtalar hur mycket pengar Roks får, eller hur mycket Roks får i bidrag, eller hur många 
miljoner som de olika kvinnojoursgrupperna ska få att dela på. Meningskonstruktionen kan 
skapa en känsla av att extremfeminister i Roks får pengar i bidrag från regeringen för eget 
bruk. En TT-artikel i SvD handlar om att Kristdemokraterna vill stoppa det ekonomiska stödet 
till Roks. Utgångspunkten för artikeln är en interpellation från Kristdemokraterna. Allt 
väsentligt från denna interpellation, som utgår från Könskrigets framställning, återges i 
nyhetsartikeln. Däremot från Roks pressmeddelande, med överskriften ”Män är INTE djur!”, 
nämns endast i slutet av artikeln att Roks tar avstånd från uttalandet, och att Evin Rubar 
använt en uttröttningsmetod. TT och SvD väljer att fokusera på kritiken mot Roks och 
Wachenfeldts uttalande att ”män är djur”, troligen därför att detta anses ha störst nyhetsvärde.  
    
En TT-nyhetsartikel i SvD har överskriften ”Kritiken mot Roks växer”. Här har en rad 
uttalanden från kvinnojourer i lokalpress samlats i en artikel. Dessa tar avstånd från 
Wachenfeldts uttalande om att ”män är djur” och överväger i några fall om man ska gå ur 
Roks. Enligt artikeln så planerar flera av kvinnojourerna att gå ur. I denna artikel nämns inte 
att Roks ledning och Wachenfeldt själv i ett pressmeddelande tagit avstånd från uttalandet. 
Artikeln kan ses som uttryck för tidningarnas dagliga behov av att leverera nyheter som man 
menar har nyhetsvärde just nu, och därför har denna nyhetsartikel producerats utifrån en 
mängd lokala uttalanden som sammanfogats till en allmänt kritisk bild. Det är alltså knappast 
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någon ideologisk tanke bakom, utan snarare uttryck för mediefältets logik, journalisternas 
utbildning och de dagliga rutinerna kombinerad med en tävlan att komma först, som leder till 
att ännu en kritisk artikel utformas. Roks pressmeddelande som säger att ”Män är inte djur” 
har ingen sensationell effekt och är knappast särskilt säljande, samtidigt som det blir viktigt 
för tidningarna att vara med och skriva om det som alla andra skriver om.  
 
Renée Frangeur ger en positiv bild av Roks, men ser samtidigt ledningen som en 
fundamentalistisk grupp som använder extrema analyser. (se ovan) 
    
Gunnar Sandelin skriver med utgångspunkt i Könskriget att Roks inte borde få så stora 
statsbidrag även om de skyddar misshandlade kvinnor eftersom många av de kvinnor som 
jobbar i Roks är oförstående inför ”ledningens mansfientlighet och avvisandet till behandling 
av våldsamma män”. Dessa krav på indragna pengar till Roks återkommer i flera 
debattartiklar med utgångspunkt i Könskrigets bild av organisationen. Att Roks är fientliga till 
behandling av våldsamma män görs till ett viktigt tema i Könskriget och är med till att 
understryka feministernas manshat.   
    
Rhotstein och Morhed skriver att: ”Även om kommunerna inte tagit sitt ansvar så bör inte 
staten stödja Roks ekonomiskt, eftersom de ’rymmer inslag av exorcism, manshat och...rena 
stolligheter’.”  Författarna följer i sin debattartikel upp krav som tidigare framsatts i 
nyhetsartiklar om att inte ge pengar till Roks. Manshatargumentet stammar från Könskriget 
liksom beskyllningen om exorcism, ett begrepp som handlar om djävleutdrivning och brukar 
användas i skräckfilmer, och som här används som en ironisk anspelning på Könskrigets 
påstående att Roks tror på satanistiska rituella mordoffringar. 
 
Det viktigaste exemplet från Könskriget handlar om Bellas vänner och hur de kidnappar två 
hjälpsökande flickor och flyr till Norge. Bellas vänner var knappast en typisk kvinnojour utan 
en förening som i flera år arrangerat sommarläger för kvinnor som utsatts för övergrepp. Även 
om denna förening vid början av Könskrigets research redan var nedlagd, så användes 
historien som ett typexempel på vad som kan ske ”när en kvinna söker hjälp hos en 
organisation som ser mäns våld som ett uttryck för ett pågående könskrig”, vilket sägs i 
dokumentärens inledning. Bellas vänner beskrivs som manshatande, paranoida, troende på 
satanistiska pedofila nätverk och de har knivar med sig på flykten. Som typexempel för Roks 
kvinnojoursverksamhet så misstänkliggörs alla kvinnojourer, och tillsammans med 
ordförandens uttalande om att ”män är djur”, så kommer den vardagliga aktiviteten med hjälp 
till våldsutsatta kvinnor i bakgrunden. Istället måste jourerna försvara sig och bedyra att de 
inte alls tycker att män är djur.  
 

Personkoncentration och mediedrev 
 
Koncentrationen på enskilda personer fick i vissa fall karaktär av det som i dagligt tal kallas 
mediedrev. Detta drabbade framför allt Ireen von Wachenfeldt som fick avgå som ordförande 
i Roks, Eva Lundgren vars forskning utsattes för kritik efter att ha blivit utsatt för granskning, 
och Gunilla Ekberg som blev utsatt för många negativa artiklar med allvarliga anklaganden 
och krav på avgång.  
 
