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Abstract 

 

Syftet med den här uppsatsen har varit att analysera innehållet i Belinda Olssons tv-serie 

Fittstim – min kamp som sändes i SVT under början av år 2014. Uppsatsen har undersökt 

vilka relationer och identiteter programmet innehåller för att komma fram till vilken bild av 

feminismen det är som representeras.  

Uppsatsen består av en övergripande forskningsfråga: hur representeras feminismen i 

programmet? Samt underfrågorna: hur ser identiteter, relationer och representationer ut i 

programmet? Hur går serien tillväga för att svara på programmets huvudfråga ”är 

feminismen på rätt väg?  

För att besvara frågeställningarna har en del ur lingvisten Norman Faircloughs kritiska 

diskursanalys används.  

Den teoretiska ramen uppsatsen bygger på består av teorier kring programgenrer, 

representation, definition av begreppet feminism, ett postfeministiskt medieinnehåll samt 

teorier gällande makt och ideologi hämtade från bland annat Fairclough.  

Tidigare forskning berör medias konstruktion av feminism och representationen av kvinnor 

i media.  

Uppsatsens slutsats och diskussion kommer fram till att den feminism som representeras är 

den som förekommit i mediebruset – någonting som kan kopplas till Belinda Olsson själv 

som kallar sig ”media-feminist”. Även det postfeministiska perspektivet är centralt i 

uppsatsens slutdiskussion eftersom Belinda Olsson som feminist ifrågasätter feminismen i 

ett program som i sin tur anser sig kartlägga feminismen.  

 

Framgår det vad som är subjektiva åsikter och vad som är allmängiltig fakta? Detta är 

frågor som funnits med under uppsatsens gång. Kärnan i undersökningen har därför varit att 

tolka hur feminismen representeras i ett dokumentärlikt samhällsprogram som vill kartlägga 

och ifrågasätta den svenska feminismen.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Fittstim, Belinda Olsson, tv, feminism, postfeminism, identitet, representation, 

program-genre, kritisk diskursanalys 
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1.0 Inledning  
Belinda Olsson kallar sig själv för ”media-feminist” och likhetsfeminist (Fittstim 2014 

avsnitt 1, tid 2:33). Under 1990-talet var hon medförfattare till den feministiska antologin 

Fittstim. Våren 2014 sändes hennes tv-serie i SVT, Fittstim – min kamp i tre delar, där 

Belinda Olsson gav sig ut i det svenska samhället för att undersöka om feminismen är på 

rätt väg (Fittstim 2014 avsnitt 1, tid 00:00-00:50). Programmets innehåll och Belinda 

Olssons subjektiva åsikter startade storm i alla tänkbara mediekanaler och debattforum. 

Kritiken som fördes fram riktades till innehållet som enligt många ansågs ge en banal bild 

av vad feminismen står för idag.  

 

Det postmoderna samhällets mediekonsumtion blir inte mindre, och det medieinnehåll som 

konstrueras och kommuniceras anses i den här uppsatsen väsentligt att studera. Offentliga 

personer, opinionsbildare, förebilder och ”vanliga personer” är alla medskapare till att 

forma vår mediala agenda. Men hur är det egentligen med skiljelinjen mellan subjektiva 

åsikter och allmängiltig fakta? 

 

Den här uppsatsen ämnar undersöka just tv-programmet Fittstim – min kamps innehåll, 

analysera hur feminismen representeras och hur inslagen är konstruerade i förhållande till 

programmets huvudfråga ”är feminismen på rätt väg?” 

Vilka är det som intervjuas, hur är programmet vinklat och vilka exempel är det som tas 

upp i programmet? Centralt för undersökningen och slutsatsen är också placerandet av 

Fittstim i en programgenre. I arbetsprocessen kontaktades därför producenten till 

programmet, Lena Laurén för att svara på frågan vilken typ av program Fittstim egentligen 

är. Då programmet bygger på Belinda Olssons egna reflektioner, kan programmet ändå 

kallas för en typ av journalistik eller ska innehållet tas emot som en typ av personlig tv-

krönika? Förmedlas innehållet som allmängiltigt eller framgår det för publiken att 

konstruktionen och funderingarna är personliga? 

 

Frågorna har varit många och analysen av programmet känns för mig högst aktuell då 

programmet säger sig kartlägga feminismen i vårt samhälle. 
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1.1 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att analysera och tolka innehållet i programserien Fittstim – 

min kamp. Uppsatsen ämnar undersöka vilken genre programmet tillhör, vilka relationer 

och identiteter som finns i programmet, vilken feminism det är som representeras i 

programmet samt hur programinnehållet svarar på seriens huvudfråga ”har feminismen gått 

för långt?”  

Genom att belysa hur feminismen framställs i ett SVT-program ämnar uppsatsen bidra till 

kunskaper om den mediala bilden av feminismen i Sverige år 2014.  

 

1.1.1 Frågeställningar 

Uppsatsens övergripande forskningsfråga är: 

• Hur representeras feminismen i programmet? 

För att kunna besvara den övergripande frågan kommer två underfrågor att besvaras:  

• Hur ser identiteter, relationer och representationen ut i programmet? 

• Hur går serien tillväga för att svara på programmets huvudfråga: ”Är feminismen på 

rätt väg?” 

 

1.2 Material och avgränsningar 
	  
Den fullständiga serien består av tre avsnitt à en timme. För att uppfylla uppsatsens syfte 

och besvara frågeställningarna kommer serien som helhet analyseras med några specifika 

nedslag.  Därefter kommer en sammanfattande diskussion över den kompletta serien – detta 

är viktigt då programmet har ett sammanhängande början och slut, vilket gör att en 

diskussion av hela serien är väsentlig för slutsatsen.  

 

För att besvara de underliggande frågeställningarna kommer sex stycken intervjuer från sex 

olika inslag, och Belinda Olssons tillhörande speaker att tolkas. Detta urval har gjorts då det 

är dessa ämnen Belinda Olsson presenterar för Gudrun Schyman som en kritik på dagens 

feminism (Fittstim 2014 avsnitt 1, tid 4:14-5:36). Urvalet anses bestå av de mest 

signifikanta inslagen som fångar programmets essens. Ämnena presenteras i 

analysavsnittets inledning. Belinda Olssons speaker kring valda inslag kommer också att 

tolkas då den består av reflektioner som drar slutsatser i förhållande till det förmedlande 
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innehållet. Speakern har en betydande roll utifrån den kritiska diskursanalysen som är 

uppsatsens metod. En förklaring på detta kommer under metodavsnittet.  

Trots att serien skapade stor debatt kommer denna inte tas med i uppsatsen, fokus ligger 

endast i programmets innehåll.  

 

Den feministiska tidskriften Bangs 20-års-nummer från 2011 kommer att presenteras och 

vara med som en jämförelse i uppsatsens slutdiskussion – detta för att sätta in programmet i 

en större samhällelig kontext. Att använda Bang har varit ett bra komplement för en större 

förståelse och helhetsbild. Bangs historieskrivning ska givetvis inte förstås som ett ”facit” 

utan, i detta sammanhang, som ett alternativ till den historieskrivning programmet Fittstim 

producerar. Att kontrastera Fittstims konstruktion mot Bangs kastar ljus över 

konstruktioner; som just konstruktioner.  

 

Antologin Fittstim från år 1999 som Belinda Olsson var medförfattare till används 

intertextuellt i tv-programmet därför är det väsentligt att känna till boken. Fittstim 

presenteras därför i uppsatsens bakgrundsavsnitt.  

 

För att kunna undersöka och analysera vilken typ av program Fittstim – min kamp är 

kontaktades producenten till programmet; Lena Laurén, för en kort intervju. Denna 

presenteras i samband med teoriavsnittet gällande programgenrens utveckling.  

 

1.3 Disposition  
Innan uppsatsens undersökning kommer ett bakgrundsavsnitt som redogör för tv-

programmets handling samt antologin Fittstim. Därefter kommer en kort presentation av 

Belinda Olsson och ett avsnitt från den feministiska tidskriften Bang. Avsnittet tidigare 

forskning berör studier kring konstruktionen av feminismen- och representationen av 

kvinnor i media. Uppsatsens teoriavsnitt och metodavsnitt följer och därefter kommer 

uppsatsens analys och sammanfattande slutsats och diskussion.  

2. Bakgrund 
2.1 Fittstim – min kamp 
Våren år 2014 sände SVT en serie i tre delar med Belinda Olsson som programledare. 

Programmet, Fittstim – min kamp tar avstamp i antologin Fittstim från år 1999 som Belinda 
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Olsson är medförfattare till (Olsson, Zilg & Skugge 1999). I tv-programmet är Belinda 

Olsson själv programledare och det är hennes speakerröst som tittarna får följa på resan i 

det svenska samhället, där hon undersöker om feminismen är på rätt väg (Fittstim 2014 

avsnitt 1, tid 00:00-00:36). Belinda Olsson träffar allt från högt uppsatta politiker, till 

aktivister och kvinnor som drivit igenom topless-bad i Malmö. Serien tar publiken genom 

olika inriktningar av feminismen. Genom serien och inslagen ifrågasätter Belinda Olsson 

sig själv och den kvinnokamp hon kämpat för under början av 2000-talet, hon säger att: 

”kvinnor ha det rätt bra här i Sverige ändå” (Fittstim 2014 avsnitt 1 tid, 57:19-57:31). 

