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ABSTRACT – Tits and Terrorists 

This essay focuses on the press coverage of the riots in Gothenburg 2001. The questions it 
aims to answer are, How is it that although the media was gender-neutral in its news reports, 
the lasting memory is one of rioting men, and why did the media simultaneously exaggerate 
and minimize the importance of the riots?  

The material consists of articles and photographs from Swedish mainstream newspapers. 
The method is text analysis, with a heavy influence of discourse theory. The conclusions are 
that since the hegemonic discourse on gender does not allow women to be active and violent, 
all bodies in the riot automatically become men, no matter how female they seem to be in 
other contexts. The tendency of the press to both enhance and lessen the significance of the 
riots is because the power balance between the hegemonic discourse (represented by the 
police) and the challenging discourse (represented by the rioteers) shifted, and perhaps it 
shifted more than anyone was prepared for. The hegemonic discourse has to re-instate itself as 
hegemonic, and thus the press has to reduce the impact of the riots. The augmentation of the 
significance is intended to portray rioting as something normal people does not do, by 
portraying the rioteers as hooligans and terrorists. 
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INLEDNING 
 
Jaget använder inte längre språket för att uttrycka sig självt; det är 
snarare språket som talar genom personen. Det enskilda jaget blir ett 
medium för kulturen och dess språk. 
     Steinar Kvale 

 
 
Genom att vara både diskursivt och perceptuellt betecknar ”könet” en 
historiskt tillfällig kunskapsregim, ett språk som ger perceptionen form 
genom att skapa de förhållanden genom vilka fysiska kroppar förnims. 

Monique Wittig 
 

 

 
Utan att överdriva kan man påstå att Göteborgskravallerna 2001 har lämnat djupa spår. Till 

och med tre år senare är diskussionen fortfarande igång, och rättegången mot Håkan Jaldung 

har i skrivande stund precis avslutats. Även om de tidigare EU-toppmötena hade åtföljts av 

kravaller och upplopp var det nog ingen som väntade sig att det skulle hända också i Sverige, 

lilla Sverige med samförståndsanda, där protester begränsar sig till namnlistor och fredliga 

demonstrationståg. Polisen skulle vara med på gatorna, hålla sig i närheten och övervaka, men 

inte med skrämmande och hotfull kravallutrustning utan som sympatiska, förtroendeingivande 

poliser. I Göteborg skulle inga gatstenar kastas, i Göteborg skulle inga demonstranter slås 

med batonger, i Göteborg skulle alla protestera mot EU på ett trivsamt och glättigt och 

väluppfostrat sätt. Men samtidigt som George W Bush landade på Landvetter spärrades en del 

av demonstranterna in på den skola de bodde på. Snart därefter kastades den första gatstenen, 

och kravallerna och upploppen var i full gång. Sverige blev lika taget på sängen av 

demonstranternas kraftiga reaktion, som demonstranterna blev av att bli instängda i en skola 

de fått lov att bo i. Händelserna i Göteborg fick kanske så stort genomslag, fick en sådan stor 

betydelse som de fått eftersom det var vad Sverige minst av allt väntade sig. 

Bilden av kravallerna som fastnat i medvetandet har varit en av våldsamma, svartklädda 

unga män med gatsten i händerna, mot en bakgrund av brinnande kafémöbler och baja-major 

på Avenyn. I de diskussioner jag hade innan jag började själva efterforskningen för uppsatsen 

framkom att de flesta jag pratade med mindes demonstranterna som män. Unga maskerade 

män som slåss mot något äldre maskerade kravallpoliser. Men i rapporteringen undviks noga 
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att beskriva demonstranterna, eller poliserna, som män. Den är i själva verket nästan kliniskt 

rent från direkt könande kommentarer om demonstranterna och poliserna som grupper. Hur 

kan vårt minne av Göteborgskravallerna vara ett av att det var ett forum för män som slåss 

mot andra män, när fotografier och annat bildmaterial tydligt visar kvinnokroppar som också 

kastar gatsten? Vad händer egentligen med genus i medias rapportering? Var tar kvinnorna 

vägen? 

Och det är kanske just för att kravallerna var så oväntade som medias rapportering kring 

dem blev så ogenomtänkt och jäktad som den faktiskt var. Men den jäktade rapporteringen är 

också intressant – här visar sig inte bara brytningen mellan hur Sverige ville att det skulle vara 

och hur det blev, här visar sig också de föreställningar som finns kring vad kravaller betyder 

och vad de får för konsekvenser. Betydelser och konsekvenser som, faktiskt, är överdrivna i 

medias rapportering. Vilket säkerligen kan bero på att kravallerna var oväntade. 

Media beskriver Göteborg som ett slagfält, när förstörelsen i själva verket begränsade sig 

till en gata, även om det var Göteborgs paradgata. Göran Persson beskriver stenkastarna som 

”internationellt kriminella personer med nästintill militärisk organisering och jättelika 

resurser”1, alltmedan tidningarna gör sitt bästa för att framställa kravallerna som 

slumpmässiga, utan orsak, utan relevans, och deltagarna som historielösa småbarn. Samtidigt 

som kravallerna tycks lösryckta och utan större betydelse framställs de som något av oerhörd 

betydelse; som en revolution eller ett krig på Göteborgs gator. Hur kommer detta sig? Varför 

skriva upp och skriva ned deras betydelse i samma svep? 

Kvinnors politiska deltagande, och speciellt i utomparlamentarisk och militant politisk 

verksamhet är ett forskningsfält som intresserar mig mycket. Den här uppsatsen kommer 

därför att främst fokusera på de militanta kvinnorna, och de grupper de tillhör.  

Uppsatsen har två frågeställningar och syften. Det ena är att försöka beskriva hur en i stort 

sett okönande nyhetsrapportering ändå kan lämna ett minne av att alla deltagande var män. 

Det andra är att försöka ta reda på hur medias beskrivning av kravallerna kan vara så 

dubbeltydig. 

                                                 
1 Aktuellt, SVT, 2001 06 16, 21:00. 

 5



STOCKHOLMS UNIVERSITET  Anna Åkerman 
Centrum för Genusstudier 
 

METOD och MATERIAL 

Uppsatsen var inte tänkt att handla om Göteborgskravallerna, den var tänkt att handla om 

kravaller och kravallrapportering i stort. Men pratar man kravaller i Sverige hamnar man förr 

eller senare i Göteborg; och varför inte? Göteborgskravallerna tillhör förmodligen de största 

och mest betydelsefulla kravallerna i Sveriges moderna historia, och att inte ta med dem i en 

uppsats som denna vore underligt. 

Primärmaterialet är mediarapportering kring Göteborgskravallerna under EU-toppmötet 

2001. Jag har valt att enbart använda material från dagarna kring EU-toppmötet. Detta är för 

att jag anser att rapportering i stundens hetta är mindre nyanserad, mindre genomtänkt och 

därför säger mer om diskursen än den rapportering som sker med mer eftertänksamhet. Även 

om mycket av det media skrev eller sa i ögonblicksrapporteringen senare har visat sig vara 

felaktigt (till exempel händelseförloppet när Hannes Westberg blev skjuten2) tycker jag att det 

spelar mindre roll. Det är det som tänks, sägs och skrivs just när det händer eller strax efter 

något hänt som är mest intressant för min studie. Rapportering som sker utan större eftertanke 

kommer troligtvis släppa igenom mer av sånt som annars skulle filtreras bort – som de 

värderande kommentarerna om demonstranterna, till exempel. 

Just mediarapporteringen är intressant att titta på i det att för många blev den den enda 

kontakten med kravallerna. I en situation som de flesta inte deltar i, eller har en 

begreppsapparat kring i förväg, blir media ofta mer styrande för diskursen än i situationer folk 

har en uppfattning om sedan tidigare. För många blev medias rapportering kring GBG01 

sanningen, oavsett hur mycket av det som skrevs som senare visats stämma dåligt med 

verkligheten. 

Jag har valt att bara titta på textmaterial från Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen 

och Svenska Dagbladet. Detta är för att de är de två största morgon- respektive 

kvällstidningarna, är rikstäckande och de mest lästa dagstidningarna i Sverige. Bildmaterialet 

är hämtat från GöteborgsPosten. Som en förstudie tittade jag på SVTs rapportering från 

Göteborgsdemonstrationerna, och dokumentärer med anknytning till Göteborgskravallerna.  

Metoden i uppsatsen är textanalys med stark diskursanalytisk inriktning. Textbegreppet 

är vitt; det som går att läsa och tolka tecken i förstår jag som text, och därmed kan jag 
                                                 
2 Hannes Westberg blev skjuten i magen vid en stenkastning i anslutning till Reclaim The City-festen vid 
Vasaplatsen. Expressens rapportering från händelsen innehöll en bildsekvens som när den jämfördes med en 
videoupptagning av händelsen visade sig stämma dåligt med vad som faktiskt hände. För en utökad diskussion, 
se Välkommen till Dramafabriken av Dan Josefsson. 
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inkludera även bildmaterial i min textanalys. Den diskursanalytiska inriktningen kommer in 

med Laclau och Mouffes synsätt på diskursen och hur den inverkar på den materiella världen. 