Genom att mycket av kritiken som framfördes var personlig, så tvingades den kritiserade att 
förhålla sig till dessa kritikpunkter och fick därför mindre utrymme att försvara de teoretiska 
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perspektiven eller politiken. Det fanns väldigt lite utrymme för diskussion om kvinnor som 
utsatts för våld eller det positiva arbete som utförs i kvinnojourerna. 
 
Här följer tre exempel som kan karaktäriseras som mediedreveffekter, och som utgick från 
Könskrigetdiskursen. Det första exemplet tar upp en analys av den intervju med Ireen von 
Wachenfeldt som ledde fram till uttalandet om att ”män är djur”. Därefter följer ett exempel 
med Gunilla Ekberg och ett med Eva Lundgren.  
 
Wachenfeldt och ”män är djur” - intervjun 

Ett uttalande om att ”män är djur” fick i medieprocessen närmast karaktär av ett mantra som 
upprepades om och om igen både i nyhets- och debattartiklar, trots att Roks och Wachenfeldt 
tog avstånd från det. Efter ifrågasättande från flera håll av filmens klippteknik, valde SVT att 
lägga ut tre minuter av den intervju som ledde fram till uttalandet, på sin hemsida. Detta ger 
en möjlighet till det som Fairclough kallar att ha tillgång till en intertextuell kedja där man 
kan analysera hur innehåll och uppbyggnad transformeras och ”därigenom kunna uppställa 
hypoteser om vad det är för produktionsförhållanden som de olika utgåvorna är underkastade” 
(Jørgensen & Phillips 2000:85f). Det ger en speciell möjlighet att närmare studera hur den 
diskurstyp som den journalistiska intervjun i en sådan dokumentärverksamhet fungerar innan 
den klipps in i filmen. Eftersom uttalandet dessutom hade så stor betydelse för hela processen 
har jag analyserat dessa tre minuter av intervjun som den återgavs i SvD. (Bilaga 2) 
 Min konklusion är att intervjusvaren bör ses som en gemensam produkt som konstruerats i ett 
socialt samspel mellan intervjuare och den intervjuade. Intervjun behandlar en recension i 
Roks tidning av Valerie Solanas Scummanifest. Frågorna är i hög grad ledande och det 
angripande och ifrågasättande sätt som frågorna ställs på ger journalisten en maktposition som 
styrande och skapar en försvarsposition för den som utfrågas. I frågorna betonas många 
gånger att ”det här är eran tidning” eller ”ni skriver i eran tidning”. Ireen von Wachenfeldt är 
som ordförande för Roks ansvarig för det som står i tidningen och befinner sig i en position 
som gör att hon bör försvara det som skrivs. Recensionen av Scummanifestet blir därför något 
som bör försvaras. Och genom att försvara recensionen bringas hon i en situation där hon 
ställs till svars också för bokens innehåll, (4,11,12,13,14,15,16,17,18,19)6 eftersom boken ju 
recenserats och ”hyllats” i Roks tidning.  
Det är många ledande frågor (12,13,15,17,18,19) som Wachenfeldt försöker avvisa 
(12b,13b,15b), varefter hon går med till att de hyllar manifestet i tidningen (17b), för att till 
sist svara med samma ordval som används i frågorna (18-18b) ...står du för det? Ja, det står 
jag för., (19-19b) Män är djur. Män är djur...   
 
När det gäller frågorna som handlar om män, så sker en utveckling av svaren i intervjun. I 
början (2b, 4b) förstår inte Wachenfeldt vad frågorna handlar om, svarar ja till att de (5b) 
”skriver så här om män” och (6b) ja, på en fråga om det är så här de ser på män, men försöker 
värja sig (15b) eftersom hon inte vill tala för hela rörelsen, men svarar så till sist ändå ”Ja, det 
står jag för” och ”Män är djur”.  
 
Frågorna som handlar om ifall det är Roks tidning binder Wachenfeldt till ansvaret eftersom 
hon är ordförande för Roks. Hon ställs till svars för att Scummanifesto ”hyllas” i deras tidning 
och de mansfientliga citat som står där, vilka hon från början inte förstår innebörden av. 
Ledande frågor används på ett repetitivt sätt.  
 

                                                 
6 Siffrorna hänvisar till meningar i den bifogade intevjun. 
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Här vill jag peka på genrens betydelse för kunskapsproduktionen och göra en parallell till 
resultaten från Kerstin Engströms avhandling om Genus & genrer, där nyhetsgenren och 
kulturgenren framställde naturvetenskaplig forskning och genusforskning på  helt olika sätt, 
som reproducerade en uppfattning om olika vetenskapliga världar. Om journalisterna i 
Könskriget istället använt en vetenskaplig intervjugenre skulle de svar, som senare presenteras 
som ”uttalande”, knappast vara möjliga att uppnå och skulle i givet fall inte betraktas som 
uttryck för ett objektivt utslag av Roks hållning till män generellt. Den diskursiva praktiken i 
form av genren ”journalistisk intervju” menar jag har en avgörande betydelse för Könskrigets 
kunskapsproduktion, och får efterföljande stor betydelse i medieprocessen, bl.a. genom att 
leda till Wachenfeldts avgång.   
 