Belinda Olsson vill som hon säger; ”testa dagens feminism och se om den håller” (Fittstim 

2014 avsnitt 1, tid 00:00-00:36).   

Innehållet i serien och Belinda Olsson, drar många paralleller tillbaka till början av 2000-

talet med boken Fittstim– då hennes egna ”media-feminist”-karriär startade. Genom 

programmet lär man även känna Belinda själv då hon berättar om hennes barndom och om 

när hon blev feminist. Belinda Olsson försöker även försonas med Ulf Lundell, som hon 

och Fittstim-skribenterna hade ett offentligt bråk med efter att Lundell skickat ett 

kränkande brev till en av medförfattarna i boken efter en recension (Olsson, Zilg & Skugge 

1999:35-36). 

 

2.2 Fittstim, år 1999 

”Vi vill visa att det finns tjejer som har högre mål än att bli framröstade till Fröken 

Sverige” (Olsson, Zilg & Skugge 1999). 

 

År 1999 kom antologin Fittstim ut. Boken är skriven av sjutton stycken skribenter, alla 

kvinnor och feminister: Linna Johansson, Karin Ekman, Karolina Ramqvist, Jonna Bergh, 

Belinda Olsson, Paula McManus, Rebecca Facey, Sisela Lindblom, Aysegül S. Sungur, 

Anja Gatu, Ann-Linn Guillou, Jenny Svenberg, Sandra von Plato, Senem Yazan, Linda 

Norrman Skugge, Liv-Marit Bergman, Marimba Roney och Pernilla Glaser. Av dem var 

Linda (Norrman) Skugge och Belinda Olsson redaktörer (Olsson, Zilg & Skugge 1999). 

 

I bokens förord skriver Belinda Olsson och Linda Skugge att de skapat boken för att de 

”vill visa att vi finns och att vi bryr oss. Vi är coola, snygga, tuffa, smarta, roliga och 

framförallt så är vi feminister” (Olsson, Zilg & Skugge 1999:7). Varje skribent har ett eget 

tema i boken som är personligt relaterat, och med en feministisk vinkel. Exempel på teman 
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är anorexi, kvinnliga förebilder, ensamstående mammor och våldtäkt (Olsson, Zilg & 

Skugge 1999). Belinda Olssons text heter Askungen suger – om bra istället för söt och 

handlar om hennes uppväxt, om att inte vara den söta tjejen och om hennes resa till att bli 

feminist (Olsson, Zilg & Skugge 1999:48-57). 

 

Titeln på boken, skriver redaktörerna, är ett svar på ett uttalande från den dåvarande LO-

ordföranden Stig Malm, som kallade det socialdemokratiska kvinnoförbundet för ”ett jävla 

fittstim”: 
Kanske kallade han kvinnorna för ett fittstim för att de var obekväma, jobbiga, 
provocerande och vägrade spela efter gubbarnas regler. Vi vill bara säga: Tack 
Stickan för detta ord, dels för att vi inte tänker spela efter gubbarnas regler, 
dels för att ordet utstrålar vilja, mod och styrka.  
Det finns egentligen bara en sak att tillägga:  
Fittstimmet tar över världen! (Olsson, Zilg & Skugge 1999:7). 
 

Karolina Ramqvist publicerade ett brev från Ulf Lundell som hon fått till DN där hon 

jobbade efter att ha skrivit en negativ recension av Lundells Notbok. Best of. Brevet 

innehöll meningar som ”Lilla gumman! Hur är det fatt? Har du alldeles kissat på dig den 

här gången?” och ”saknas pojkvän? Du får ta och lugna ner dig” (Olsson, Zilg & Skugge 

1999:35-36). Lundell stämde sedan Fittstim för att ha publicerat ett privat brev utan hans 

vetskap. Den här historien tar Belinda Olsson sedan upp igen i Fittstim – min kamp, hon 

vill då försonas med Ulf Lundell och försöker få tag på honom genom hela serien (Fittstim 

2014). Denna sekvens kommer dock inte vara med i undersökningen då den inte svarar på 

någon av frågeställningarna.  

 

2.3 Belinda Olsson  

Då uppsatsen undersöker ett tv-innehåll där programledaren, Belinda Olssons, personliga 

åsikter driver handlingen kommer nedan en kort presentation av henne. Denna presentation 

är väsentlig att ha med som bakgrund för att enklare förstå det resonemang som förs i 

analysdelen och slutdiskussionen.  

 
Belinda Olsson är svensk journalist, författare och känd som ”media-feminist”. År 1999 var 

hon medförfattare till antologin Fittstim där hon skrev en text som heter Smart istället för 

söt (Olsson, Zilg & Skugge 1999:48-57). Texten handlar om söthetsnormen, Belinda 

Olssons uppväxt, hennes föräldrars skilsmässa, om tonåren och om att bli feminist (Olsson, 

Zilg & Skugge 1999:48-57). Efter det att Fittstim publicerats startade Belinda Olssons 
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karriär som media-feminist. Under sin karriär har Belinda Olsson jobbat på bland annat 

Expressen, varit krönikör på Aftonbladet och chefredaktör på nättidningen Sourze 

(http://sv.wikipedia.org). Belinda Olsson har även skrivit romanerna Gravidchock! 

Reporter erkänner och Otrogen på öppen gata (http://sv.wikipedia.org). Mellan åren 2009-

2012 var Belinda Olsson programledare för SVT Debatt (www.aftonbladet.se). I början av 

2014 sändes hennes tv-serie Fittstim – min kamp där hon ger sig ut för att testa dagens 

feminism och se om den är på rätt väg (Fittstim 2014 avsnitt 1, tid 00:00-00:36). 

 

I antologin Fittstim får varje skribent svara på frågan ”feminism för mig” och Belinda 

Olsson svarade: ”En tur- och returbiljett jorden runt man kan åka på hur många gånger 

som helst” (Olsson, Zilg & Skugge 1999:48). 

	  

2.4 Ett svep i den svenska feministiska debatten mellan åren 2000-2014  
”Något mycket betydelsefullt har skett med ordet feminism: det har blivit inte bara 

rumsrent, utan också positivt laddat” (Gemzöe 2013:11-12). 

	  
Feminismens framväxt delas vanligtvis in i två tidsperioder. Den första vågen feminism; 

tiden andra hälften av 1800-talet till 1920, och den andra vågen av feminism; 1960-1970-tal 

(Gemzöe 2013:30). Då boken Fittstim kom, år 1999 befann sig kvinnorörelsen i en så 

kallad tredje vågen av feminism. För att placera boken, men främst tv-programmet i en 

samhällelig kontext kommer några iakttagelser av centrala händelser i den svenska 

feministiska debatten för tidsperioden 2000 till 2014 nedan att redogöras för.  

 

Händelserna är tagna från den feministiska tidskriften Bang och är mycket övergripliga. 

Bang används inte som en utgångspunkt för vad som är rätt och fel utan används som en 

hjälp för att sätta tv-programmets innehåll i ett större sammanhang.  

 

Bang startades år 1991 och är en feministisk tidskrift om kultur och samhälle. Tidskriften är 

politiskt obunden och finansieras av prenumeranter och stöd från Statens Kulturråd. Bang 

kommer ut fyra gånger per år (Bang nr 1, 2011:1).  

 

Det nummer som har använts till detta avsnitt är nummer 1 från 2011. Bang firade då 20 år 

och innehåller texter som berör ämnen som, enligt redaktionen, ingår i de viktigaste 

feministiska debatterna (www.bang.se). 
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Skribenterna i Bang nr 1, 2011 är författare, journalister, professorer, en idéhistoriker och 

en student inom genusvetenskap. De teman som behandlas är: Organisering; Ulrika 

Knutson skriver en historisk text om kvinnopressens utveckling och vikten av den (Bang nr 

1, 2011:17-19). Familj; Maria Sveland skriver om skilsmässa (Bang nr 1, 2011:23-26). 

Majoritet; Diana Mulinari ”gör upp med den vita självgodheten” och diskuterar begreppet 

intersektionalitet och hur en stor del av dagens feminism utgår ifrån akademiker och 

genusforskare (Bang nr 1, 2011:37-39). Ofrihet; Karin Johannisson skriver om 

kroppsfixering (Bang nr, 1 2011:47-50). Erfarenheter; Kristin Tran diskuterar hur 

feminismen kan mötas över klassgränserna och hur medelklassperspektivet ofta är det som 

står i centrum (Bang nr 1, 2011:71-74).  

 

Genom de här texterna diskuterar Bangs redaktion och skribenter vad de anser vara den 

feministiska debattens kärna (Bang nr 1, 2011:1). Hur de sedan går hand i hand eller skiljer 

sig åt i förhållande till Fittstim – min kamp kommer lyftas fram i uppsatsens analysdel och 

slutdiskussion.  