Laclau och Mouffe, beskrivet av Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, menar att 

diskursen har effekt på det materiella – inte i det att det materiella i strikt mening inte 

existerar utanför diskursen, utan i den betydelsen att diskursen formar vårt sätt att uppfatta 

den materiella världen.3 Den materiella världen får mening i och med diskursen, och fenomen, 

eller tecken, ges olika innebörd beroende på vilken diskurs man tillhör. Det här appliceras på 

GBG01-materialet – i de fall de faktiska händelserna och medias rapportering inte 

överensstämmer är det i de flesta fall medias version som blir den mest sanna, oavsett hur 

många ögonvittnen som säger annorlunda och hur många granskande reportage journalister 

som Janne Josefsson gör. Media tycks ha en särskild ställning som mer formande för 

diskursen än många andra; den parallella diskursen om vad som hände i GBG01 som förs 

bland vänstern i allmänhet och stenkastarna i synnerhet får inte samma bäring eller genomslag 

som medias tolkning och medias analys av vad som hände. (Mer om medias betydelse för 

diskursen finns under avsnittet Media och diskurs.) 

 

TIDIGARE FORSKNING 

Det mesta som skrivits specifikt om Göteborgskravallerna är journalistiskt snarare än 

akademiskt material. Erik Wijk har skrivit flera böcker om händelserna; 

Göteborgskravallerna: dokument, vittnesmål, kommentar, Göteborgskravallerna och 

processerna och Orätt: rättsrötan efter Göteborgshändelserna 4.Den förstnämnda innehåller 

precis som titeln föreslår ögonvittnesskildringar och vittnesmål från närvarande vid 

kravallerna, både militanta och fredliga och icke-deltagande åskådare. Andra journalistiska 

böcker om Göteborgskravallerna är Vad hände med Sverige i Göteborg?5 av Mikael Löfgren 

och Masoud Vatankhah (red), som precis som Wijks bok innehåller ögonvittnesskildringar av 

händelserna. Dan Josefsson har sammanställt en mediagranskande bok, Välkommen till 

                                                 
3 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur: Lund 
2000, s42. 
4 Erik Wijk, Göteborgskravallerna: dokument, vittnesmål, kommentar, Manifest Kulturproduktion: Stockholm 
2001, Göteborgskravallerna och processerna, Manifest Kulturproduktion: Stockholm 2002, Orätt: rättsrötan 
efter Göteborgshändelserna, Ordfront: Stockholm 2003. 
5 Mikael Löfgren & Masoud Vatankhah, Vad hände med Sverige i Göteborg?, Ordfront: Stockholm 2002. 
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Dramafabriken En avslöjande granskning av nyhetsindustrin6, som innehåller ett kapitel om 

Göteborgsrapporteringen. Diskussioner kring civil olydnad och direkt aktion går att finna i till 

exempel April Carters Direct action and liberal democracy och Jean L Cohen och Andrew 

Aratos Det civila samhället och den politiska teorin.7 Även John Rawls och Jürgen Habermas 

har berört civil olydnad i En teori om rättvisa respektive ”Civil olydnad – den demokratiska 

rättstatens grundbult”.8 Dessa texter berör dock främst civil olydnad ur ett perspektiv av ur 

vilka faktorer som gör det berättigat, och den enda som tydligt rymmer militans i civil 

olydnad-begreppet är April Carter. John Rawls definierar klart ut våldsamhet ur begreppet; för 

att räknas som civil olydnad enligt Rawls måste den vara våldsfri. 9 Jag har valt att inte ta med 

någon av dessa titlar, eftersom jag upplevde att de skulle föra uppsatsen i en annan riktning än 

jag önskade.  

Litteratur om maskering som företeelse är inte lätt att finna – jag har endast hittat en 

bok, Defacement10 av Michael Taussig. Jag kommer dock inte använda den som litteratur, 

eftersom den inte behandlar maskering och ansiktslöshet i det perspektiv jag menar. Kring 

maskeringens betydelse har jag hittat en påbyggnadskursuppsats av Andrés Brink: 

Postmoderna stamritualer eller kollektiv intressekamp11, där han behandlar maskeringens 

betydelse för skapande av en kollektiv identitet, eller stam.  

Det forskningsfält jag känner mig närmast är dock kvinnors politiska deltagande. Här 

finns mycket litteratur, men nästan ingen av den behandlar politik mer extrem än 

riksdagspartiernas – jag har inte lyckats att hitta teoretisk litteratur om kvinnors deltagande i 

militant utomparlamentarisk politik. Ett exempel är Maud Eduards som skrivit om kvinnors 

politiska deltagande i Förbjuden handling Om kvinnors organisering och feministisk teori12, 

men även den missar att behandla utomparlamentarisk, militant, politisk verksamhet. Vad 

gäller militanta kvinnor finns det böcker om suffragetterna, troligtvis den mest kända 

                                                 
6 Dan Josefsson, Välkommen till Dramafabriken En avslöjande granskning av nyhetsindustrin, Ordfront Förlag: 
Stockholm 2002. 
7 April Carter, Direct action and liberal democracy, Routledge & Kegan Paul: London 1973, respektive Jean L 
Cohen & Andrew Arato, Det civila samhället och den politiska teorin, Daidalos: Göteborg 1995. 
8 John Rawls, En teori om rättvisa, Daidalos: Uddevalla 1996, respektive Jürgen Habermas, ”Civil olydnad – 
den demokratiska statens grundbult” ur Retfaerd – nordisk juridisk Tidskrift, nr35 1986. 
9 Om intresse finns kring när civil olydnad är rättfärdigat och vilka typer av aktioner som räknas in i begreppet, 
rekommenderar jag ändå att titta på nämnda titlar. 
10 Michael Taussig, Defacement, Stanford University Press: Stanford 1999. 
11 Andrés Brink, Postmoderna stamritualer eller kollektiv intressekamp, Lunds universitet, historiska 
institutionen, vt01. 
12 Maud Eduards, Förbjuden handling Om kvinnors organisering och feministisk teori, Liber: Malmö 2002. 
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militanta kvinnorörelsen. Deras medel var förvisso utomparlamentariska, men deras mål var 

att bli parlamentariska, och känns därför inte applicerbart på en uppsats om rörelser som 

förkastar parlamentarismen.13 Litteratur om utomparlamentariska, men icke-militanta, 

kvinnorörelser känns inte heller relevant för min del, eftersom uppsatsen enbart berör 

militanta kvinnor. 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER och NYCKELBEGREPP 

Diskursbegreppet 

Diskursteori är ett brett fält, och definitionerna och användningarna av begreppet diskurs är 

otaliga. Jag kommer att använda mig av Foucaults och Laclau och Mouffes något skilda 

förståelser av begreppet. Utgångspunkten för diskursteorin är att våra uppfattningar om 

världen styrs av den rådande diskursen – kunskap är inte bara en avspegling av verkligheten. 

Kunskap och sanning är diskursiva konstruktioner, och olika kunskapsregimer anger vad som 

är sant och falskt.14  

En diskurs är en fixering av betydelse inom en bestämd domän. Diskursen fastställer 

varje teckens betydelse genom relationerna till andra tecken. Ett tecken är relationen mellan 

det betecknande och det betecknade. Förhållandet mellan språk och verklighet är enligt 

Saussure arbiträrt, det vill säga godtyckligt. Företeelser tilldelas betydelse i enlighet med 

sociala konventioner, och inte på grund av någon form av essens.15  

Diskursen upprättas som total, och detta görs genom att utesluta alla andra möjliga 

betydelser tecknen kan ha och alla andra sätt de kan relatera till varandra på. En diskurs är 

följaktligen en reducering av möjligheter. De uteslutna möjligheterna placeras i det diskursiva 

fältet, eller det konstitutiva yttre. Detta fält hotar alltid att undergräva diskursens entydighet, 

och tecknens betydelse är alltså aldrig permanent fastställda. Diskursen är således ett tillfälligt 

stopp i tecknens betydelseförändringar, med betoning på tillfälligt.16

Foucault begränsar diskursen till en per samhälle och tid, medan senare diskursteoretiker 

som Laclau och Mouffe menar att det kan finnas flera, mot varandra stridande, diskurser i 

                                                 
13 Se till exempel Rose Tremain, Suffragetterna – kampen för kvinnans frigörelse, Aldus/Bonnier: Stockholm 
1975. 
14 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s19. 
15 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s16. 
16 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s33f. 
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varje samhälle och historisk period.17 I likhet med Laclau och Mouffe kommer jag att använda 

mig av ett perspektiv där flera diskurser kan stå emot varandra. 