Gunilla Ekberg 
Gunilla Ekberg anges i Könskriget ha vidareförmedlat kontakten mellan Bellas vänner och 
kvinnojourerna i Norge. När Könskrigets reporter vill intervjua henne så avböjer hon när det 
blir klart vad intervjun ska handla om. Hon tar av mikrofonen och de följs in i hissen där 
reportern fortsätter filma med dold kamera. Gunilla Ekberg säger då till henne att hon inte ska 
räkna med att hon kommer att få hjälp från kvinnojourerna, och att det blir så när man sviker. 
Aftonbladet har en artikel med överskriften ”Experten hotar kritisk reporter”. I ingressen 
skärps uttalandet till ”En kvinna som kritiserar kvinnojourerna ska inte få någon hjälp från 
dem”. Därmed gäller det inte bara Könskrigets reporter utan har generaliserats till en vilken 
som helst kvinna som kritiserar jourerna. Förutom att Gunilla Ekberg sägs ha ”hotat” 
reportern så skildras det också som att hon ”kastar ut reportageteamet från departementet”. 
Hon framställs därmed som aggressiv. Bildvalet visar en suddig Gunilla Ekberg med sänkt 
blick och vid sidan av en skarp bild av en smilande och söt journalist med makeup. Ord och 
bild kan uppfattas artikulera en traditionell nidbild av en aggressiv och maskulin feminist som 
står för en totalitär tankegång. Könskrigets historia om Bellas vänner och flykten till Norge 
återges som faktiskt bakgrund som något som utspelats så som filmen återgett det. 
 
En nyhetsartikel i DN skriver om Gunilla Ekberg att hon utgett sig för att vara advokat utan 
att vara medlem av advokatsamfundet. Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges 
advokatsamfund, uttalar sig om allvaret i detta och att det är en straffsanktionerad handling. 
Den moderate riksdagsledamoten Henrik von Sydow sägs ha reagerat kraftigt med orden ”Det 
är mycket allvarligt när regeringens jämställdhetsexpert hotar kvinnliga journalister”. Här 
generaliseras ”hotet” till att gälla journalister i flertal. Därefter uppmanas Gunilla Ekberg att 
”lämna sitt uppdrag självmant”. Först sent i artikeln framkommer det att Gunilla Ekberg tre år 
tidigare blivit omtalad som ”advokat och sedan länge aktiv feminist” i en inbjudan, och i artikelns 
näst sista mening dementeras hela historien genom att chefen på Näringsdepartementet säger att 
det handlar om ett misstag som gjordes av en assistent år 2002. Gunilla Ekberg hade alltså inte 
utgett sig för att vara advokat. Denna nyhetsartikel i DN är inte lika sensationspräglad som många 
andra artiklar. Däremot så har DN själv konstruerat denna nyhetsartikel med överskriften 
”Jämställdhetsexperts advokattitel ifrågasatt”. Och den har alltså blivit ifrågasatt av DN själv 
genom denna artikel, trots att man redan haft information om att en assistent begått misstaget tre 
år tidigare. Detta kan tolkas som att när det är aktuellt att skriva om Gunilla Ekberg, så gäller det 
att hitta något som kan verka komprometterande och bland journalisterna anses ha nyhetsvärde.  
 
Detta gäller också den nästa artikel som trycktes dagen efter i Aftonbladet. Med utgångspunkt i 
DNs artikel så är överskriften ”Regeringens expert ljög om sin titel”. Det är i allt väsentligt 
samma artikel men betydligt mer sensationspräglad, helt i enlighet med kvällspressens 
ekonomiska villkor att framställa nyheterna som sensationer för att kunna sälja lösnummer. 
Aftonbladet återger dokumentet som ska belägga Gunilla Ekbergs titellögn i en 
seminarieinbjudan: ”Gunilla Ekberg är advokat och sedan länge aktiv feminist”. Gunilla 
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Ekberg beskrivs som jämställdhetsexpert och kriminell lögnare. Också här kommer det fram i 
näst sista meningen att det hela beror på ett misstag som gjorts av en assistent tre år tidigare.    
 
Den nästa dag inför Aftonbladet en rättelse som säger att rubriken varit missvisande. Gunilla 
Ekberg hade inte hävdat att hon var advokat i en inbjudan till ett seminarium, utan en assistent 
hade av misstag kallat henne advokat. Eftersom DN och Aftonbladet redan hade denna 
information när artiklarna skrevs, så kan det ses som ett utslag av att tidningarna hela tiden 
måste försöka vara först, och att skriva detsamma som de andra tidningarna skriver om, vilket 
kan vara med till att skapa en dreveffekt. 
 
Eva Lundgren 

Eva Lundgrens forskning gavs i Könskrigetdiskursen en avgörande betydelse för Roks 
ideologi och kopplingarna till regeringen. Hon utsattes för hård kritik i både nyhets- och 
debattartiklar som krävde avskedande och granskning av hennes forskning. Den 12 juni 
försvarade hon sig i DN-debatt mot ett angrepp från Rhotstein och Morhed som anklagat 
henne för fusk och krävt att hennes forskning ska utsättas för granskning. Under hela 
processen har det sagts att Eva Lundgren hävdar att det i stor omfattning begås rituella 
barnamord i Sverige, något hon avvisar och försöker genom exempel att visa att en del av 
hennes forskning handlat om rituella övergrepp och en annan del om satanistiska grupper, och 
att dessa inte har något med varandra att göra. I Könskriget har dessa blivit sammanvävda och 
satanism används som ett genomgående tema som reartikuleras i många artiklar efterföljande.  
 