3. Tidigare forskning  
	  
Resultatet efter databassökningar samt genomgång av litteratur visar att det finns en stor 

mängd texter, vetenskapliga artiklar, undersökningar och antologier som behandlar genus 

och media generellt. Till den här uppsatsen är tidigare forskning kring framställandet och 

konstruktionen av feminismen i media, samt representationen av kvinnor i media väsentlig.  

 

3.1 ”Jag är för jämställdhet men…” 

I tv-serien Fittstim – min kamp vill programledaren Belinda Olsson testa dagens feminism 

och se om den håller (Fittstim 2014 avsnitt 1, tid 00:00-00:36). Under programmets gång 

ifrågasätter hon även sitt egna feministiska engagemang och vad hon har varit med och 

kämpat för under början av 2000-talet då boken Fittstim kom. I serien får även några 

tonårstjejer beskriva vad de anser att en feminist är, detta kommer tas upp senare i 

uppsatsen analys (Fittstim 2014 avsnitt 3, tid 04:45-05:08 + avsnitt 1, tid 29:00-29:19). 
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Etiketten “feminist” är för många ett känsligt ämne och forskaren Debra Baker Beck har 

undersökt medias konstruktion av begreppet. Vad innebär det egentligen att vara feminist 

och ”how did feminism become a national ’dirty word’?” (Baker Beck 1998:139)   

Baker Beck skriver i sin artikel The ”F” Word: How the Media Frame Feminism om 

amerikanska massmedias framställning av feminism och femininitet och hur detta har 

kommit att tas emot. Genom sin undersökning kan Baker Beck konstatera att en stor del av 

de amerikanska kvinnorna säger sig stå bakom feministiska åsikter men de vill inte använda 

sig utav etiketten feminist (Baker Beck 1998:140). I en undersökning som gjorts visades det 

sig att endast 33% vill kalla sig för, just, feminist (Baker Beck 1998:140).  

 

Orsaken till att så få vill kalla sig för feminister menar Baker Beck beror på massmedias 

påverkan och maktposition i vårt moderna samhälle. I media upprätthålls och framställs till 

exempel man och kvinna som motsatser gentemot varandra. Denna dikotomi är rådande 

även bland exempelvis ond/god, du/jag och högt/lågt. Media upprätthåller denna dikotomi 

och allt som motsätter sig denna anses gå emot det normativa; alltså i denna studie, 

feminister som ifrågasätter maktordningen (Baker Beck 1998:140-141). Utgångspunkten 

och det som dominerar i västerländsk media är enligt Baker Beck kombinationen 

man/vit/medelklass/kristen (Baker Beck 1998:140). 

 

3.2 Är brudarna i televisionen?  
Kommunikationsprofessorn Gunilla Jarlbro har i sin studie Är brudarna i televisionen? 

bedrivit forskning som berör representationen av kvinnor i etermedia (Jarlbro 2006:35). 

Jarlbro hänvisar till en rapport av Granskningsnämnden från år 2004 samt till forskning av 

medieforskaren Monica Löfgren Nilsson som studerat genusrepresentationen bland SVT:s 

anställda samt i tv-utbudet mellan åren 1958-2003 (Jarlbro 2006:35). Kvinnor har fram till 

mitten av 1990-talet varit mycket underrepresenterade. Forskningen visar att kvinnor 

huvudsakligen figurerar som vanliga människor och det är ovanligt att kvinnor används 

som experter vid olika händelser (Jarlbro 2006:36). Forskningen visar även att när kvinnor 

intervjuas är detta i samband med sociala frågor, skola och omsorg, alltså mjuka nyheter 

(Jarlbro 2006:37). Sambandet att en kvinnlig reporter väljer en kvinnlig källa är också 

tydligt, men denna trend tycks ha luckrats upp under 2000-talet. Jarlbros undersökning 

avslutas med konstaterandet av kvinnans underrepresentation inom svenska tv-nyheter 

(Jarlbro 2006:38). 
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Den här forskningen är relevant för uppsatsen då den berör kvinnlig representation i tv 

tillsammans med valet av ämnen och vem som för fram dessa. Tv-programmet som 

uppsatsen undersöker skiljer sig en aning från resultaten som Jarlbros forskning visar. 

Programledaren är en kvinna med en politisk bakgrund, med ett program som undersöker 

en politisk rörelse – någonting som inte konventionellt anses vara ett mjukt ämne.     

 

3.3 Reading Bridget Jones  
Genusforskaren Rosalind Gill har i sin forskning studerat representationen och 

konstruktionen av feminism och postfeminism i Bridget Jones dagbok med utgångspunkt i 

boken. Denna forskning undersöker visserligen en fiktiv karaktär men den fyller ändå en 

funktion för uppsatsen då feminism och postfeminism tillsammans med denna karaktär har 

fått ta plats i populärkulturen.  

 

I Gills forskning går Bridget Jones under benämningen The Bridget Jones phenomenon– 

manuset innehåller västerländska konventioner; såsom klassiska heteronormativa 

kärleksklyschor och den omskrivna romantiska diskursen, men på samma gång innehåller 

historien populärkulturell feminism och postfeminism. Då boken Bridget Jones släpptes 

blev den genast populär bland sina läsare. Bridget Jones är enligt Gill starten för genren 

”chick lit” – en genre som står för individualism, karriär, sex – och där kvinnan står i 

centrum (Gill 2007:219).  

 

3.4 Ett postfeministiskt medieinnehåll 
Professorn Amanda Lotz har i sin artikel Postfeminist television criticism: rehabilitating 

critical terms and indentifying postfeminist attributes, skrivit om den feministiska 

framväxten i amerikansk tv under 1970-80 talet. Lotz menar att det finns en parallell mellan 

kvinnan som målgrupp för reklamen på tv och ”den nya kvinnan” som växte fram genom 

nya tv-serier med kvinnliga karaktärer (Lotz 2001:106-107). Att kvinnan historiskt sett var 

målgruppen för reklamfilmen berodde på att hon var den som skötte hemmet och därför var 

den som intresserade sig för produkterna som reklamen förmedlade. Enligt Lotz spelade 

den ekonomiska och teknologiska samhälleliga diskursen med fler kvinnor i yrkeslivet en 

avgörande roll för framväxten av tv-innehåll riktat till kvinnor (Lotz 2001:107). Kvinnan 

fick enligt Lotz en annan status i samhället och kom därför att figurera mer på tv. Lotz 
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redogör för bland annat sitcom-serien The Mary Tyler Moore Show (1970-77) som ett 

exempel med ett explicit feministiskt innehåll (Lotz 2001:107). 

 

Enligt Lotz har tv med den feministiska diskursen fungerat indirekt som en arena för den 

feministiska debatten (Lotz 2001:107). 

 

De tre forskningsområden som ovan diskuteras har alla en koppling till konstruktionen och 

representationen av feminism, kvinnor och femininitet i media. Forskningen har dock olika 

utgångspunkter men visar alla på vikten av forskning kring medias framställande av ett 

specifikt fenomen.  

Den här uppsatsen ämnar komplettera den redan existerande forskningen genom att 

analysera hur feminismen representeras i ett dokumentärlikt samhällsprogram som vill 

kartlägga och ifrågasätta den svenska aktuella feministiska debatten.  

 

4. Teoretisk ram 
Lena Laurén, producent för Fittstim – min kamp svarar på frågan om programmet kan anses 

vara samhällsjournalistik? På Svt Play ligger programmet i kategorin Samhälle & fakta 

(www.svtplay.se).  
 

– Programmet är samhällsjournalistik och behandlar en stor samhällsfråga - 
jämställdhet - i en personligt hållen ton, där en av feminismens frontfigurer 
betraktar rörelsen. 
Samhällsprogram kan - och bör - se ut på olika sätt och vi jobbar aktivt med 
olika programformer. Dokumentärer, reportage, program med tydliga 
berättarsubjekt såväl som program där ingen reporter/programledare syns. 
Program med många dokumentära scener eller med tonvikt på uppställda 
intervjuer, speakerdrivna berättelser eller ett minimum av berättarröst mm, 
säger Lena Laurén producent för Fittstim – min kamp. 

 

4.1 Fittstim placerad i en program-genre  
Producenten Lena Laurén menar att Fittstim – min kamp är ett samhällsjournalistiskt 

program med ett tydligt berättarsubjekt som betraktar och undersöker dagens kvinnorörelse. 

Annette Hill, professor i mediestudier vid Westminister University diskuterar tv-genrens 

utveckling och utvidgning i boken Restyling Factual TV. 
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Enligt Hill har dokumentärgenren utvecklats och fått nya former och hybrider. Som genre 

är den bred och svårdefinierad, det finns inte svart på vitt vad som är rätt och fel (Hill 

2007:47). Graeme Burton, lektor vid University of the West of England, skriver i boken 

Talking Television att det postmoderna samhället har suddat ut gränserna mellan vad som 

tidigare var tydliga genredifferenser. De nya hybriderna har skapats genom intertextualitet 

mellan varandra (Burton 2000:161). 