 

Genus och identitet 

Uppsatsen är skriven ur ett genusperspektiv. Utgångspunkten är att i varje samhälle finns ett 

kön/genussystem som dikterar vad som är godtagbart, eller icke godtagbart beteende för 

individer i det. Det rådande genussystemet tilldelar kvinnor vissa positioner och män andra; 

vad som är godtagbart för en kvinna att göra är inte med nödvändighet (och troligtvis inte) 

godtagbart för en man att göra. Mannen är norm; den könlöse, kvinnan avvikaren och könet.18

Att vara kvinna kan förstås både som att vara den fysiska varelsen kvinna, och att vara 

den sociala konstruktionen Kvinna. Monique Wittig, skriver Judith Butler, förstår kvinna som 

en position i ett system snarare än att inneha en viss kropp; kategorin ”kvinna” existerar bara i 

en kontext av tvingande heterosexualitet. Det heterosexuella systemet är inte ett binärt 

könssystem, eftersom män i det är könlösa – det enda kön som existerar i det är kvinnan.19 

Könet, kvinnan, är en politisk företeelse snarare än en fysisk, en sammanfogning av 

osammanhängande egenskaper som framställs som en enhet.20 Att vara man är att vara 

generell, allmän, könlös, att vara kvinna är att vara enskild, könsbestämd, relativ. Detta 

innebär att en kvinna inte kan vara subjekt – ett subjekt kan aldrig vara relativt och partikulärt. 

Mannen upprättas som norm, och avvikaren, kvinnan, kan inte inta den allmänmänskliga, 

universella positionen som krävs för att kunna tala som ett subjekt.21  

Judith Butler talar om performativt genus, ett genus som skapas i sin egen tillblivelse. 

Det finns inget bakom, ingen kärna eller pre-genus-identitet som genus appliceras på, genus 

och kroppen är görandet och skapandet av sig själv. Genus finns, och ska förstås, som 

tillfälliga positioner i en diskurs.22 Identitet, och därigenom genus, i ett diskursivt perspektiv 

ska enligt Lacan och Laclau och Mouffe förstås som att subjektet skapar en identitet genom 

att representeras diskursivt, det vill säga, identifierar sig med subjektspositioner i en diskursiv 

                                                 
17 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s20. 
18 Judith Butler, ”Subversiva kroppsakter”, ur Feminismer, Lisbeth Larsson, Lisbeth, Studentlitteratur: Lund 
1996, s150, Maria Wendt Höjer & Cecilia Åse, Politikens paradoxer En introduktion till feministisk politisk 
teori, Academia Adacta: Lund 2001, s8. 
19 Butler/Larsson, 1996, s150. 
20 Butler/Larsson, s151. 
21 Butler/Larsson, s149f, 153f. 
22 Judith Butler, Gender Trouble Feminism and the Subversion of Identity, Routledge: New York 1999, s11ff. 
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struktur.23 Annorlunda uttryckt: att identifiera sig som ”kvinna” är att placera sig i en viss 

position, med en viss betydelse, i en specifik diskurs. Genus i en diskursiv förståelse skiljer 

sig från varandra med vad de inte är – precis som alla andra tecken. Diskursen ger vissa 

handlingsanvisningar beroende på vad man identifierar sig som, eller blir identifierad som. 

Dessa anvisningar måste man sedan leva upp till om man vill bli betraktad som en ”riktig” 

man eller kvinna. Identiteter antas, tilldelas och förhandlas kring i en diskursiv struktur, och 

på så sätt blir identitet som Lacan förstår det en heltigenom social skapelse.24

I det här perspektivet är genus alltså varken en stabil enhet eller något som kan 

appliceras på en redan könad kropp. Kroppen blir könad i skapandet av genus, och utan genus 

är kroppen följaktligen inte könad. Genus är inte statiskt, det är föränderligt över tid och 

kontext, men likväl tvingande. Den hegemoniska diskursen sätter gränsen för hur genus kan 

formas och uppfattas, den formar vårt sätt att tolka beteenden och den materiella världen.25 

Genus kan alltså inte existera pre-diskursivt, lika lite som kroppar kan tolkas utanför 

diskursen – genus formas av diskursen och på samma sätt formas våra tolkningar av kroppar 

och kroppars beteende kring den diskurs vi tillhör.  

Även om jag tillhör de som anser att kvinna är den som beter sig som en, måste jag i den 

här uppsatsen använda kvinna i betydelsen att inneha en kvinnas kropp. Hur annars ska jag 

tala om de kravallande kvinnorna som försvinner, som blir män, just för att de deltar i 

kravaller? Begreppet ”kvinna” kommer således användas för den som har den kropp som 

vanligtvis förknippas med det feminina genus. 

 

                                                 
23 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s48, 51. 
24 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s50f. 
25 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s42, Butler 1999, s13. 
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TUTTAR, TERRORISTER OCH MEDIA 
KRAVALLKUNSKAP 

Efter Göteborgskravallerna visste mer eller mindre alla i Sverige hur ett svart block såg ut och 

betedde sig, men förmodligen inte varför. Svarta blocket-taktiken uppfanns inte i eller för 

Göteborgsdemonstrationerna, den kommer ursprungligen från 1980-talets Tyskland, och 

termen myntades av tysk polis för att beskriva de autonoma och de militanta husockupanter 

som var aktiva då. Ett svart block är i strikt mening en grupp anarkister och anarkistiskt 

influerade grupper som organiserar sig för en specifik aktion.26 Mellan aktioner eller 

demonstrationer finns det svarta blocket inte; det anländer, agerar och upplöses kring varje 

aktion; en tillfällig sammanslutning av anarkister eller anarkistsympatisörer. Svarta blocket 

som taktik bygger på ett antal grunder – solidaritet; ett stort antal likadant klädda ger skydd 

mot polisens repression och ”visar principerna bakom arbetarklassolidaritet”, synlighet; 

möjligheten att visa sig som grupp utan att avslöjas som person, idéer; det är ett sätt att 

presentera en anarkistisk kritik, inbördes hjälp och ad hoc-organisering; olika grupperingar 

kan sluta sig samman och formulera sig kring gemensamma mål, samt eskalering; att ta en 

demonstration bortom reformismen och genom att militarisera protesten kräva mer omedelbar 

förändring än reformismen förmår. Det svarta blocket är militant såtillvida att det inte ryggar 

för våldsamma protester, även om våldsamheten inte är ett måste. Svart i svarta blocket 

kommer dels från den föredragna klädfärgen, och dels från de anarkistiska åsikterna. 27

Men det är inte bara grupperingar av demonstranter som agerar iförda maskering i en 

kravallsituation. Även polisen är maskerad iförd kravallutrustning – och mer effektivt så än 

demonstranterna. Polisen har inte bara liknande kläder; kläderna är identiska, och bakom 

kravallhjälmsvisir är anletsdrag svåra eller omöjliga att uttyda. Polisen har förvisso numrering 

på hjälmen, men genom att fälla upp nackskyddet döljs polisens identitet fullkomligt. 

Eftersom det svarta blockets kläder är snarlika, men inte identiska, blir det svårare att särskilja 

individer i en poliskedja än i ett svart block.  

På Göteborgs gator i juni 2001 fanns alltså två, mot varandra stridande, maskerade 

grupper, en för att försvara det rådande och en för att utmana det: kravallpoliser och 

                                                 
26 http://www.infoshop.org/blackbloc_faq.html, 2004 12 07 – infoshop.org är en hemsida kring anarkism, som 
tycks vara riktad lika mycket till andra anarkister som till nyfikna icke-anarkister. Jag fick länken av en person 
som är aktiv inom den utomparlamentariska scenen. 
27 http://www.infoshop.org/blackbloc_faq.html, 2004 12 07. 

 12



STOCKHOLMS UNIVERSITET  Anna Åkerman 
Centrum för Genusstudier 
 

demonstranter, båda grupper som önskar framhäva kollektivet snarare än individen. De agerar 

efter olika förutsättningar och olika strategier, men maskeringen har de gemensam. Och ändå 

talar pressen som om de maskerade bara tillhörde en grupp – det svarta blocket. 

 

REVOLUTIONÄRSHISTORIA 

Historien om politiska extremer och revolutionärer är, som historien i stort, en historia om 

män. Möjligheten att agera som revolutionär eller aspirerande revolutionär, har främst varit 

tillgänglig för män, och de få kvinnor som ändå gjorde det har inte ikoniserats på samma sätt 

som de revolutionära männen. Militanta kvinnor har också främst agerat tillsammans med 

män (Ulrike Meinhof tillsammans med Andreas Baader i RAF, Rote Armee Fraktion, 

exempelvis) eller i kvinnospecifika frågor (exempelvis Suffragetterna i Storbritannien, i 

rösträttsfrågan). De flesta kan slänga sig med namn som Che Guevara eller Carlos Schakalen, 

även om de flesta kanske inte vet vad de sysslade med som revolutionära. De kvinnliga 

revolutionärer som finns är inte ens hälften så många, och än färre av dem finns i folks 

medvetande. Om ”finns i folks medvetande” ska tolkas som ”är ikoniserad” (vilket faktiskt 

känns rimligt i det här fallet – hur många med Che-tröja vet egentligen vad Che gjorde?), 

finns det inga kvinnliga revolutionärer i det allmänna medvetandet alls, eftersom inga 

kvinnliga revolutionärer har ikoniserats. Jag tänker mig att internet kan ge en bra 

fingervisning av hur många revolutionära kvinnor som är allmänt kända. En google-sökning 

på ordet ”revolutionsledare” ger sju sidor med träffar, och endast en av länkarna nämner en 

kvinna. På Times topp-20-lista över människor som format historien är tre kvinnor; Eleanore 

Roosevelt, Thatcher och Margaret Sanger, en kvinna som kämpat för att legalisera 

preventivmedel.28 Beundransvärt, men kanske inte samhällsomstörtande i den revolutionära, 

militanta, betydelsen. En sökning på ”revolutionsledare +kvinna” ger tre sidor träffar, men 

inte heller där får man upp kvinnliga revolutionärer. Sökningar på ”kvinnlig 

revolutionsledare” och ”kvinnliga revolutionärer” ger inte en enda träff. En sökning på 

”revolution +kvinna” ger 22 sidor med träffar, men det är mest Aftonbladet-kvinna-länkar om 

revolutionerande bantningskurer och dylikt, även om suffragetterna finns med bland träffarna. 