DN-debatts redaktion verkar ha påverkat utformningen genom val av rubrik: "Jag var frestad 
att blunda för ritualer med foster och djur", en rubrik som knappast talar till Eva Lundgrens 
fördel utan snarare har en sensationsskapande effekt som understryker kritiken mot henne. 
Förutom debattgenrens retoriska sätt att diskutera, så använder Eva Lundgren i hög grad en 
vetenskaplig diskurs i ett försök att återerövra sin trovärdighet som forskare. Liksom andra 
som kommit i medias sökljus personligt, så verkar hon tvingas att använda stort utrymme för 
att försvara sig personligt, och det blir därför lite plats att diskutera större politiska perspektiv. 
 
Expressen har en dramatiserad nyhetsartikel med överskriften ”Professorn har redan sparkats 
en gång”. Utan att nämna Könskriget så hänvisas indirekt till dokumentären i ingressen: 
”Paniken ökar nu på Uppsala universitet efter professor Eva Lundgrens påståenden att män 
mördar barn i skogen och gräver ner dem.” Den forskning som omtalas i Könskriget gjordes i 
början på 90-talet men dramatiseras på ett sätt som ger en känsla av att något oerhört händer 
just nu. Med hjälp av en metafor sägs i artikeln att Eva Lundgren ”hotar att sänka det anrika 
lärosätets anseende till botten” (alltså Uppsala universitet) och att en massa människor är 
oroliga och ”mailbombar universitetets ledning”. Artikeln använder en rad känsloskapande 
ord – ”paniken ökar”, ”ledningen mailbombas”, och överdrifter används t.ex. att Eva 
Lundgren påstår att 
  

Det finns ett stort antal (manliga) satanistiska grupper i Sverige som mördar barn och gräver ner 
dem i skogen. Män brukar slita foster ur livmodern för att döda dem.  
 

Källan till det sista citatet är hämtat från Könskriget men ytterligare förstärkt genom 
påståendet om ”ett stort antal (manliga) satanistiska grupper” och att ”Män brukar slita foster 
ur livmodern”.  
 
Angående Eva Lundgrens anställningsförhållande i Norge säger rubriken att hon ”redan 
sparkats en gång”. Detta ska knytas till artikelns underrubrik ”svårt få bort henne”, som följs 
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av att ”Universitetsrektor Bo Sundqvist har att lösa problemet”, men att han är bakbunden av 
att en professor har ett särskilt starkt anställningsskydd. Expressenartikeln kommer att verka 
som en uppmaning till att Eva Lundgren bör avskedas, och att de i Norge redan har tagit itu 
med ”problemet” som rektorn nu ”har att lösa”.  
 
Bland dem DN-debatt väljer att publicera är Rhotstein och Morhed, som kräver en granskning 
av Eva Lundgrens forskning. Med hänvisning till Könskrigets kritiska framställning och 
Rhotsteins/Morheds debattinlägg, så beslutade Uppsala universitets rektor Bo Sundqvist att 
det skulle företas en granskning ”om ohederlighet i forskningen”, återgiven i ”Rektors 
promemoria 15/12 -05” som grundar sig på 

  
en omtanke om Eva Lundgren som forskare, om tilltron till forskningen kring ett viktigt 
samhällsproblem och allmänhetens tilltro till forskningen i allmänhet och Uppsala universitet i 
synnerhet.  
 

Detta kan i Bourdieus mening ses som ett exempel på att det vetenskapliga fältet utsätts för ett 
strukturellt tvång från det journalistiska fältet som kommer att hota dess autonomi, eftersom 
det vetenskapliga fältets system för granskning av den vetenskapliga kvaliteten inte anses 
tillräcklig, utan kan ifrågasättas genom massmedias yttringar i form av en tv-dokumentär med 
underhållningsinslag, efterföljd av sensationsskapande nyhetsartiklar och debattartiklar. 
    

Medias återgivning i förhållande till Könskrigetdis kursen 
 
Kerstin Engström kom i sin avhandling fram till att det fanns ett samband mellan de  
journalistiska genrerna och den bild som presenterades av olika slags forskning. Också här 
finner jag att det finns ett samspel mellan Könskrigets framställning och nyhetsgenrens. 
Nyhetsartiklarna artikulerar ofta valda delar från Könskrigetdiskursen och återger dessa som 
faktisk verklighet. Eftersom dokumentären redan skapat upprörda känslor hos många tenderar 
Könskrigets budskap att förstärkas genom artiklarnas utformning. Medias medierande roll, att 
beskriva händelser och information på ett läsaranpassat sätt, fyller här en viktig funktion i 
kampen om att definiera vad feminism och feminister står för.    
    