 

Dokumentärer kan delas in i olika subgrupper utefter ämne som tar upp exempelvis 

samhälle, natur eller historia. Programmet kan innehålla ett tydligt berättarjag eller en 

speakerröst som redogör för vad som syns i rutan (Hill 2007:47). Trots olika former och 

tekniker inom den dokumentära genren finns det några klassiska moment som alla 

dokumentärer vanligtvis innehåller. Detta är ett tydligt narrativ, intervjuer, observationer 

med och av icke-kändisar samt en speaker (Hill 2007:48). 

 

Vidare redogör Burton för kopplingen mellan realism och dokumentärt tv-innehåll. Burton 

menar, på samma sätt att den ”objektiva sanning” som ofta kommuniceras är ideologiskt 

konstruerad. Enligt Burton: ”A documentary will typically adopt a particular point of view 

on its topic and use rhetorical devices to persuade audience to see things that way too” 

(Burton 2000:160). Fairclough, vars kritiska diskursanalys uppsatsen använder, menar 

också att varje medieinnehåll sätter vinklingen och utgångspunkten för vad som förmedlas 

till publiken (Fairclough 1995:45). Utifrån denna teori blir det således intressant att 

undersöka vilka ideologiska diskurser som finns i Fittstim. Hur uppsatsen ska gå tillväga 

för att undersöka detta kommer att presenteras i metodavsnittet.  

 

För att återgå till Lena Lauréns citat och sedan jämföra det med Annette Hills och Graeme 

Burtons teori kring den dokumentära genren tycks Fittstim – min kamp ha hittat sin 

programgenre. Serien är ett samhällsprogram som kan tänkas tillhöra en av dokumentärens 

subgrupper. Ämnet är feminism, berättarjaget är klart och tydligt en offentlig person med 

politisk bakgrund. Programmet använder sig även utav det som Hill kallar klassiska 

dokumentära moment, som narrativ, intervjuer, observationer med ”vanligt folk” samt en 

tydlig speaker.  
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4.2 Representation  
För att analysera ett medieinnehåll och sätta materialet i en större kontext är det centralt att 

titta på hur representationen av personer och inslag ser ut. Den här uppsatsen ämnar att 

undersöka hur representationen av feminismen ser ut.  

Med representation i ett tv-innehåll menas skildringen, bilderna, konstruktionen av olika 

sociala grupper och institutioner, exempelvis representationen av stereotyper. Centralt för 

representationsanalysen är också vikten av representation i betydelsen; meningen– 

betydelsen bakom det explicita (Burton 2000:23).  

 

Tv är en stor del av den samtida kulturen och sociologen Stuart Hall tittar på 

representationen i förhållande till denna. Hall använder sig utav en modell för detta; 

cultural circuit. Denna cirkel flätar samman innehållet, dess identitet och produktion 

genom språket för att sätta denna i en större kulturell kontext (Hall 1997:15). En mycket 

central komponent är språket, med det kommer tal, skrift men också bilder och symboler 

och det är genom detta som mening skapas (Hall 1997:19).  

 

En medietext tolkas olika beroende på hur den kommuniceras. Avkodningen som sker av 

det konstruerade innehållet beror på mottagarens sociala och kulturella kontext (Hall 

1997:21). Vad en medietext väljer att konstruera och vinkla är det som sedan 

kommuniceras ut till publiken – det centrala i avkodningen blir då hur innehållet är vinklat; 

hur konstruktionens framework ser ut (Hall 1997:3). Stuart Halls teori kring representation i 

den här bemärkelsen är intressant att utgå ifrån, då parallellt med den valda metoden för 

uppsatsen; den kritiska diskursanalysen av Norman Fairclough. Även den undersöker 

programmets olika komponenter i förhållande till en större kontext– denna presenteras i 

metodavsnittet.  

 

4.2.1 Makt och ideologi 
Som diskuterats i föregående avsnitt, bygger en medietext på konstruktioner av sociala och 

kulturella värderingar samt konventioner (Burton 2000:20). Dessa värderingar inkluderar 

våra uppfattningar och föreställningar om makt- och ideologiskt tänkande; vad är rätt, vad 

är fel? Vad eller vem dominerar och vice versa. Detta ideologitänk är inbakad i vår kultur 

och därför med i avkodningen och skapandet av media (Burton 2000:20). Genom tv-mediet 
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kommuniceras olika typer av ideologiskt tänkande, konstruerade normativa föreställningar 

som i en och samma kultur är accepterade (Burton 2000:20-21). Programmet Fittstim kan 

således antas vara ideologiskt och normativt inkodat och i föreliggande uppsats studeras 

vilka dessa ideologier och normer är (se metodavsnitt).  

 

Uppsatsens metod är en del ur Faircloughs diskursanalys. Enligt Fairclough är makt och 

ideologi två perspektiv som är mycket centrala i avkodningen av en medietext. Diskursiva 

praktiker skapar och reproducerar maktförhållanden mellan olika sociala grupper. Detta kan 

vara mellan kvinnor och män eller mellan etniska majoriteter och minoriteter. Dessa 

effekter omnämns som ideologiska effekter (Phillips & Winther Jørgensen 2000:69). Makt 

och ideologiaspekten är central i uppsatsen då tv-programmet handlar om en offentlig 

person som undersöker en politisk rörelse. Enligt Fairclough har tv:n som medium stort 

inflytande över publiken i vårt massmediesamhälle, och därför finns det orsak att undersöka 

makt- och ideologiskadiskurser (Fairclough 1995:45). 

 

Enligt Fairclough skapas ideologier i ett samhälle där det existerar dominansrelationer som 

bygger på skillnaden klass och kön (Phillips & Winther Jørgensen 2000:79). Ideologier och 

maktrelationer finns enligt Fairclough implicit i medietexter som i sin tur produceras och 

konsumeras. Dolda ideologier går enligt Fairclough även att spåra intertextuellt (Fairclough 

1995:14). Begreppet intertextualitet kommer att förklaras i metodavsnittet.  

Ideologier är enligt Fairclough, betydelsekonstruktioner som bidrar till produktion, 

reproduktion och transformation av dominansrelationer (Phillips & Winther Jørgensen 

2000:79). 

 

4.3 Att definiera begreppet feminism 
Då feminismen är ämnet för tv-programmet som uppsatsen undersöker kommer nedan en 

förklaring för rörelsens olika matriser. Lena Gemzöe, forskade vid Centrum för 

kvinnoforskning vid Stockholms universitet, har i sin bok Feminism redogjort kring olika 

definitioner av begreppet. Gemzöe menar att ordet feminism har kommit att etableras i den 

politiska världen under det senaste decenniet (Gemzöe 2013:11). Bakom begreppet 

feminism finns en rad olika definitioner och matriser. För att kunna analysera Fittstim – 

min kamp behövs en vetskap kring några av de största inriktningarna då dessa figurerar och 
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diskuteras i tv-programmets innehåll. Men vad innebär det egentligen att vara feminist? 

Vad står feminismen för? 

Nedan kommer en kort redogörelse av liberalfeminism, likhets- kontra särartsfeminism, 

radikal- samt queerfeminism.  

 

Feminism enligt Nationalencyklopedin: 

 
”feminism (franska féminisme, av latin fe´mina 'kvinna'), social rörelse för 
jämställdhet mellan kvinnor och män. Feminism var ursprungligen ett nedsättande 
ord; feminist var en person som inte anpassat sitt beteende till de förhärskande 
könskonventionerna (jämför feminisering). Ordet lanserades som benämning på 
kvinnosakskamp vid den internationella kvinnokonferensen i Paris 1892. Det avsåg då 
framför allt lika rättigheter, inte minst i ekonomiskt hänseende.” (www.ne.se) 

 

4.3.1 Liberalfeminism 
Liberalfeminismen hade sin storhetstid under den första vågen av feminismen omkring 

1850-1920-tal, för att sedan åter bli framträdande under den andra vågen omkring 1960-

1970-talet. Under denna period fick kampen ett uppsving och jämlikhet i arbetslivet och 

större representation i politiken fick en ny intensitet (Gemzöe 2013:30+37-38). Det 

karaktäristiska i liberalfeminism är kampen för att kvinnor ska ha de samma demokratiska 

rättigheterna som män. I liberalfeminismens tidiga skede kämpade man främst för kvinnors 

rätt till utbildning samt den politiska rätten, specifikt den kvinnliga rösträtten (Gemzöe 

2013:31). Liberalfeminismen utgår från liberalismens politiska synsätt som hävdar 

individens fri- och rättigheter.  

 

Synen på kön inom liberalfeminismen bygger på att kvinnor och män i grunden är lika. De 

båda könen delar en grundläggande mänsklig natur. Allt som finns är den mänskliga 

naturen, manlig natur kontra kvinnlig existerar inte. Liberalfeminismen har ett så kallat 

androgynt människoideal (Gemzöe 2013:38-39). Idén om könens likhet kom till uttryck i 

tidiga liberalfeministiska texter, i samtida debatt handlar argumentationen om jämställdhet 

(Gemzöe 2013:38). Detta tankesätt kring likhet går under definitionen likhetsfeminism.  