Suffragetterna, de liberalfeministiska militanta kvinnor som stred för rösträtt i Storbritannien, 

är förmodligen de mest välkända militanta kvinnorna.  
                                                 
28”Leaders and Revolutionaries Twenty people who helped define the political and social fabric of our times” 
The TIME Magazine, http://www.time.com/time/time100/leaders/, 2004 12 06. 
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Googlesökningen ger inte bara en fingervisning om hur många revolutionära kvinnor 

som finns i det allmänna medvetandet – det visar också med all önskvärd tydlighet hur många 

revolutionära kvinnor det finns möjlighet att ta reda på mer fakta om, utan att på förhand veta 

deras namn.  

 

TEMAN I RAPPORTERINGEN 

Nyhetsrapporteringen kring Göteborgskravallerna är stor och förhållandevis yvig. Tittar man 

närmre är det möjligt att urskilja två teman i rapporteringen – aktivisterna vs tjejerna och 

Göteborg som en krigszon. Efter att ha undersökt dessa två tema gör jag en ansats att förklara 

kravallerna som företeelse och medias rapportering kring dem ur ett makt/diskursperspektiv 

som är starkt influerat av Foucault. Under rubriken Bildbevis diskuterar jag det bildmaterial 

jag har tagit del av. 

 

Aktivisten kontra tjejen 

Vid första anblick tycks tidningsrapporteringen vara relativt könsneutral. Aktivisterna pratas 

om som just aktivister, och inte i särskilt könmålande29 termer. Tittar man närmare ser man att 

flera av artiklarna ”läcker” – man får känslan av att skribenterna har ansträngt sig för att 

undvika könande kommentarer om demonstranterna, men missat att göra det här och var. Att 

majoriteten av det skrivna materialet är utan förkönande30 kommentarer är intressant i sig – 

men det är läckorna som är mest intressanta, och vad dessa läckor gör med resten av 

reportagen.  

Före och efter kravallerna får tjejer och killar uttala sig i egenskap av att vara 

demonstranter, och på relativt likvärdiga sätt. Det är i det direkta kravallrapporterandet som 

tjejer och killar istället får bli funktioner. Förhållandevis länge lyckas de rapporterande hålla 

sig utan att könmåla de maskerade – utom i de fall där det är enstaka aktivister som beskrivs 

eller citeras. I de fallen får tjejer uttala sig eller märkas som förtvivlade, vettskrämda eller 

                                                 
29 Könmåla: Att könsbestämma. http://dagensord.blogspot.com/2004/10/knmla.html 20041221. (Dagens ord är 
ett internetprojekt för att fylla ut de luckor i språket som hindrar oss att tala om saker vi faktiskt upplever. 
http://www.dagensord.blogspot.com). 
30 Förköna: Att göra någon eller något lite mer könad än tidigare. 
http://dagensord.blogspot.com/2004/10/frkna.html 20041221. 
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fredsivrande och sjungande.31 Så fort det är kvinnor närvarande ska det poängteras, även när 

det tycks totalt irrelevant om de som beskrivs är kvinnor eller inte:  

 
Nervösa kravallpoliser – däribland några kvinnliga – skriker till 
varandra om omgrupperingar.32  
 

Även om rapporteringen i stort är utan förkönanden är det i de flesta fall kvinnor som 

könmålas i de fall det händer. I rena nyhetsreportage förkönas sällan männen, det är främst i 

krönikor och liknande texter som de manliga maskerade pekas ut:  

 
/…/ unga killar med balaklavor33 /.../  
 
Ett par maskerade män vräker sina gatstenar in mot skyltfönstret intill 
/…/  
 
/.../ den lilla legionen av svartklädda, maskerade unga män.34  
 

Tjejerna får stå som motsats till aktivisterna, som om de som inte pekas ut som tjej-aktivister 

inte är tjejer. Värt att notera inför det nedanstående citatet är att svarta blockets egna 

sjukvårdare, de som hävdas vara från Röda Korset, är lika mycket aktivister som svarta 

blocket själva. När Hannes Westberg blivit skjuten beskriver en reporter situationen så här:  

 
En av aktivisterna, en tjej, springer fram till den skottskadade killen. 
Ett par aktivister lyfter bort honom från korsningen och lägger honom 
på Aschebergsgatans trottoar mellan en parkerad bil och en husvägg. 
/…/ Samtidigt råder fullt kaos i gatukorsningen. Två tjejer från Röda 
Korset springer fram och vårdar den skadade killen. /…/ En av de 
unga tjejerna skriker till aktivisterna att sluta kasta sten /…/.35

 
I just det här stycket blir det extra tydligt hur aktivister och tjejer inte tycks kunna vara 

samma sak. Aktivisten är den som är involverad i aktivt kravallande eller demonstrerande. 

                                                 
31 Förtvivlade: Andreas Harne, m fl, “Kl 10.40 tog terrorn över”: Aftonbladet 20010616 s10; Tove Nandorf & 
Lars Johansson, ”Över 200 greps efter kravaller”: DN 20010616 s4; Victoria Enqvist, ”Stan blev ett slagfält”: 
Expressen 20010616 s12. Vettskrämda: Victoria Enqvist, ”Stan blev ett slagfält”: Expressen 20010616, s12. 
Fredsivrande och sjungande: Victoria Enqvist, ”Stan blev ett slagfält”: Expressen 20010616, s12. 
32 Bitte Hammargren, ”Vakter behövs för fredlig protest”: SvD 20010616, s8. 
33 En balaklava är detsamma som en rånarluva; dvs, en luva som täcker hela ansiktet utom ögon och ibland 
munnen. 
34 Cecilia Hagen, “’Icke våld, icke våld’”: Expressen 20010616 s15, Bitte Hammargren,”Vakter behövs för 
fredlig protest”: SvD 20010616 s8, Per Svensson, ” Allt man minns är arsenalen av gatsten”: Expressen 
20010617, s15. 
35 Anders Deros, ”Polisen sköt rätt i magen”: Aftonbladet 20010616, s8. 
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Aktivisten som tar hand om Westberg slutar i det ögonblick hon börjar ta hand om honom att 

vara en aktivist och övergår till att bara vara tjej, att vara båda samtidigt tycks inte möjligt. 

Senare i citatet blir uppdelningen tjej/aktivist ännu tydligare. Rimligtvis är alla närvarande 

aktivister – de har ju ändå valt att ta sig bort från Reclaim the City-festen och närvara vid 

stenkastningen, oavsett om de deltar i den eller inte. Men här blir det en uppdelning mellan 

aktivisterna och tjejerna. Den som inte är tjej är – ja vadå? Man, naturligtvis. Den som inte 

pekas ut som den andra är normen, och normen är man.36 I en handvändning blir de 

resterande, de som undgår att könmålas, män. Oavsett hur många av de icke-vårdande 

aktivisterna som i själva verket är kvinnor. Citat som detta skapar inte bara den här 

uppdelningen i den aktuella artikeln – effekten blir att de som inte aktivt pekas ut som tjejer i 

de andra artiklarna blir män. Den avvikande måste hela tiden pekas ut för att inte bli osynlig 

bakom allt det som förväntas vara. Och så blir aktivisterna i Göteborg urskillningslöst män, 

oavsett hur dom ser ut under balaklavorna och luvtröjorna. 

Men aktivisten får inte bara en motsatsställning till tjejen/kvinnan som valt att delta 

men får funktion som kvinna när hon bryter sig ur den maskerade massan. Rapporteringen 

kryllar av exempel på kvinnor och barn som skräms av kravallerna – tanter som trycker 

handväskor mot bröstet, barn som gråter, och så vidare. Jag ifrågasätter inte att en kravall kan 

vara skrämmande för den som inte deltar i den – men intressant är att det bara är kvinnor som 

får illustrera hur intimiderande en kravall kan vara. Den oskyldiga kvinnan ställs mot den 

våldsamme aktivisten. 

 

Analys av aktivisten kontra tjejen 

De positioner som kan intas i kravallrapporteringen är den av aktivisten eller den av tjejen. 