Många artiklar vidareför Könskrigets kritiska attityd gentemot Roks och feminism, genom 
teman om manshat, konkretiserat genom exempel med enskilda personer eller händelser. 
Detta kan ses i tidningarnas sätt att välja rubriker, i transformering av källdiskurser, 
personliga dreveffekter och negativa ordval eller direkta uppmaningar om avskedanden, 
liksom vid val av vad som anses ha nyhetsvärde. Nyhetsartiklarna använder ofta dialog, som 
ibland hämtas från Könskriget, ibland från äldre artiklar som infogas och förändras och 
kombineras med faktauppgifter. Dessa kan i vissa fall placeras så de motsäger den som nyss 
uttalat sig, vilket sker i Aftonbladets artikel om Margareta Winberg där textbindningen får 
stor betydelse. Efter att Margareta Winberg, under rubriken ”Militant feminism”, förklarat att 
hon inte tillhör ”gruppen manshatare” och inte känner någon som hatar män, så infogas: 

 
Roks är en organisation som enligt tv-dokumentären hyllar militant feminism. Genom skickligt 
lobbyarbete har de lyckats få hjälp av Margareta Winberg att förvandla extremfeministernas 
åsikter till sanningar. 

 
Genom att artikeln tar avstamp i Könskrigets version som sann, så får det liten betydelse hur 
Margareta Winberg uttalar sig. Artikeln inleder med ”Margareta Winberg: Jag är ingen 
manshatare” och följer sedan upp med:  
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Regeringen har ett nära samarbete med extremfeminister som tycker att ”män är djur”. Det 
avslöjas i del två av SVT:s dokumentär ”Könskriget”. 
 

Könskrigets framställning betraktas som ett avslöjande, och Margareta Winberg blir ifrågasatt 
på ett sätt som får henne att framstå som lögnare.  
 
Nyhetsartiklarna renodlar enskilda frågor, ofta med fokus på en person eller organisation. De 
kan också framställa krav på avgång, ibland mer direkt som i Expressens artikel där Eva 
Lundgren sägs vara orsak till att ”Paniken ökar … på Uppsala universitet…” och 
universitetsrektor Bo Sundqvist ”har att lösa problemet”. Eller mer indirekt, som i DNs artikel 
från 24 maj där Gunilla Ekberg sägs olagligen ha utgett sig för att vara advokat, och 
moderaten Henrik von Sydow uttalar kravet på avgång:  
 

- Det är mycket allvarligt när regeringens jämställdhetsexpert hotar kvinnliga journalister, sa von 
Sydow i DN. Nu tycker han att Gunilla Ekberg bör lämna sitt uppdrag självmant, annars måste 
jämställdhetsminister Jens Orback agera. 

 
Bakgrunden till artikeln verkar mer eller mindre vara konstruerad av DN, som sedan väljer att 
framföra von Sydows krav, som dessutom är generaliserat till ”hotar kvinnliga journalister”. 
Också i artikeln med Margareta Winberg generaliseras till ”samarbete med extremfeminister 
som tycker att ’män är djur’”, trots att det endast är Wachenfeldt som sagt detta. I SvDs 
nyhetsartikel, med rubriken ”Kd vill stoppa det ekonomiska stödet till Roks”, är den viktigaste 
källan en interpellation från KDs Maria Larsson. Artikeln renodlar Maria Larssons kritik mot 
just Roks, återger allt väsentligt och skärper hennes interpellationsfråga i överskriften. Maria 
Larssons grundlag för interpellationen anges vara ”SVT:s dokumentärer om 
radikalfeminismen inom Roks”. I slutet av artikeln återges Roks avståndstagande från 
uttalandet ”män är djur”, men i övrigt ingenting omkring dokumentärernas trovärdighet. 
 
Andra språkliga grepp i nyhetsartiklarna är värderande inslag och ironi. Gunilla Ekberg kallas 
t.ex. för ”regeringens kontroversiella jämställdhetsexpert”, eller helt enkelt ”experten”. 
Wachenfeldt beskrivs i en artikel med orden ”Här är kvinnan som kan tala med djur”. Hon 
sägs också komma med ett ”sensationellt” uttalande. Dessa värderande och ironiska inslag 
kan bero på tidningarnas försök att alliera sig med sina läsare och skriva på ett sätt som man 
tror tilltalar flertalet. 
 
I Expressens artikel ”Män är djur”, beskrivs hur ”hennes organisation” (Wachenfeldts), i år 
får ”över sju miljoner kronor av skattebetalarna”, och i Aftonbladet sägs att ”kvinnojourerna 
(ska) få dela på 100 miljoner kronor…” under 2006. Genom att beskriva det som bidrag som 
utgår från skattebetalarna, och som de manshatande kvinnojourerna får att ”dela på”, så 
kommer artiklarna att stödja krav på minskade bidrag. Om det istället hade beskrivits hur 
pengarna används för att stödja ideella föreningars arbete för våldsutsatta kvinnor, så hade 
bilden blivit en annan.   
 