 

Definitionen av likhetsfeminism i Nationalencyklopedin är:  
”Riktning inom feminismen som betonar att män och kvinnor som individer är 
olika men på ett generellt och mänskligt plan, som samhällsmedborgare, lika. 
Riktningen, som kom att dominera svensk 1900-talspolitik, har blivit norm för 
kvinnorörelsens agerande och det feministiska tänkandet. En tidig svensk 
förespråkare var Carl Jonas Love Almqvist med romanen "Det går an" (1838). 
Den mest framträdande tänkaren under efterkrigstiden är Simone de Beauvoir.” 
(www.ne.se) 
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Denna liberala- och likhetssyn hade alltså sin storhetstid under tiden fram till rösträttens 

införande år 1919. Men på samma gång som en grupp kämpande för att bekräfta könens 

likhet fanns det en grupp som ville hävda motsatsen – särartsfeministerna. Denna tanke 

bygger på kvinnans olikhet gentemot mannen i synnerhet i fråga om moderligheten och 

kvinnors högre moral (Gemzöe 2013:39-40). Poängen i det här resonemanget var att 

kvinnor med denna höga moral bör ha rösträtt och tillgång till det politiska livet. Denna idé 

kallas i sammanhanget för samhällsmoderlighet och förknippas med några av 

kvinnorörelsens stora namn som Fredrika Bremer, Ellen Key samt Elin Wägner (Gemzöe 

2013:40-41).  

 

4.3.2 Radikalfeminism 
Till skillnad från liberalfeminismen, som växte fram i dialog med en manligt dominerad 

ism, växte radikalfeminismen fram i den radikala kvinnorörelsen som var stark under 1960-

talet i västvärlden (Gemzöe 2013:45). Radikalfeminismen anser att kvinnan är förtryckt på 

grund av sitt kön och att kvinnoförtryck är den grundläggande formen av förtryck. Med 

förtryck menar radikalfeministerna mannens kontroll över kvinnan i och utanför familjen, 

sexuellt förtryck och förtryck kopplat med ett kvinnoförakt. Mannen som står för förtrycket 

är alla radikalfeministers fiende; patriarkatet. Detta är en syn som inte betonas inom den 

liberala feminismen (Gemzöe 2013:45).  

 

Synen på kön i den radikalfeministiska matrisen skiljer sig från det liberalfeministiska 

synsättet. Här finns en skarp åtskillnad på det manliga och det kvinnliga könet– tidig 

radikalfeminism ansåg att det fanns en grundläggande skillnad hos könen vilket innebär en 

essentialistisk uppfattning. Senare radikalfeminism anser att skillnaden mellan könen 

istället bygger på sociala och kulturella faktorer; åtskillnaden är alltså något konstruerat 

(Gemzöe 2013:49). En uppfattning som queerteoretikerna och queerfeminismen också har.   

 

4.3.3 Queerfeminism  
Queerfeminismen har sitt ursprung i det postmoderna tänkandet kring den subjektiva 

identiteten. Detta synsätt bygger på samma princip som liberalfeminismen har gällande 

könens lika ursprung (Gemzöe 2013:137). Den postmoderna synen på människans natur 

bygger alltså på ett kulturellt och socialt konstruerat genus. Queerteorin drar detta ett steg 
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längre och betonar det konstruerade på ett mer genomgripande sätt; kön är ständigt 

differentierade och obestämt (Gemzöe 2013:138). Den sexuella identiteten står i fokus och 

hetero-, bi-, homo- eller transsexualitet ses inte som stadiga avgränsade identiteter (Gemzöe 

2013:141). 

Genus, alltså kvinnlighet och manlighet, hänger heller inte ihop med det biologiska könet– 

kvinnlighet kan på så sätt hänga samman med en manlig kropp (Gemzöe 2013:138-139).  

 

5.0 Ett postfeministiskt medieinnehåll 
”Citizens in the West today inhabit a postfeminist media culture in which women rather 
than men are constituted as the ideal neoliberal subjects” (Gill 2006:249).  
 

I avsnittet tidigare forskning, presenterades Rosalind Gills forskning av Bridget Jones som 

ett postfeministiskt fenomen. I det här avsnittet kommer Gills teori kring medieinnehåll och 

medias utveckling utifrån ett postfeministiskt perspektiv diskuteras. Även Amanda Lotz 

professor vid University of Michigan samt Lauren Rabinovitz professor vid University of 

Iowas resonemang kring postfeminism och medieutbud kommer att presenteras. 

Många medieforskare tolkar fenomenet postfeminism på olika sätt, vilket har gjort 

begreppet otydligt (Lotz 2001:106). Uppsatsen utgår från dessa forskares definition, då i 

relation till medieinnehåll.   

 

Dagens postmoderna västvärld konsumerar, enligt Gill, ett medieinnehåll som är 

postfeministiskt (Gill 2007:249). Gill menar att postfeminism kan ses som; ett 

epistemologiskt skifte, en historisk utveckling eller som en backlash, ett bakslag för 

feminismen (Gill 2006:249).  

 

 

Postfeminism som ett epistemologiskt skifte  

Det här perspektivet utmanar den hegemoniska andra-vågen-feminism som har sitt fokus 

och sin utgångspunkt hos den vita medelklasskvinnan. Perspektiven post-modernism, post-

strukturalism och post-kolonialism är sammanlänkade med postfeminismen i det här 

synsättet. Fenomen som ”tredje-världen-feminism” är centralt. Kritiken gentemot 

västvärldens kvinnor som ”pratar för andra” är stor. Postfeminismen utifrån det här 

perspektivet för en debatt kring olikhet istället för likhet. Amanda Lotz redogör för hur en 

medietext kan anses postfeministisk utifrån följande kriterier: texten ska innehålla ett 
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narrativ som ifrågasätter kvinnors olika relation till makt, belyser olika feministiska 

inriktningar samt att texten försöker dekonstruera de fasta ramarna som finns gällande 

genus och sexualitet (Lotz 2001:115-117).  

 

Postfeminism som en historisk utveckling 

Det här perspektivet anser att postfeminism är en naturlig utveckling från andra-vågen-

feminism och kallas även för en tredje-vågen av feminism (Gill 2007:251). Gill använder 

sig utav Joanne Hollows resonemang som säger att postfeminism inte är en anti-feminism 

men den representerar en annan typ av feminism och skapar en annan typ av debatt (Gill 

2007:251). I det här synsättet kritiserar postfeminismen andra-vågen för att se allting 

ensidigt och att anse att det endast finns ett synsätt som är korrekt. Professorn Lauren 

Rabinovitz, redogör för den feministiska diskursen som har haft ett stort inflytande på 

populärkulturella tv-program där karaktärerna bryter de tidigare kvinnliga normerna. Här 

handlar det om starka, framgångsrika, sexuella, kvinnor som vill ha ”båda delarna”– till 

exempel Bridget Jones, Sex and the City och Ally McBeal (Rabinovitz 1999:145-146). 

 

 

Backlash 

Det här synsättet refererar till postfeminism som ett bakslag till den utveckling som har 

skett. Denna backlash har enligt Gill många olika dimensioner och olika diskurser – den 

handlar inte enbart om kvinnors missnöje gentemot feminism, utan berör även aspekter som 

”all kamp har övervunnits” och det är ”den vita mannen som är offret” (Gill 2007:253). 

Inom detta synsätt finns även ett resonemang gällande retro-sexism vilket refererar till 

representationen av kvinnan i media (Gill 2007:253).  

Då Fittstim – min kamp tolkas kommer postfeminism som teori att appliceras. Belinda 

Olsson kallar sig själv för likhetsfeminist som befinner sig i den tredje-vågen vilket gör det 

postfeministiska synsättet mycket intressant vid en analys av programinnehållet.  

6.0 Metod  
”Connections between the use of language and the exercise of power are often not clear to 
people […]” (Fairclough 1995:54).  
	  
För att tolka och analysera Fittstim – min kamp kommer en bit ur lingvisten Norman 

Faircloughs kritiska diskursanalys, CDA att användas som metod. Nedan kommer en kort 
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redogörelse för kritisk diskursanalys och sedan kommer tillvägagångsättet för uppsatsens 

forskning att presenteras. 

 

6.1 Kritisk diskursanalys 
Den kritiska diskursanalysen, CDA, ställer upp teorier och metoder för att problematisera 

och empiriskt undersöka relationen mellan diskursiv praktik och kulturell, social kontext 

(Phillips & Winther Jørgensen 2000:66). Det centrala i den kritiska diskursanalysen är att 

upptäcka sambanden mellan språkbruk och social praktik (Phillips & Winther Jørgensen 

2000:76).  

En typ av kritisk diskursanalys utvecklades av lingvisten Norman Fairclough och det är en 

del ur hans modell som uppsatsen ämnar använda som metod.  