De behövs inte ens skrivas i plural, aktivisten och tjejen blir arketyper; de enda positioner 

som är möjliga att inta eller tilldelas i mediadiskursen kring kravallerna. Det svarta blocket 

består av ett antal subjekt som intagit positionen Aktivisten. Aktivisten som bryter sig ur det 

svarta blocket för att ta hand om Westberg tilldelas positionen Tjejen, fullkomligt utbytbar 

mot alla andra som skulle ha kunnat inta samma position. Kroppen, den fysiska varelsen blir 

inte längre intressant, det är positionerna som agerar och reagerar. Det svarta blocket kan 

tolkas som bestående av ett antal subjekt med liknande egenskaper – de är agerande och 

                                                 
36 Wendt Höjer & Åse, 2001, s8. 
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aktiva, konfrontationsinriktade och militanta. Egenskaper som i en klassisk diskurs kring vad 

det innebär att identifieras som man eller kvinna inte tillhör en kvinnlig position. De 

kvinnliga kroppar som ändå befinner sig i det svarta blocket tilldelas alltså en maskulin 

position – och blir därigenom manliga. Avvikaren döljs, både handgripligen genom att bära 

kläder som inte är direkt könmålande, och genom att ha ett beteende som vanligtvis inte 

förknippas med den typen av kropp. Våra diskursiva koncept av hur en kvinnas kropp ska 

uppföra sig räcker inte till för att se en aktiv, agerande kvinna; och därigenom blir kvinnan i 

effekt en man. Om man med Wittig hävdar att den ende som kan tala (och agera) som ett 

subjekt är man, har den kvinnliga kroppen i kravallen lyckats maskera sig till att vara manlig, 

och har därmed tillägnat sig förmågan att tala och agera som ett subjekt.37 Det är när kroppen 

avslöjar sig som kvinnlig och bryter sig ur den skyddande homogena massan av svartklädda 

kroppar, som hon inte längre kan vara en han. Med ens slungas hon tillbaka till att vara en 

hon, till att inta positionen som Tjej, subjektsskapet dör i samma ögonblick som kroppen blir 

möjlig att tolka med en traditionell diskurs om vad en kvinnlig kropp kan, och bör, göra. Hon 

belastas med diskursen om att vara kvinna, och blir den omhändertagande, den rädda, den 

gråtande eller den hysteriska. Från att som en del i ett svart block själv placerat sig som 

Aktivisten genom att vara agerande, aktiv och ha initiativet, blir hon positionerad som 

kvinnan, som objekt . 

Intressant är också att de kvinnliga kravallpoliser som får fungera som exempel på 

polisens svaghet inte helt avskrivs från positionen som polis, och därmed stark. Även om de 

visas som svaga och nervösa, tycks det som att polisen som grupp ändå måste framstå som 

stark – och att de kvinnliga kroppar som pekas ut som icke-manliga ändå inte helt skrivs ur 

rollen av manlig/stark på samma sätt som demonstranterna gör i samma situation. 

Här blir det relevant att ta upp det som Laclau och Mouffe kallar antagonism – två 

diskursiva identiteter som krockar med varandra. I aktivistens/tjejens fall går det inte att inta 

bägge positionerna samtidigt; hon är antingen tjej eller aktivist. Att vara båda samtidigt – det 

vill säga, att agera som en aktivist fastän det är handlingar diskursen uteslutit från positionen 

tjej – skulle potentiellt kunna avslöja diskursens kontingens. Följaktligen kommer diskursen i 

krocken mellan de olika identitetspositionerna vilja upprätta entydighet, och undertrycker 

                                                 
37 Butler/Larsson, 1996, s149f, s153f. 
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genom kraft (force) alla de andra handlingsmönster som är möjliga.38 Den starkaste 

positionen, i det här fallet den som Tjej, utesluter således den som Aktivist. Paradoxalt nog 

krockar inte positionerna polis/nervös kvinna lika mycket som aktivisten/tjejen tycks göra. 

Det är kanske rimligt att anta att diskursen ändå tjänar mer på att framställa polisen som 

mänsklig, än att framställa stenkastarna som det. 

Här visar sig skillnaden mellan att placera sig och att placeras i en diskursiv struktur. 

Aktivisten som tilldelas positionen som Tjej identifierar sig troligtvis mer med det svarta 

blocket än med den stereotypa tjej hon i media tilldelas rollen som. Att aktivt inta en position 

snarare än att tilldelas en ger mer handlingsfrihet än att tilldelas en roll man själv inte valt, 

men aktivisten tas ifrån den möjligheten i det att bli positionerad som Tjejen. 

Intressant är också att även om de kvinnliga kropparna i kravallen utför ett allt annat än 

feminint genus, är det kropparna som tycks få mest betydelse. Så snart ett par bröst, eller vad 

som tycks vara ett par bröst, skymtas, könmålas kroppen och avskrivs som kvinnlig, och 

förlorar därmed möjlighet till en viss typ av handling. Vad kroppen bör göra blir mer viktigt 

än vad den faktiskt gör. 

 

Kravallen = kriget 

Brinnande baja-major som bildar barrikader. Demonstranter som anfaller i vågor, till synes på 

given signal från en lysraket i luften. Poliser som flyr, som skjuter i nödvärn, demonstranter 

som flyr, civilister som flyr och är livrädda samt krossade rutor och kaos, kaos, kaos. Så 

målas bilden av Göteborg som en krigszon, ett område där allt som i vanliga fall är giltigt nu 

är ogiltigt. Tidningarna tycks göra sitt bästa för att understryka kaoset i kravallerna, de 

utmålar staden som belägrad, som en stad under anfall, som en stad utsatt för krigföring. Och 

det hela blir en trovärdig bild av det kaotiska i en kravall. Det är bara det att det som hände i 

Göteborg inte var ett krig, det var inte en belägrad stad, det var inte en organiserad krigföring, 

det var ett hundratal maskerade demonstranter som kastade sten och krossade fönsterrutor.  

När bilden av kravallen målas upp som bilden av ett krig liknar rapporteringen 

följaktligen ett reportage från en krigshärd. Demonstranterna beskrivs som den krigförande 

parten, och jämförs med Hitlers terrorister, kallas ligister, huliganer, terrorister eller jämförs 

                                                 
38 Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s55. 
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med djur – en djurisk armé.39 Göteborg beskrivs som ett slagfält, en krigszon, ett brinnande 

kaos, satt under undantagstillstånd, en stad i krig, en belägrad stad, ett inferno, och det som 

sker är enligt tidningarna ett gerillakrig.40

Men Göteborg är inte bara platsen där kriget utspelas, det är också det som ska skyddas. 

Staden tilldelas rollen som det som ska försvaras – striderna handlar inte om makt eller 

uppror, i media tycks det vara en strid mellan polis och demonstranter om själva staden.41 

Som om kravallens syfte inte i första hand var att protestera mot EU-toppmötet, utan att inta, 

belägra och hålla Göteborg som den första anhalten i att ta över Sverige. 

Den krigsliknande rapporteringen från Göteborg är inte bara troligtvis en kraftig 

överdrift av vad som egentligen hände. Kriget som fenomen är också en maskulint kodad 

företeelse, där kvinnor blir anledningen för, och strategiska mål i, kriget. Historien om krig är 

en historia om maskulinitet, en historia av män, och för män. Kvinnor får vara det som ska 

befrias, det som ska skyddas, eller det som ska angripas i kriget.42 Men aldrig, eller sällan, får 

dom vara närvarande och deltagande. Kvinnorna reduceras till en fond för kriget. Med kriget 

som metafor skapas ytterligare en maskulin dimension för kravallerna.  

 

Analys av kravallen = kriget 

I ett regelrätt krig placeras kvinnan, som tidigare nämnts, som den som ska skyddas eller 

befrias, som en symbol för det oförstörda eller som ett strategiskt mål i krigföringen genom 

systematiska våldtäkter. Den som ska försvaras och den som ska försvara kan inte inneha 

                                                 
39 Hitlers terrorister: Jesper Bengtsson, ”Idioterna tog över Göteborgs gator”: Aftonbladet 20010616, s2. 
Ligister: t ex i Lena Mellin, ”Lena Mellin: God vilja lönar sig inte”: Aftonbladet 20010616, s14; Helle Klein, 
”Sorg över Göteborg”: Aftonbladet 20010618, s2; Göran Eriksson, & Lars Johansson, ”Polisen sköt rakt mot 
ligisterna”: DN 20010616, s5; Rapport, SVT, 20010615, 19:30 Huliganer: Gunnar Fredriksson, ”Huliganer 
skapade inte demokratin”: Aftonbladet 20010618 s15. Terrorister: Eric Erfors, ”Slaget om Göteborg”: 
Expressen 20010616 s2. Djurisk armé: Andreas Harne, m fl, ”Kl 10.40 tog terrorn över”: Aftonbladet 
20010616, s10. 
40 Slagfält: t ex i Heléne Almoulet, ”Vandalerna blev utbuade”: Expressen 20010616, s 11; Victoria Enqvist, 
”Stan blev ett slagfält”: Expressen 20010616 s12; Andreas Harne, m fl, ”Göteborg – ett slagfält”: Aftonbladet 
20010615, s6. Krigszon: t ex i Jesper Bengtsson, ”Idioterna tog över Göteborgs gator”: Aftonbladet 20010616, 
s2; ”Grupperna som förvandlade Göteborg till en krigszon” (osign.): Expressen 20010617, s11. Brinnande 
kaos: Andreas Harne, m fl, ”Göteborg – ett slagfält”: Aftonbladet 20010615, s6; Victoria Enqvist, m fl,  
”Göteborg slogs sönder i morse”: Expressen 20010615, s8. Satt under undantagstillstånd: Andreas Harne, m 
fl, ”Kl 10.40 tog terrorn över”: Aftonbladet 20010616, s10. Stad i krig: Lena Mellin, ”Lena Mellin: God vilja 
lönar sig inte”: Aftonbladet 20010616, s14. Belägrad: Rapport, SVT, 20010615, 19:30. Inferno: Victoria 
Enqvist, ”Stan blev ett slagfält”: Expressen 20010616 s12. Gerillakrig: Andreas Harne, m fl, ”Kl 10.40 tog 
terrorn över”: Aftonbladet 20010616, s10. 
41 Eric Erfors, ”Slaget om Göteborg”, Expressen 20010616 s2. 
42 Maud Eduards, ”Manlighetens säkerhetspolitik”: DN 20020307. 
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samma position.43 När Göteborgshändelserna görs till ett krig följer kvinnors försvinnande ur 

kravallen logiskt; för kvinnor finns ingen plats vare sig i stridande eller försvarande styrkor. 