Den dominerande framställningen i nyhetsartiklarna utgår ofta från Könskrigets struktur med 
fokusering på enskilda personer. Kopplingar mellan Roks och regeringen görs genom 
Margareta Winberg och Gunilla Ekberg, och med Eva Lundgrens forskning som det 
vetenskapliga och ideologiska grundlaget. Nyhetsartiklarnas ofta okritiska återgivande av 
Könskrigets bild kan uppfattas som en slags intertextuell ryktesspridning. Många 
debattartiklar tar sedan utgångpunkt i antingen Könskriget eller de efterföljande 
nyhetsartiklarna, men med betydligt skarpare formuleringar. 
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Medieprocessen i en samhällelig kontext 
 
En del av syftet var att öka förståelsen för medieprocessen, och därför försöker jag här 
relatera resultaten till ett bredare socialt sammanhang. Produktionen av Könsskriget verkar ha 
skett genom en mix av olika journalistiska diskurser. Förutom den traditionella 
dokumentärens kritiska samhällsengagemang så finns tydliga inslag från både 
underhållningsdiskurs och engagerande diskurs. Dessa egenskaper är enligt Fairclough 
uttryck för påverkan från nyliberal ekonomisk diskurs. Bourdieu menar att tv-journalister 
väljer det som främjar det sensationella och att en dramatisering av ord och bild genom TVs 
räckvidd kan få en mobiliserande verkan. Yttre ekonomiska faktorer och tittarsiffror är 
viktiga, men också inre faktorer såsom att uppnå socialt anseende innanför den journalistiska 
världen. 
 
Den 28 mars 2004 omskriver Aftonbladet en händelse som tidigare beskrivits i 
Västerbottenskuriren. Den handlar om ett sommarläger arrangerat av kulturföreningen Bellas 
vänner och sägs sluta med en mardrömsresa där två av de hjälpsökande flickorna kidnappas 
och tvingas med på en flykt till Norge därför att lägret hotats.  
 
I maj 2005 visade SVT filmerna Könskriget där den första delen behandlar ovan nämnda 
”kidnappning”, dock med den förändring att en av ledarna nu omtalas som ”en känd feminist” 
istället för ”en känd filmare”, och Bellas vänner framhålls som en ”kvinnojour” istället för 
”kulturförening”. En annan förändring är att det hot som gruppen flyr från, i Könskriget 
beskrivs som ett hot från satanistiska pedofiler som utför rituella mord på barn. 
Förändringarna kan ha gjorts för att bättre passa in i dokumentärens syfte att ifrågasätta ”den 
extrema radikalfeminismen i Roks”.  
 
I den efterföljande processen i den skrivna pressen är det vissa diskurser och genrer som är 
möjliga eller ”valbara”. Enligt Bourdieu så bestämmer det journalistiska fältet genom sitt 
informationsmonopol vilka aktörer som får tillträde till offentligheten. Dessutom tvingar 
konkurrensen tidningarna att ta upp samma nyheter. Detta tillsammans med journalisternas 
liknande bakgrund, beroende av samma källor och opinionsmätningar, skapar en censur vid 
urvalet av vilka nyheter som anses ha nyhetsvärde och inte tråkar ut publiken.   
 
Backlash – motreaktion? 

Från ett feministiskt perspektiv uppstår frågan om denna medieprocess kan tolkas i termer av 
backlash – en motreaktion mot den feministiska rörelsens vunna framgångar. En del tecken på 
en motreaktion finns, t.ex. genom de konkreta konsekvenser som processen medförde för 
kvinnorörelsens jourverksamhet i Roks, när den ekonomiska finansieringen drogs in på flera 
platser och Roks ordförande tvingades avgå. Men också genom att Eva Lundgrens forskning 
blev utsatt för granskning på ett icke-vetenskapligt grundlag. Utöver sådana konkreta 
konsekvenser finns tecken genom det språk och de jämförelser som användes i artiklarna. En 
av kritikerna, Gunnar Sandelin, undrar varför ”reaktionen mot radikalfeminismen och Roks-
ledningen” kom först nu, vilket kan tolkas som att Könskriget har startat debatten och att det 
är tal om en reaktion mot feminismen. Genomgående finns temat om tro på satanism med. 
Eva Lundgren sägs ha utsetts till rikshäxa i Norge, och bilden av feminister som manshatare 
jämförs med totalitära diktatorer som Hitler och Stalin. Det finns alltså flera av de tecken som 
Susan Faludi anför som indikatorer på en motreaktion. Denna bild stärks också av att några av 
de feminister som deltog i kritiken av radikalfeminismen, idag menar att feminismen generellt 
drabbats av en negativ inställning. 
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Slutdiskussion 
 
Mitt syfte var att undersöka medieprocessen i anslutning till dokumentären Könskriget. 
Eftersom media har så stor betydelse för information och kunskapsproduktion i samhället, och 
till synes på ett blint och tillfälligt sätt kan påverka personer såväl som sociala rörelser, var det 
med en grundläggande kritisk inställning jag påbörjade undersökningen. Det blev viktigt för 
metod och teorival och har därigenom också haft betydelse för analys och resultat. 
 
Könskrigets kritiska inställning till radikalfeminism och Roks tas i den efterföljande 
medieprocessen som utgångspunkt för huvuddelen av nyhetsartiklarna. Dessa renodlar dock 
enskilda frågor och fokuserar gärna på personer. I debattartiklar skärps tonen sedan kraftigt 
med krav på Gunilla Ekbergs avgång, granskning av Eva Lundgrens forskning och minskade 
bidrag till kvinnojourerna. Sambandet mellan det journalistiska fältets principer och de 
konventionaliserade genrer och ekonomiska villkor media lyder under, ser ut att generera ett 
samband mellan Könskrigets diskurs och en dominerande antifeministisk diskurs i den 
efterföljande medieprocessen. Ett motstånd mot denna finns tydligast i en alternativ 
jounalistisk diskurs som skapas genom Eva Kärnborg på DN-kultur.  
 