Fairclough menar bland annat att analyser av innehållet i massmedia är centralt för att 

förstå en större kontext. Tolkas en text och processen den konsumeras och produceras i går 

det att förstå hur den tas emot och hur det kommer att förhålla sig i en större kontext.  

 

6.1.2 Faircloughs tredimensionella modell 

Faircloughs tredimensionella modell är ett analytiskt verktyg som kan användas för att 

undersöka text. Modellen består av tre dimensioner: 1, texten 2, de produktions- och 

konsumtionsprocesser som är kopplade till texten – den diskursiva praktiken 3, den sociala 

praktik, kontexten, som den kommunikativa händelsen är en del av (Phillips & Winther 

Jørgensen 2000:74). Med text menas både tryckt text men även text som annan form av 

medietext, till exempel ett tv-program (Fairclough 1995:57). Inom ramen för den diskursiva 

praktiken finns produktionen och konsumtionen av texten/den kommunikativa händelsen. 

Inom den sociala ramen finns den sociala och kulturella kontext som texten är en del utav 

(Fairclough 1995:57). 

Alla tre dimensioner i modellen är sammanlänkande till varandra och hör ihop (Fairclough 

1995:59-60).  

 

Två begrepp som är hämtade från CDA och som är användbara för undersökningen är: 

intertextualitet; det här begreppet bygger på ett fenomens refererande till ett annat. Ofta 

bygger en text på en annan text (Burton 2000:9). Kommunikativa händelser bygger alltid på 

varandra. Vanligt är att en text kan vara en del i en intertextuellkedja– då binds en serie 
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texttyper samman i en kedja där varje text byggs upp med element från tidigare text. Är 

hänvisningen till tidigare text direkt och tydlig kallas detta för manifest intertextualitet 

(Phillips & Winther Jørgensen 2000:77). Det andra begreppet:  

modalitet; det här begreppet betyder ”sätt” och analyseras modaliteten ligger fokus på 

avsändarens grad av instämmande (Phillips & Winther Jørgensen 2000:87). Exempel på 

detta är påståendena: ”det luktar gott”, ”jag tycker att det luktar gott”, ”det kanske luktar 

gott”. Avsändaren förbinds på olika sätt med sitt påstående vilket enligt Fairclough får 

konsekvenser för diskursens konstruktion och hur den tas emot (Phillips & Winther 

Jørgensen 2000:87-88). Ett slags modalitet är sanning. Då instämmer avsändaren helt i sitt 

påstående och framför detta som bestämd kunskap (Phillips & Winther Jørgensen 2000:88). 

Enligt Phillips och Winther Jørgensen kan: modalitet även formas genom hedges – en 

hedges är när man modererar påståendet i en sats och uttrycker ”låg affinitet” genom att 

till exempel använda uttryck som ”liksom” eller ”nja” (Phillips & Winther Jørgensen 

2000: 88).  

 

Enligt Fairclough lägger massmedia ofta fram tolkningar som om det vore fakta, detta 

genom att ofta använda objektiva modaliteter istället för subjektiva. Som till exempel: ”den 

är hemsk” istället för ”vi anser att den är hemsk”. På detta sätt främjas medias auktoritet 

(Phillips & Winther Jørgensen 2000:88).  

 

6.2 Tillvägagångssätt  
För att besvara uppsatsens frågeställningar och tolka materialet kommer undersökningen att 

använda nedanstående begrepp hämtade från Faircloughs kritiska diskursanalys (Fairclough 

1995:57-59). Exemplen är anpassade för uppsatsens undersökning: 

	  
Vilka identiteter framställs? Exempel: Vilka personer är med? Vilka epitet tilldelas? Vem 

tilldelas rollen som expert?  Vilka relationer framställs? Exempel: Vem får stå till svars för 

en specifik fråga? Hur framställs relationen mellan avsändare och mottagare? Hur 

representeras världen?  Exempel: Går det att urskilja olika ideologiska, kulturella eller 

sociala aspekter i medietexten? Hur ser representationen ut av feminismen?  

Begreppen kommer då att delas upp i identiteter, relationer och representation (Fairclough 

1995:5).  

 



	   24	  

Genom att ställa dessa frågor till materialet och på samma gång undersöka identiteter, 

relationer och representationen kommer medietexten kunna placeras in i den 

tredimensionella modellen. Utgångspunkten blir då medietexten, Fittstim där tolkningen 

med sin produktion och konsumtion kontextualiseras till den sociala praktiken, alltså sätter 

programmet i en större samhällelig kontext. Den tredimensionella modellen kommer inte 

användas lika ingående som de olika analysbegreppen. Modellen används främst för att 

placera tv-serien i en större kontext. 

 

Genom att urskilja olika identiteter och relationer kommer undersökningen komma fram 

till, och tolka just hur feminismen representeras i programmet. 

 

Speakern som kommer att tolkas är den som är sammankopplad till de inslag som 

analyseras. Belinda Olssons speaker kommer alltid innan själva inslaget som ett intro, i 

inslaget som funderingar och efter inslaget som summering. Speakern är på så vis en del av 

den diskursiva praktiken och blir således mycket intressant då det är denna med sina 

slutsatser och reflektioner som förmedlas ut i till publiken och den sociala kontexten. 

Belinda Olssons speaker går här att knyta an till Faircloughs syn på makt och ideologi. 

Speakern paketerar Olssons subjektiva åsikter som genom innehållets vinkling förmedlas 

till publiken som fakta på så vis kan speakern ses utifrån ett maktperspektiv. Speakern har 

transkriberats och delar av den kommer att redovisas i analysen. 

 

I tolkningen av inslagen och av speakern kommer modaliteten undersökas. Detta genom 

att titta på hur språkbruket är format och vinklat. Vad presenteras som allmängiltig fakta 

och vad presenteras som subjektiva åsikter? Går det att utläsa ett makt- och 

ideologiperspektiv i språkbruket? Vad presenteras som rätt och fel? Och på vilket sätt dras 

slutsatser? Intertextuella inslag kommer också att undersökas genom att titta på vad 

programinnehållet och Belinda Olsson refererar till. Begreppet intertextuellkedja från 

avsnittet 6.1.2 kommer också inkluderas i undersökningen, hur inslagen länkas samman 

och bygger på varandra är centralt i tolkningen av innehållet. För att placera Fittstim i den 

tredimensionella modellen kommer textens olika diskurser studeras, har de någon implicit 

eller explicit koppling till makt och ideologi?  
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Faircloughs CDA innehåller betydligt fler dimensioner, men den valda metoden anses 

passande för uppsatsen då den kan plocka isär programinnehållet och tolka texten som 

förmedlas för att sedan se innehållet i en större kontext.  

 

6.3 Analysens validitet  
Uppsatsen tolkar och behandlar endast några delar ur hela serien Fittstim – min kamp vilket 

ska inkluderas i de slutsatser och tolkningar som görs. Inslagen skulle kunna undersökas 

ännu djupare men för den här undersökningen har speakern i förhållande till programgenren 

och Belinda Olssons subjektiva åsikter känts mer relevanta för uppsatsens syfte.  

Även metoden för uppsatsen är begränsad och endast en liten del ur den kritiska 

diskursanalysen används. Belinda Olsson som offentlig person skulle också kunna ta mer 

plats i undersökningen, men då uppsatsens ämne är medie- och kommunikationsvetenskap 

anses det viktigare att undersöka programinnehållet och programgenren i sig och vad detta 

förmedlar ut till publiken.   
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7.0 Analys 
För att kunna tolka programmet och på samma gång ge den bästa förståelsen för läsaren är 

analysen uppdelad kronologiskt efter de tre avsnitten. Slutligen kommer en slutsats och 

diskussion där hela serien i sin helhet diskuteras, om mer övergripligt.  

 

För att tolka inslagen och intervjuerna har ett urval på sex inslag/ämnen gjorts. Dessa 

valdes då det är de ämnen som Belinda Olsson räknar upp i första inslaget av serien då hon 

träffar Gudrun Schyman. Dessa påståenden får Belinda Olsson att tvivla på dagens 

feminism och undra om den ”är på rätt väg.”  

De ämnen Belinda Olsson räknar upp är: ”Man ska säga hen, inte berätta vilket kön barnet 

har, äktenskapet är förlegat, en modern feminist är skild och glad över det, så fort vi möter 

motstånd är vi snabba med att klassa allt som kvinnohat och var är intresset för kvinnorna 

längst ner på stegen?” (Fittstim 2014 avsnitt 1, tid 4:15-5:36)  

Påståendena finns med i avsnitt 1 och 2 och kommer undersökas separat med likadant 

upplägg. I avsnitt 3 försöker Belinda Olsson dock inte slå hål på några påståenden gällande 

feminismen. Här kommer innehållet undersökas i relation till hennes introducerande 

speaker, då denna knyter ihop de tre avsnitten. Olsson säger att hon ”undersöker 

feminismen och vill se om den har någon framtid” (Fittstim 2014 avsnitt 3, tid 00:00-

00:39). Tolkningen av avsnitt 3 kommer således undersöka de inslag som berör just 

feminismens framtid.  