Istället får kvinnan i Göteborg vara med som staden, den som ska försvaras. I ett riktigt krig är 

systematiska våldtäkter ett sätt att angripa landet – kvinnan ses som en symbol för 

modersjorden, att angripa ett lands kvinnor är att angripa landet självt, såväl som de 

försvarande männen som inte lyckats försvara sina kvinnor.44 Och staden beskrivs också som 

en våldtagen stad.45 Som Göran Persson uttrycker det: ”Vi vill inte bli våldtagna fler gånger, 

på det sätt som vi blivit de här dagarna”.46

Talet om kravallen som ett krig och Göteborg som en våldtagen stad ger händelserna 

ännu en sexualiserad och könad dimension. Symbolspråket skapar en bild av kravallisterna 

och poliserna som maskulina, virila varelser; staden invaderas och penetreras av dem och är 

följaktligen en våldtagen stad.47 På samma gång som kravallen som krig skriver ut kvinnor ur 

händelserna skriver den in kvinnan – men som den våldtagna staden. Här finns inget utrymme 

för kvinnor att vara delar av kravallen eller delar av polisen, kvinnan får vara med som den 

rädda åskådaren eller den våldtagna staden. Det verkar som att det bara är före och efter 

kravallerna kvinnan kan tillåtas ta en annan position än den som rädd åskådare eller våldtagen 

stad. 

Och samtidigt som media tycks göra sitt bästa för att framställa kravallen som en smärre 

statskupp, verkar de ha fallit för stenkastarnas egen våldsromantik och självförhärligande 

retorik. Det är rimligt att anta att stenkastarna faktiskt ville skrämmas med kravallerna – och 

media sprider det så gärna. Skräckinjagande och obegripliga kravaller underlättar för den 

hegemoniska diskursen att se till att fler inte tillgriper kravall som medel att förmedla 

missnöje, vilket kommer att visas i nästa kapitel. 

 

Foucaults maktanalys och kravallernas betydelse 

Makt i Foucaults mening är inte ett substantiv, det är snarare ett verb. Makt är en relation, 

inget man kan äga eller förlora. Maktrelationerna är styrkeförhållanden mellan individer eller 

                                                 
43 Maud Eduards, ”Våld utan gränser Om krig och hotad manlighet” ur Än män då? Kön och feminism i Sverige 
under 150 år, Yvonne Svanström & Kjell Östberg, (red), Atlas: Stockholm 2004, s249. 
44 Eduards, DN 20020307, Eduards/Svanström & Östberg 2004, s257. 
45 Andreas Harne, mfl, “kl 10.40 tog terrorn över”, Aftonbladet 20010616, s10. 
46 Per Wendel, ”’Vi har blivit våldtagna’”: Expressen 20010617, s12. 
47 Eduards/Svanström & Östberg 2004, s259. 

 20



STOCKHOLMS UNIVERSITET  Anna Åkerman 
Centrum för Genusstudier 
 

grupper; en mångfald maktrelationer som inte är entydiga, de definierar otaliga 

konfrontationshärdar. I dessa konfrontationshärdar hotar omkastningar i styrkeförhållandena, 

om än tillfälliga sådana. Maktrelationerna är alltså inte stabila, det skapas nya och gamla dör, 

förhållandena omkastas och omskapas, både som resultat av och betingelser för andra 

processer. Begreppet makt i Foucaults mening avser ett momentant styrkeförhållande. Med 

Foucaults egna ord – ”Makten finns överallt, och överallt där den finns utövas den”. 48

Det är lätt att se att diskursbegreppet med sina undflyende tillslutningar liknar Foucaults 

maktbegrepp med ständigt osäkra maktförhållanden. Maktrelationerna, precis som diskursen, 

hotas alltid att omkastas och förändras, men i varierande grad. Man kan tolka de olika 

militanta grupperna på Göteborgs gator – poliser och demonstranter – som företrädare för 

varsin diskurs; polisen som den rådande diskursen och demonstranterna som en alternativ, 

utmanande diskurs. 

Diskursen vill hela tiden upprätta entydighet kring de tecken och moment som ingår i 

den. Att ha två diskurser som bokstavligen och handgripligen står mot varandra i en öppen 

maktkamp går inte; diskursen kan inte låtsas om de uteslutna möjligheterna till sanning. Att 

göra det utmanar diskursens hegemoni och sanningshalt, och riskerar att avslöja dess 

kontingens.49  

Stereotypisering är det begrepp som används för att dela in människor i kategorier. Det 

är i praktiken ett indelande i grupper, efter en uppsättning lätt igenkännbara karakteristika – 

vit hud, svart hud, pung eller bröst, till exempel. Men stereotypisering är inte bara ett sätt att 

dela in människor i grupper – det innebär med nödvändighet en separering; att skilja dem från 

oss. Det delar det normala från det onormala, det accepterade från det inacceptabla.50 

Kravallisterna i Göteborg placeras av media i position av att vara de andra, den avvikande 

från mallen om den goda, väluppfostrade medborgaren. Jean Lipman-Blumen skriver om 

hetero- och homosocialitet, och menar att kvinnor kommer att socialisera sig i riktning mot 

män, eftersom män är de som innehar makt och status i det rådande genussystemet. Män 

kommer också att söka sig till män, och är därigenom homosociala, medan kvinnor är 

heterosociala. Makten kommer alltså att stanna i de homosociala relationerna enligt detta 

                                                 
48 Magnus Hörnqvist, Foucaults maktanalys, Carlsson Bokförlag: Stockholm 1996, s28ff. 
49 Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s55. 
50 Anne Cranny Francis, mfl, Gender Studies Terms and Debates, Palgrave MacMillan: Basingstoke 2003, s141. 
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resonemang.51 Man kan tolka detta som att män är lika med de som innehar makt, och kvinnor 

är lika med de som inte innehar makt – det vill säga, de som tillhör normen och de som 

avviker från den. På samma sätt pekas demonstranterna ut som den andra, den som inte 

innehar makt, och läsaren kommer följaktligen att välja medias, den rådande diskursens, sida. 

Jag menar att homosocialiteten kan läsas vidare än bara syftande till genusrelationer, och att i 

det att demonstranterna pekas ut som avvikare görs de också svårare att sympatisera med. 

Även om demonstranterna i det svarta blocket kodas som män positioneras de som avvikare 

som grupp och misstänkliggörs därigenom. Med den utökade tolkningen av homosocialiteten 

kommer de som står utanför direkt inblandning i kravallerna, de som inte aktivt valt sida före 

händelserna, att välja den rådande diskursens sida, och demonstranterna blir följaktligen de 

enda som utmanar den. Den rådande diskursen är redan hegemonisk, och förblir så när läsarna 

väljer dess sida. 

Samtidigt som diskursen alltså vill förringa kravallernas betydelse, märks en tydlig 

tendens i media att skriva upp deras betydelse. Om kravallerna framställdes som något som 

dels hade effekt, och dels något som inte borde vara främmande att tillgripa, kommer 

kravallen, utmanandet av rådande diskurs, inte att oskadliggöras. Diskursen måste skjuta 

möjligheten till revolt i sank innan den blir utspridd, och gör därför kravallen till något som 

vanliga människor inte kan tänkas syssla med, genom att utmåla aktivisterna som ligister, 

huliganer och terrorister. I medias ögon finns ingen möjlighet för kravallen att vara legitim 

eller utförd av vanliga människor – det skulle möjligtvis göra den befogad, och ett språkrör 

för den rådande diskursen kan inte legitimera en revolt mot sig själv.  

Den hegemoniska diskursen är som tidigare nämnt sexistisk. Den diskurs som 

återupprättades kring vem som har makt och vem som inte har det, kring vems röst som är 

legitim och vems som är tendentiös, återupprättade samtidigt en diskurs där att vara kvinna 

betyder att vara placerad i en viss, handlingsförlamande, position. Den utmanande diskursen 

behöver inte med nödvändighet vara mindre sexistisk; det är inget som säger att den, om den 

hade vunnit, hade förändrat genusrelationerna nämnvärt. 