Kanske kan något av förklaringen bakom mediedreveffekter ligga just i att nyhetsartiklar 
renodlar enskilda frågor. Ett program som Könskriget kan då bidra med material till en mängd 
artiklar, som sedan kan ligga till grund för både nyhets- och debattartiklar 
 
Något som var slående i medieprocessen var hur Könskriget plötsligt satte dagordningen för 
vad som kunde sägas omkring feminism och hur lite utrymme som fanns för andra diskurser. 
Det aktualiserar Bourdieus kritik av att media, och i synnerhet TV med sin stora 
spridningsmöjlighet, kan medföra ett demokratiskt problem. Om medias diskursordning styrs 
av det egna fältets principer så borde dessa kunna påverka t.ex. en politisk debatt i en viss 
riktning utan att de inblandade i media behöver stå för någon viss åsikt. 
 
Ur demokratisk synvinkel tycker jag också att det är viktigt att ta upp frågan om vilka 
möjligheter sociala rörelser har att försvara sig när de dras in i en medieprocess med 
personförföljelser, ”avslöjanden” och ”affärer”. När t.ex. feministerna i Roks beskrivs som 
manshatande, varför är det så omöjligt för dem att motbevisa detta och få gehör för att de 
menar något annat? Är det bästa sättet att inte ställa upp för media alls om det finns en risk att 
det hela vänds mot en. Eller ska speciella talespersoner tränas i retorik och medieteknik? Det 
är svårt att framhålla något entydigt förhållningssätt som det riktiga, eftersom organisationer 
och rörelser kan ha helt olika förutsättningar. Det är flera som hävdat att Dokument inifrån 
gett falsk information om programmens innehåll. Med tanke på att Eva Kärnborgs alternativa 
journalistiska diskurs verkar ha bjudit störst motstånd mot Könskrigetdiskursen, så kan det 
vara viktigt för sociala rörelser att ha tillgång till resurser som kan skapa alternativa 
förklaringsmodeller med hjälp av journalistiska metoder. Det stärker dock det journalistiska 
fältet ytterligare. En medvetenhet omkring hur massmediala mekanismer fungerar och ett 
kritiskt förhållningssätt kan nog betraktas som grundläggande.  
 
Framtida forskning 

Genom att fokusera på de diskursiva strukturerna och hur olika diskursordningar gör vissa 
artikulationer möjliga och andra inte, så tenderar subjekten att bli osynliga. En undersökning 
utifrån ett diskursivt psykologiskt perspektiv skulle kunde vara användbar för att se hur 
individer eller grupper använder medias diskurstyper som tolkningrepertoarer för att 
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framställa något i ett visst ljus. Det kunde ge ett mer mikroorienterat perspektiv och belysa 
processen inifrån. 
 
När det gäller hur diskursernas olika begrepp får mening i förhållande till varandra är 
diskursteori ett teoretiskt val som kan tydliggöra hur t.ex. en antifeministisk diskurs 
konstrueras textuellt. Det gäller inte minst Könskrigetdiskursen som konstrueras i Dokument 
inifråns film. Könskriget som dokumentär är något av ett retoriskt mästerstycke och behöver 
därför också analyseras ur ett tekniskt journalistiskt perspektiv. Vissa saker är mer tydliga, 
som när en berättarröst säger att ”Roks syn på mannen är att han är ensidigt ond”, och det 
samtidigt visas bilder av en djävul med flammor runtomkring. Något svårare är det att fånga 
hur temat om satanism byggs in och att det endast är programmets journalist som använder 
ordet, och att mer tydligt se hur detta tema binder de olika delarna av diskursen samman. Jag 
blev förvånad över att inte kunna finna undersökningar omkring filmens uppbyggnad, 
eftersom den bör vara intressant ur såväl medieteknisk som sociologisk och genusteoretisk 
aspekt. 
 
En etnografisk undersökning av granskande dokumentärprogram skulle kunna belysa den 
diskursiva praktikens dimension och ge värdefull kunskap för ytterligare förståelse. Det är 
dock troligen svårt att vinna tillträde till en sådan undersökning. 
 
När det gäller frågan om eventuell motreaktion för feminismen så kan mer forskning vara 
viktig. Faludis amerikanska undersökning utgår från journalistiska metoder, men anger ändå 
vilken slags tecken man bör titta efter. Om sådana motreaktioner sker är det viktigt, som 
Faludi säger, att undgå konspirationstänkande. Därför blir det viktigt med sociologiska 
undersökningar för att visa på vilket sätt olika reaktioner uppstår.  
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Bilaga 1. Artiklar i medieprocessen 15 maj – 19 juni 2005. Artiklar som analyserats är 
svartmarkerade. 
Artiklar om Könskriget       DN      SvD  Aftonbladet  Expressen 
Debatt 
Nyheter 
Ledare 
Kultur: debatt 
Kultur: nyheter 
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I allt                                             19                       20                          12                       14          
65 artiklar (+ 2)        Debatt + kulturdebatt: 26      Nyheter: 20       Ledare: 8    Övriga:   11 
 