 

7.1 Avsnitt 1, övergripande handling 
”Jag heter Belinda Olsson och jag har länge kallat mig för feminist. Jag är på 
väg hem till den svenska feminismens okrönta drottning och jag fasar för mitt 
uppdrag. Jag tror på rättvisa mellan könen men ska ifrågasätta om feminismen 
är på rätt väg. Som en katolik på väg till påven för att håna hans kyrka. Det är 
nu jag ska svära i kyrkan, för jag känner inte längre igen feminismen” (Fittstim 
2014 avsnitt 1, tid 00:11-00:43)  
 

I avsnitt 1 kommer Belinda Olsson promenerande på en väg hem till Gudrun Schyman – 

det är hon, som i citatet ovan, kallas för ”feminismens okrönta drottning”. Citatet är 

Belinda Olssons speaker och intro i avsnitt 1.  
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I det första avsnittet får publiken träffa Gudrun Schyman, aktivister; en kvinna från 

organisationen Femen (http://femen.org/) och en aktivist som kämpat för att kvinnor ska få 

bada topp-less på ett badhus i Malmö. Ett historiskt svep med fokus på kvinnokampen och 

kroppen, ett hen-dagis, professor Martin Ingvar, en mamma som inte vill berätta könet på 

sitt barn, och professor Ebba Witt-Brattström. Ett historiskt svep med fokus på lika villkor 

på arbetsmarknaden, en enkät där folk får svara på frågan ”varför tjänar kvinnor generellt 

mindre än män?”, en undersköterska och en enkät där folk får svara på frågan ”kommer du 

att fira kvinnodagen idag?”  

 

7.2 Identiteter, relationer och representation i avsnitt 1 
De identiteter och relationer som tolkas är från urvalet som gjorts bland inslagen (se avsnitt 

1.2 Material och avgränsning). Intervjuerna som kommer att operationaliseras i det här 

avsnittet är: inslaget med hen-dagis, med professorn Martin Ingvar, med mamman som inte 

vill berätta könet på sitt barn, med professorn Ebba-Witt Brattström och inslaget med en 

undersköterska på ett ålderdomshem. 

 

7.2.1 Hen-dagis  
(Fittstim avsnitt 1, tid 22:52-29:23) 

 

Inslaget startar med Belinda Olssons speaker då hon kommer cyklandes: 

 

”Det här är Söder i Stockholm, ett surdegsreservat med mediafolk och kulturarbetare. Det 

här är inte bara en stadsdel, det är en social experimentverkstad för den medvetna 

medelklassen.” 

 

Inslaget handlar om barn som går på ett så kallat hen-dagis. Hen, som är ett könsneutralt 

pronomen kan refereras till likhets- och queerfeministiska matriserna från Gemzöes 

forskning. Dessa delar synen på kön som en social konstruktion (Gemzöe 2013:38-39+137-

138). Representationen av feminismen i det här inslaget blir således de matriser som har 

synen på kön som en kulturell och socialkonstruktion. Föreståndaren för hen-dagiset 

identifierar detta fenomen och får på samma gång stå till svars för verksamheten på ett 

dagis där barnen kallas för: 
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”spjutspetsar i den radikala jämställdhetskampen” 

 

Ordet radikal är konventionellt ett laddat ord och i avkodningen av den här meningen är 

modaliteten kopplat till sanning. Det finns ingen tvekan på att det som påstås i meningen 

inte är sanning och relationen mellan Belinda Olsson och publiken framstår således som 

objektiv (Phillips & Winther Jørgensen 2000:87-88).  

För att tolka speakern ovan ytterligare med hänvisning till Faircloughs begrepp modalitet är 

det tydligt att Belinda Olsson håller sig till en objektiv modalitet, hon presenterar innehållet 

i sin speaker som allmängiltig fakta (Phillips & Winther Jørgensen 2000: 87-88). Utifrån 

den kritiska diskursanalysens syn på makt kan ett sådant perspektiv också utläsas i den 

översta meningen. Stadsdelen är ”en social experimentverkstad” vilket får representera 

platsen för detta hen-dagis – identifikationen av hen-förespråkare och feminister framstår 

således som icke-normativa och rätt underliga.  

 

På Hen-dagiset intervjuar Belinda Olsson (B) föreståndaren (F). De sitter bredvid varandra 

på golvet bland barnens leksaker: 

  

F: “Vi tänker att vi vill ge alla barn alla möjligheter, alla  rättigheter, alla skyldigheter 

oavsett kön och det gör att de får ett rikare liv. De får tillgång till hela livsutrymmet inte 

bara halva.” 

B: “Alltså det är ju en sak att jobba för jämställdhet men här tar ni ju liksom bort 

könsidentiteten när ni pratar. Kan inte den vara viktig för barn? 

F: “Nu ska man ju komma ihåg att vi jobbar inte med det biologiska könet eller det 

sexuella könet utan vi jobbar med det sociala och kulturella könet och det har ju sett olika 

ut i alla tider.”  

[…] 

 

I dialogen mellan Belinda Olsson och föreståndaren märks tydligt att Belinda Olsson 

använder sig utav en modalitet med hedges – detta utifrån Phillips & Winther Jørgensens 

resonemang som presenterats i metodavsnittet (Phillips & Winther Jørgensen 2000:88). I 

Olssons första säg är påståendet modererat och uttrycker låg affinitet; orden “alltså”, “ju” 

och “liksom” tyder på tveksamhet i frågan. Föreståndaren svarar Belinda Olsson med en 
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förklaring på dagisets verksamhet och förklarar synen på kön som en social och kulturell 

konstruktion. Belinda Olsson summerar detta samtal i speaker då hon lämnar dagiset: 

 

”I min värld som likhetsfeminist var biologin bannlyst. Skillnaden mellan könen var något 

som samhället skapat. Idag driver man kommunala dagis efter samma idéer. Jag inser att 

’hen’ är något jag själv har varit med och drivit fram. Har jag haft koll på vad jag har 

gjort?” 

 

Här bekräftar Belinda Olsson sin feministiska identitet, som återkopplar till Gemzöes teori 

kring matrisen liberalfeminism och likhetsfeminist (Gemzöe 2013:31-44). Belinda Olsson 

delar, eller delade den socialkonstruktionistiska	  synen på kön men med frågan identifieras 

en osäkerhet – en tvekan som Belinda Olsson i nästan scen söker svar på.	  

Cykelturen tar narrativet vidare till Martin Ingvar, professor och överläkare vid Karolinska 

institutet. Berättartekniken är tydlig och publiken får följa med Belinda Olsson på en resa 

kopplad till hennes funderingar kring samtidens svenska feministiska samhälle. 

Programgenren för Fittstim stämmer här överens med Hills resonemang kring de klassiska 

moment som dokumentärgenren har trots olika former och tekniker. Narrativet är tydligt, 

likaså speakern och programmet innehåller många intervjuer av både kända men också 

icke-kända personer (Hill 2007:48).  

 

7.2.2 Martin Ingvar  
(Fittstim 2014 avsnitt 1 tid, 29:23-32:57) 

 

Professor Martin Ingvar är den Belinda Olsson söker upp för att vidare undersöka huruvida 

det finns en biologisk skillnad mellan könen eller inte. Olsson presenterar Ingvar som 

”mannen med kunskaper som kan vara väldigt känsliga bland feminister”. Detta för att 

Martin Ingvar går emot synen på kön som en social konstruktion (Fittstim 2014 avsnitt 1, 

tid 29:56). Martin Ingvar identifieras som inslagets expert och får i relation till 

föreståndaren på hen-dagiset stå som motpol i frågan kring fenomenet ”hen”.  

 

Relationen mellan avsändare och mottagare går att tolka med hjälp av att undersöka 

modaliteten. Det är intressant att se hur meningen ovan, som presenterar Martin Ingvar, är 

konstruerad. Språkbruket som Belinda Olsson använder är vinklat som allmängiltig fakta 
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som enligt Fairclough kallas för objektiv modalitet. Martin Ingvar är enligt Belinda Olsson 

”mannen med kunskaper” en formulering som enligt Fairclough innehåller ett 

maktperspektiv vilket i sin tur påverkar innehållet i den diskursiva praktiken (Phillips & 

Winther Jørgensen 2000:88). Utifrån ett kritiskt diskursperspektiv framställs Martin Ingvar 

och hans påstående som allmängiltig fakta i inslaget.  

 

Begreppet intertextuell kedja från den kritiska diskursanalysen som presenterats i teori -

och metodavsnittet går att applicera på det här inslaget. Intervjun med Martin Ingvar kan 

tolkas som en intertextuell kedja gentemot inslaget innan. Inslaget fungerar som en 

förlängd arm för klippet på hen-dagiset (Phillips & Winther Jørgensen 2000:85).  

 

Att Martin Ingvar är expert i inslaget tydliggörs ytterligare då han får svara på tal vid 

Belinda Olssons sista fråga, ett svar som med modalitetsbegreppet kan tolkas som sanning, 

vilket ger Martin Ingvar makten i konstruerandet av diskursen i produktionsprocessen: 

 

Belinda Olsson: ”Så könet är inte bara längden på ett urinrör?” 