 

                                                 
51 Jean Lipman-Blumens teorier förmedlas genom Anna Wahl, mfl, Det ordnar sig Teorier om organisation och 
kön, Studentlitteratur: Lund 2001. 
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Bildbevis 

Bilder kan tyckas vara mer direkta, och oförmedlade än skrivet material. Men även bilder 

väljs ut och beskärs, vilka bilder vi får se är lika noga utvalt som vilka händelser vi får ta del 

av som nyheter. Bildmaterialet jag har tagit del av från Göteborgsrapporteringen följer i stort 

det skrivna materialet – det visar maskerade kroppar som kastar sten och är våldsamma, och 

kvinnliga kroppar som är rädda eller fredliga. Den mest talande bilden är ur Aftonbladet. Den 

visar två unga tjejer som står tryckta mot en husvägg med armarna om varandra. Båda tjejerna 

gråter, till synes av skräck. På gatan bakom dem marscherar kravallpolis med sköldar och 

nedfällda visir. Polisernas ansiktsuttryck går inte att avläsa, de är dolda bakom hjälmarnas 

visir. 52 Kontrasten mellan ung/passiv/rädd/kvinna och vuxen/aktiv/aggressiv/beslutsam/man 

kan knappast visas tydligare. De flesta av bilderna jag har tagit del av har varit uppbyggda 

kring våldsamheten och den oskyldiga/de aktiva och våldsamma. I den följande diskussionen 

kring bilderna kommer jag stödja mig på resonemangen i de ovanstående kapitlen. 

 
Aktivister välter en baja-maja på Avenyn53

 

                                                 
52 Fotograf: Peter Knopp, ur “Polis: Stoppa de maskerade”, Ringman, Magnus, Aftonbladet 20010617, s8f. 
53 http://www.gp.se/bildspel/kravaller_fredag2/, 20041219, foto: Mehrdad Modiri. 
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Upplopp på avenyn.54

 

Bilderna som visar våldsamhet och kravaller visar uteslutande maskerade kroppar. Kroppar 

som, enligt resonemangen i Aktivisten kontra tjejen måste tolkas som manliga, eftersom 

diskursen inte har utrymme för aktiva och våldsamt utåtagerande kvinnor. 

Bilderna som visar de oskyldiga förbipasserande/det fredliga motståndet är uppbyggda 

kring dikotomier. Det mjuka, fredliga, får stå emot det hårda militanta. En hippie i rosa hår 

mot en kedja av kravallpoliser eller en rullstolsbunden dam, också hon mot en poliskedja. Här 

tycks media hellre vilja framställa kontrasten mellan dem än att aktivt ta sida. Om något 

framställs polisen som den minst sympatiska av parterna – men det måste ses i en kontext av 

kravallen som ett krig om Göteborgs gator, och även om den ena parten i kriget är mer 

omtyckt är kriget i sig inte önskvärt. 

 

 

                                                 
54 http://www.gp.se/bildspel/kravaller_fredag2/1, 20041219, fotograf ej angiven. 
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Hippie kontra polis.55

 

 
Dam framför kravallpoliskedja.56

                                                 
55 http://www.gp.se/bildspel/kravaller_fredag2/3, 20041219, fotograf ej angiven. 
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Av de bilder GöteborgsPosten väljer att ha med i sitt bildspel är den mest talande en bild 

på en tjej, en aktivist, som sitter på knä i en buske. Det rinner blod från näsan, hon gråter och 

slår ut med händerna. Bredvid henne står en polis och tittar på. Bildtexten på 

GöteborgsPostens bildspel är ”Blodig kvinna vid Vasaplatsen”57. Hennes kläder är svarta, och 

det är rimligt att anta att hon är en avfälling från det svarta blocket. Men istället för att kalla 

henne för aktivist väljer GöteborgsPosten att göra det uppenbara och understryka att här 

sammanfaller kvinnligt genus (svag, gråtande, upprörd) med en kvinnas kropp, och beskriver 

henne som kvinna. Igen blir det tydligt att det inte är möjligt att inta position som både 

aktivist och kvinna samtidigt. 

 
Slagen aktivist vid Vasaplatsen.58

 
MEDIA OCH DISKURS 

För många har media en position som ett relä för nyheter. Som om nyheter fanns därute, och 

oredigerade förmedlades via media. Men media är inte bara relä för nyheter, de skapar 

nyheterna också. Nyheterna väljs ut och redigeras för att få största genomslag, och på så sätt 

kan media välja vilka delar av verkligheten de ska lägga emfas på. Det som inte syns finns 

                                                                                                                                                         
56 http://www.gp.se/bildspel/kravaller_fredag2/1, 20041219, fotograf ej angiven. 
57 http://www.gp.se/bildspel/kravaller_fredag2/, 20041219, fotograf: Adam Ihse. 
58 http://www.gp.se/bildspel/kravaller_fredag2/, 20041219, fotograf: Adam Ihse. 

 26



STOCKHOLMS UNIVERSITET  Anna Åkerman 
Centrum för Genusstudier 
 

inte, säger man, och med det kan man hävda att det som inte syns i media i de flesta fall 

kanske inte heller finns, åtminstone är det ingen som vet om det. Urvalet betyder också 

förändring, olika händelser presenteras och värderas olika beroende på otaliga politiska, 

ekonomiska och sociala faktorer, menar Roger Fowler i Language in the News.59 Sättet 

nyheterna presenteras på blir i media, precis som allt annat i ett diskursteoretiskt perspektiv, 

en konstruktiv praktik. Händelserna framställs inte som de egentligen var eller hände, 

eftersom de filtrerats genom en institution med en egen struktur; händelserna omformas alltså 

och genomsyras av sociala värden i det att de passerar genom media.60  

Fowler menar vidare att det finns två faktorer till att media får en särställning som 

formande för diskursen. Den första är medias räckvidd. För många är dagstidningen och teve 

de enda dagliga kontakterna med världen utanför.61 Även om internetanvändningen har ökat 

sedan 1991, då Fowler skrev sin bok, beror vad man kommer i kontakt med på internet 

mycket på vad man redan är intresserad av – händelser filtreras först genom media, och 

därefter genom individens intressefilter. Den andra är medias ekonomiska tillgångar, vilket 

också formar det perspektiv media för det mesta antar. En tidning som vill tjäna pengar 

kommer att anta en viss ideologisk62 hållning. De som äger tidningarna kommer vilja göra 

vinst på dem, och det är rimligt att anta att tidningen kommer att förmedla en världsbild som 

passar den som någon som vill göra profit har.63

Tidningar vill tjäna pengar på lösnummer och statliga tevekanaler vill inte förlora sitt 

ekonomiska stöd; och så har media gjort sig beroende av kapitalismen och staten för sin 

fortlevnad. Att media är regimtrogna och väljer att försvara det rådande snarare än det som 

utmanar det är här självfallet. Här menar jag inte att media, som del i någon form av 

konspiration, väljer vad som ska och inte ska förmedlas. Media ska snarare ses som media i 

betydelsen av förmedlare av rådande diskurs – med Foucault hävdar jag att diskursen talar 

genom individen, och media består trots allt av en samling individer med tillgång till 

tryckpressar och distributionsmönster.64

                                                 
59 Roger Fowler, Language in the News Discourse and Ideology in the Press, Routledge: London 2004, s11. 
60 Fowler, 2004, s25. 
61 Fowler, 2004, s121f. 
62 Ideologi ska här förstås som Althussers definition av begreppet. 
63 Fowler, 2004, s121f. 
64 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s21. 
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I Althussers definition är interpellation den process varigenom sociala positioner för 

individen konstrueras genom språket. Media interpellerar läsaren till en viss position, och 

enligt Althusser är vi dömda att acceptera den subjektspositionen media tilldelar oss som 

läsare.65 Interpellationen i Althussers förståelse är ideologisk i det att den döljer de reella 

förhållandena mellan människor – en förståelse som senare kritiserats. Med ett perspektiv där 

det närmaste man kan komma verkligheten är den diskursiva förståelsen av den, blir tal om 

reella förhållanden meningslöst.66 Det är också värt att ifrågasätta om subjektet verkligen är så 

passivt i förhållande till medias interpellation att det är oförmöget att göra motstånd. Jag vill 

hävda att det är möjligt att inte besvara den subjektsposition subjektet interpelleras till – men 

det krävs kännedom om en annan diskurs, en annan möjlig tolkning av händelserna. Och här 

kommer vi till själva kärnan av problemet, och möjligtvis förklaringen till att medias version 

av Göteborgskravallerna blev så förhärskande. De flesta av läsarna hade ingen möjlighet att 

utmana interpellationen och fördöma medias förhärskande kravalluppfattning, helt enkelt för 

att kravaller och kravallers betydelse inte fanns i deras begreppsapparat tidigare. Läsaren blev 

helt utlämnad till medias förklaring och medias förmedlade diskurs om vad som egentligen 

hände och vad det betydde. Här fanns inget utrymme att göra motstånd. 