Debatt: 
Feminism och fundamentalism 
Äntligen kom galenskapen fram i 
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Krigsretoriken skadar kvinnosaken 
Män är partner - inte djur  
SVT hakar på feministdrevet 
FN stöder könsmaktsordning 
På kastratknivens egg  
Extrema uppfattningar riskerar 
flytta fokus från våldet 
Kommunens ansvar att ge kvinnor skydd 
Staten kan inte forstsätta att 
stödja Lundgrens stolligheter 
Tyst när elitfeminister kränker män  
Jag var frestad att blunda för 
ritualer med foster och djur 
Könskriget - Ingen satanism på 
kvinnojourerna   
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Björling, Elken 
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Gunnar Sandelin 
Eva Lundgren 
 
Maria Hägglund 
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Regeringens expert ljög om sin titel 
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Roks - ordförande polisanmäld 
Kritiken mot Roks växer 
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SVT:s reporter hotades av Roks 
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Mer material från Roksintervjun 
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Bilaga 2. Intervjuutdrag med Roks ordförande Ireen von Wachenfeldt 
 
Evin Rubar Ireen von Wachenfeldt 
 

(1) Det här är eran tidning. 

 

(2) Här står det att kalla en man ett djur är att smickra 

honom. 

 

(3) Ja, det här är väl Roks tidning? 

 

(4) Det står här i er tidning "att kalla en man ett djur är att 

smickra honom. Han är en maskin, en vandrande dildo, 

en emotionell parasit." Varför skriver ni så här i eran 

tidning? 

 

(5) Men det här är ju vad ni skriver om män. 

 

(6) Är det så här ni ser på män? 

 

(7) Så du står för att säga att ”att kalla en man ett djur är 

att smickra honom”? 

 

(8) Mmm 

 

 

 

(9) Vad är SCUM Manifesto? 

 

(10) Ja, Society for cutting up men. 

 

(11) Varför hyllar ni den i eran tidning? 

 

 

 

(12) Så du tycker att det är okej att hylla en bok där det 

står att kalla en man ett djur är att smickra honom? 

 

(13) Men den här boken… 

 

 

 

(14) Ja men det uttalandet hyllas ju här i eran tidning. 

 

 

 

 

 

(1b) Mmm. 

 

(2b) Säger? vad..vad tänker du på nu? 

 

 

(3b) Ja, det är Roks tidning.. 

 

(4b) Ja, men är inte det utifrån mäns tankar? 

 

 

 

 

(5b) Ja. 

 

(6b) Ja. 

 

(7b) Fast nu har du tagit ut härifrån, det är Lina som har 

skrivit här, utifrån en bok, eller hur? 

 

(8b) Det här är våran feministiska tidning, men det här är 

ju ett reportage, och jag tror till och med att hon har skrivit 

utifrån en bok, hon har skrivit utifrån SCUM Manifesto här.  

 

(9b) Ja men…det är en bok. 

 

(10b) Ja just det. 

 

(11b) Vi lyfter allt som kommer med feministiskt, det här 

är en feministisk bra tidning, jag tror den enda som finns i 

Sverige. 

 

(12b) Ja, fast det är ju ett reportage, det är ju utifrån vad 

hon skriver här. 

 

(13b) Så då menar du så här att bara för att den är med i 

våran tidning, då står hela vår rörelse för just det 

uttalandet. Det är ju en skildring utifrån boken. 

 

(14b) Ja, och så här upplever vi, om vi tittar på hela 

sambandet som finns i vårat samhälle idag, med all 

sexistisk reklam, så går det ju igen, och då är det precis 

så som hon skriver där. Så framställs män, och det är det 

här som hela tiden fortsätter historiskt om män, och män 



 IV  

 

 

 

 

 

(15) Du tycker att det är okej att ni hyllar en bok som 

säger att manlighet är en bristsjukdom och att mannen är 

en biologisk olycka? 

 

 

(16) Ja, men i eran tidning. 

 

(17) Så hyllar ni det här manifestet? 

 

(18) Att det är...att män är djur och maskiner och 

vandrande dildos, står du för det?  

 

(19) Män är djur. 

 

 

 

 

ska ha den bilden, alltså det är ju vad män får med sig. 

Det är precis det här som vi menar med utbildning. Det 

här kan ju få den yttersta konsekvensen att män känner 

att de har fullständig makt och kontroll. 

 

(15b) Fast jag vill inte kommentera det, eftersom det här 

är en insändare i tidningen och jag vill inte gå ut och 

kommentera och prata för hela rörelsen att den står 

under, förstår du . 

 

(16b) Ja. 

 

(17b) Ja, så har de lyft upp det. 

 

(18b) Ja, det står jag för . 

 

 

(19b) Män är djur...tycker inte du? Tycker inte du det?  

 

 

Intervjutranskription av de tre oklippta minuter som SVT i efterhand lade ut på sin hemsida, återgiven i SvD 27/5-2005. 

Uppställningen är ändrad för att göra materialet mer överskådligt. Svartningen i meningarna 18 – 19 markerar den del av 

intervjun som visades i dokumentären Könskriget. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