 

                                                 
65 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s22. 
66 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s48. 
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AVSLUTANDE ORD OM TUTTAR OCH TERRORISTER 
SAMMANFATTNING AV RESULTAT 

De kvinnliga aktivister som deltog i kravallerna döljs av, eller försvinner i, en historia av 

revolutionärer som män, och våldsamhet som något tillhörande ett maskulint genus. 

Kvinnorna syns inte, förutom i de fall de får inta de traditionella kvinnliga positionerna – 

kvinnan som vettskrämd, oskyldig åskådare till mäns grymhet, kvinnan som vårdande och 

omhändertagande, kvinnan som fredsälskande. Endast en gång får en aggressiv kvinna 

komma till tals, i det fallet som den som skriker att polisen, ”de jävla grisarna”, kommer.67 De 

kvinnor som likt henne inte intog eller tilldelades en traditionell kvinnlig funktion göms 

genom sin våldsamhet, de undgår att könmålas i rapporteringen helt enkelt för att de inte syns. 

I den kaotiska situation en kravall är, försvinner de bland männen. Det feminina genuset har 

inte utrymme för våldsamhet, och alltså blir de kravallande kvinnorna män. Att det ständigt är 

kvinnorna som pekas ut betyder också att de som inte pekas ut får stå i motsatsställning till 

kvinnan. Schablonmässigt ses motsatsen till kvinnan vara mannen, och i effekt blir de 

oförkönade aktivisterna män, oavsett hur många av dem som är kvinnor bakom balaklavan 

och gatstenen. 

När kravallen beskrivs som ett krig tillförs ytterligare en maskulint kodad dimension till 

rapporteringen. Kvinnorna skrivs ut ur sammanhanget i det att krig traditionellt sett är en 

starkt maskulin företeelse, det bedrivs för män och av män – men kring kvinnor. Kvinnor ska 

försvaras och skyddas, och samtidigt som kvinnan skrivs ur sammanhanget när kravallen görs 

till krig skrivs hon in – som staden som polisen misslyckas med att skydda. Staden blir den 

våldtagna staden, den skändade staden, och polisen och regeringen får stå med skammen för 

att ha misslyckats med att skydda den.  

Demonstranterna beskrivs konsekvent i termer av att vara ”de andra”. De utmålas som 

vänsterextrema, som djur, som militäriskt organiserade, eller som militäriskt organiserade 

djur, som vad som helst som skulle göra kravallerna illegitima eller slumpmässiga. Det är 

tydligt att media är ovillig att ens diskutera om upproret kan ha varit legitimt, eller att ens ge 

det en kontext; kravallerna framställs som framprovocerade av ligister som bara är ute efter 

bråk. Samtidigt tycks kravallernas betydelse överdrivas, i det att de likställs med gatu- eller 

gerillakrig.  

                                                 
67 Göran Eriksson & Lars Johansson, ”Polisen sköt rakt mot ligisterna”: DN 20010616, s5. 

 29



STOCKHOLMS UNIVERSITET  Anna Åkerman 
Centrum för Genusstudier 
 

Med Foucaults maktanalys kan man hävda att det som försiggick på Göteborgs gator var 

en maktkamp, en maktkamp där utgången faktiskt var oviss. Även om själva kravallen var 

liten, både i antal och utbredning tycks den ha skrämt slag på massmedia och staten. 

Maktkampen som utspelade sig kan tolkas vara mellan två motstridiga diskurser; den 

hegemoniska och en stark utmanande diskurs, och kanske var den utmanande starkare än 

väntat. Medias tendens att skriva ned kravallernas betydelse och samtidigt skriva upp dess 

utspridning och våldsamhet stödjer detta. Kravallen ska beskrivas som skrämmande, men 

samtidigt oskadliggöras i det att den framställs som slumpmässig och utan anledning. 

Diskursen vill återupprätta sig som hegemonisk; och media som varande en del av den 

rådande diskursen gör sitt bästa för det. För att understryka kravallens våldsamhet och 

skrämselfaktor använder media kvinnor för att illustrera rädslan av att stå bredvid något man 

inte har kontroll över. 

Media är en del av att reproducera den hegemoniska diskursen, samtidigt som de, i det 

att de lever på de spelregler den hegemoniska diskursen satt upp, är beroende av den. När 

media (mer eller mindre medvetet) återupprättar den hegemoniska diskursen som just 

hegemonisk säkerställer media också sin egen fortlevnad i den form den har nu. Media 

interpellerar oss till vissa positioner som läsare, och det är enbart med kännedom om en 

alternativ diskurs vi har möjlighet att utmana interpellationen. Kring kravaller fanns inte en 

större utmanande diskurs, och därför blev medias berättelse kring kravallerna som 

slumpmässiga, krigsliknande och maskulint kodade så förhärskande. 

 

SLUTDISKUSSION och MÖJLIGA ÖPPNINGAR - FRAMÅTBLICK 

I uppsatsen har jag försökt visa hur medias rapportering både förmedlar och reproducerar den 

för tiden rådande diskursen kring genus. Kvinnorna i kravallen skrivs konsekvent ut, eftersom 

våra diskursiva koncept inte kan rymma aktiva, kravallande kvinnor. De kvinnliga kroppar 

som var där försvinner alltså i ett virrvarr av våldsamhet, och görs osynliga av vår begränsade 

genusdiskurs. I arbetet med uppsatsen väcktes nya frågor, som jag inte har möjlighet att 

besvara ingående här, men ändå vill diskutera. Det öppnar också lite för vad jag är intresserad 

av att arbeta mer kring, om tillfälle ges. 

De kvinnokroppar som blir osynliga i rapporteringen – är det viktigt att få dem synliga? 

Och finns de ens strängt taget? Om kvinna är den som positionerar sig som det i en specifik 
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diskurs, och diskursen inte rymmer en aktiv kvinna, och kroppen könas av diskursen – är de 

inte män då? Vad skulle finnas att vinna på att envist framhålla kropparnas kvinnlighet? Att 

återigen begränsa kroppen till att passa in i en begränsande könsuppfattning tycks reaktionärt, 

och frågan är om diskursen kring genus skulle förändras nämnvärt om man lyckades visa att 

även kvinnors kroppar kan kasta sten. Man kan trots detta hävda att det att låta de kvinnliga, 

aktiva, kropparna bli synliga kan vara ett sätt att ändra diskursen, att låta den rymma en annan 

performans av feminint genus än den tillåter nu. Men de kvinnor som utför genus på ett icke-

normativt sätt i kravallen försvinner ju, som tidigare visat. Går det att göra dem synliga utan 

att hänfalla till en klassisk performans av genus? Och hur ska det i så fall gå till, om att 

godkännas som kvinna är att placeras i en position som passiv? 

Om det är som Wittig menar, att positionen som kvinna mer eller mindre är dömd att 

vara en underordnad position, kan man tänka att det är bättre att helt släppa kvinnan som 

koncept. Att helt enkelt sluta att envist försöka låta det feminina genus rymma all den 

handling den kvinnliga kroppen faktiskt förmår, att sluta försöka visa att vi kan också. Om 

socialiseringsmönster alltid kommer att vara i riktning mot den starke, den med makt och 

status, är det kanske dags att överge kvinnan helt. Ingen kommer ändå att vilja vara på hennes 

sida. Att fokusera så mycket på andras bild av vad en kvinna kan förmå kan i min mening inte 

bli annat än reaktivt – om allt man gör utgår från att bryta någon annans norm, är man inte 

dömd att förslavas av den norm man så gärna vill undvika?  

Att definiera sig som kvinna är att placera sig i en viss position i en viss diskurs, som jag 

beskrivit tidigare. Om den kvinnliga positionen i den här diskursen med nödvändighet innebär 

att vara underlägsen, menar jag att det enbart är kontraproduktivt att belasta sig själv med den. 

Att medge att man är kvinna blir samma sak som att frivilligt sätta sig i en underlägsen 

position. Med detta menar jag inte att förhärliga den maskulina positionen – den är nog så 

belastande och problematisk. Men den möjliggör onekligen för vissa typer av handlingar som 

den feminina inte gör. 

Men att positionera sig själv är inte det enda sättet att tilldelas en identitet i en diskurs. 

Lika mycket som vi positionerar oss själva, blir vi positionerade – och förmodligen kommer 

de av oss med bröst positioneras som kvinnor oavsett hur mycket vi hävdar att vi inte är det. 

Frågan blir följaktligen hur man gör för att undgå att placeras i en position man inte vill 

kännas vid. Kanske maskeringens avkönande praktik kan göra detta? Om man utgår från 
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tanken att ett budskap förmedlat av en man är starkare; det vill säga, förmedlat av någon som 

kan inta positionen som allmänmänsklig, stämmer, kan maskeringen vara användbar även 

utanför en kravalliknande situation. Går den att ta till vardagen? Kan man tänka sig att 

använda den för att löneförhandla? Kan kvinnor maskera sig till något annat än kvinnor, och 

därmed undgå att positioneras som den svagare parten? Det är onekligen intressant – om det 

alls är möjligt att genomföra i praktiken.  
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