Martin Ingvar: ”Nej! Det är det inte.”  

 

Belinda Olsson tar sig vidare på sin resa, inslaget som kommer härnäst sätter en identitet 

för begreppet hen i praktiken. Belinda Olsson åker hem till mamman som inte vill berätta 

vilket kön hennes barn Vide har.  

 

7.2.3 Mamman och Vide  

(Fittstim 2014 avsnitt 1, tid 32:58-39:40) 
	  
”Jag tänker på vad Martin sa. Att vi ska göra skillnad på tjejer och killar eftersom de föds 

med olika egenskaper. Men jag har själv varit med och stakat ut vägen mot det 

könsneutrala samhället och idag vet jag inte om hen är ett modigt sätt att bryta invanda 

roller eller ett experiment av flummiga föräldrar. Jag ska träffa en mamma som inte vill 

berätta för folk vad hennes barn har för kön. […]”  

 

Belinda Olssons speaker refererar tillbaka till professor Martin Ingvar för att sedan föra 

narrativet över till nästa scen. Publiken får nu träffa en mamma inte vill berätta könet på sitt 

barn – en mamma som får representera de ”flummiga föräldrarna”. Genom att fokusera 
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på epitetet och ordvalet ”flummiga” går det här att knyta an till Burtons 

representationsteori där representationen och konstruktionen av olika sociala grupper spelar 

en betydande roll för medieinnehållet i en större kontext (Burton 2000:23). Att Belinda 

Olsson ifrågasätter mamman kan återkopplas till Amanda Lotz teori gällande medieinnehåll 

som postfeministiskt, där exempelvis texten innehåller ett narrativ som ifrågasätter 

feminismens olika inriktningar (Lotz 2001:115-117). 

 

Belinda Olsson är hemma hos Vide och hens mamma i deras lägenhet. Inslaget rundas av 

med Olssons funderingar: 

 

”En fyraåring som just krupit ner i sin säng har satt mig på prov. Vide får blomstra i frihet 

i en värld som annars har väldigt tydliga åsikter om hur flickor och pojkar bör bete sig. 

Jag har fått uppleva en feministisk utopi, ändå firar jag inte. Vad säger det om mig som 

feminist?” 

 

Centralt i den här speakern är hur Belinda Olsson implicit förmedlar hennes skilda åsikter 

gentemot mamman och Vides. Hon har fått möta en feministisk utopi – innehållet som 

inslaget identifierar – men ändå firar hon inte, vad säger det om henne som feminist? 

Kopplas denna fråga ihop med nästa inslag går det att se ett större sammanhang i 

resonemanget. Belinda Olsson lämnar mamman och Vide och speakern i nästa avsnitt är det 

som följer. 

 

7.2.4 Ebba Witt-Brattström  

(Fittstim 2014 avsnitt 1, tid 39:41-46:25) 
	  
Jag börjar längta efter de stora frågorna, de som kan få alla sorters kvinnor och män att 

samla sig, inte tjafsa och vara för eller emot ’hen’. Frågor som inte är mediesexiga. Jag är 

på väg till en intellektuell ikon inom svensk feminism hon borde kunna hjälpa en vilsen själ. 

[…]” 

 

Belinda Olsson kontrasterar mötet med Vide och mamman med att hon längtar efter de 

stora frågorna […] inte tjafsa och vara för eller emot ’hen’. Utifrån ett ideologi- och 

maktperspektiv framstår hen-diskursen inom feminismen med dagis, Vide och mamman 

som föga ynkligt i förhållande till den ”intellektuella ikon” inom svensk feminism som 
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Belinda Olsson nu ska träffa. Professorn och feministen Ebba Witt-Brattström tillägnas 

epitetet intellektuell ikon och får hjälpa Belinda Olsson att svara på vad hon tycker om just, 

hen.  

 

 

 

Ebba Witt-Brattström (E) Belinda Olsson (B). 

E: ”Under 70-talet […] så var det vårt ansvar att se till att det som vi ville var bra för 

alla” 

B: ”Jag har läst att du har känt dig feministiskt-deprimerad ett tag. Varför blir man 

feministiskt deprimerad? 

E: ”Det blir man om man upplever att det inte går framåt utan bakåt […]” 

B: Har du hopp då, till den yngre feministgenerationen? […] 

E: ”Jag vet inte. […] idag ska det vara spektakulärt. Något extra. 

B: ”Som ’hen’?”  

E: ”Ja precis. Jag är faktiskt emot ’hen’.” 

B: ”Men det finns ju hen-dagis, och jag har träffat föräldrar som inte vill berätta könet på 

deras barn.” 

E: […] ”Det är ett kvinnoförakt. Man är på väg in i ett enkönssamhälle. Jag tycker det är 

bedrövligt.” 

 

Då Ebba Witt-Brattström liknar dagens feminism med ett bakslag knyter uttalandet an till 

Gills postfeministiska backlash (Gill 2007:253-254). Det är tydligt att Ebba inte är nöjd 

med dagens feminism och representationen, här kopplat till hen, liknar Ebba Witt-

Brattström som ett enkönssamhälle med ett kvinnoförakt. Då Belinda Olsson, i speakern 

nedan, identifierar Ebba Witt-Brattström, inte bara som en intellektuell ikon utom också, 

som ”en gigant som vacklar” kan modaliteten i medietexten tolkas som sanning. Ebba 

Witt-Brattström har tilldelats epitet som konnoterar makt vilket ger henne ett ideologiskt 

övertag i den diskursiva praktiken. Vinklingen, framework, enligt Hall, resulterar således i 

en betydande roll för den sociala kontexten och publiken (Hall 1997:3).  

 

”Jag är faktiskt lite chockad efter mötet med Ebba. En gigant som vacklar och vill sluta 

kalla sig feminist och som säger att lönefrågan är död. […]” 
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I ett av de påståenden som Belinda Olsson räknat upp säger hon att hon saknar intresset för 

kvinnorna längst ner på stegen, undersköterskan Mira får identifiera den sociala gruppen i 

seriens nästa inslag.  

 

7.2.5 Mira  
(Fittstim 2014 avsnitt 1, tid 48:58-53:38) 

 

”[…] ger underbetalda kvinnor efter för lätt? Jag får väl helt enkelt ställa en underbetald 

yrkeskvinna till svars. […] Hon har ett jobb där lönerna ligger ett par tusen under en typisk 

manlig bransch, till exempel verkstadsarbetaren. Hon om någon vet vad kvinnokamp är 

och brinner för rättvisa villkor. […]” 

 

Inslaget med Mira ställer feminismen på sin spets då Belinda Olsson frågar Mira om hon är 

feminist och Mira svarar: 

 

”Det beror på hur man ser på saker och ting. Jag har inte tänkt i de banorna. […] Jag ser 

det mer som; är det rätt sak att kämpa för?”  

 

Medietexten och den diskursiva praktiken med Belinda Olssons speaker, och frågan till 

Mira, konstruerar en verklighet där inte ens ”kvinnorna längst ner på stegen” vill kalla sig 

feminister. Här går det att tolka Belinda Olssons berättar-jag utifrån Faircloughs 

maktperspektiv (Fairclough 1995:14). Då kontexten av inslaget endast blir detta 

konstaterande (se speaker nedan) och ingen vidare fundering/diskussion av vad Mira svarar.  

 

”Feminismen har tydligen inte lyckats fånga Miras intresse. Är det fler som känner så här? 

Har vi blivit en klubb för inbördes beundran?”  

 

Modaliteten framstår som subjektiv med en hedge genom ordet ”tydligen”, vilken får 

meningen att inte framstå som objektiv sanning (Phillips & Winther Jørgensen 2000:88). 

Således representeras feminismen i det här inslaget som något som inte längre handlar om 

rättvisa villkor och jämställdhetskamp – rörelsen framstår som just det Belinda Olsson 

säger i speakern, ”en klubb för inbördes beundran”. Kritiken och frågorna Belinda Olsson 
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har identifieras genom Mira och bekräftas genom inslaget vinkling där Mira framstår som 

ointresserad av feminismen som sådan.  

 

7.3 Avsnitt 2, övergripande handling 
 

”Jag heter Belinda Olsson och jag ska hålla ett tal på ett bröllop idag. Ett tal 
som riskerar att döda all romantik. Jag tror på feminismen men en förbjuden 
tanke har slagit rot. Det handlar om mannen; hur mår han? Har 
jämställdhetskampen kuvat honom? Det där är förresten Vincent och han ska 
gifta sig med en feminist. Jag undrar om han har någon aning om vad han har 
gett sig in på” (Fittstim 2014 avsnitt 2 tid, 00:00-1:13). 
 

I avsnitt 2 får publiken följa ett bröllop, träffa latte-pappan, ”feminismens mest 

hårdnackade motståndare” från det feminist-kritiska nätverket Jämställdisterna; Pär Ström 

och feministen och författaren Mian Lodalen. Brandkvinnan Caroline Ek, professorn och 

framtidsforskaren Arne Jernelöv, skådespelerskan Andrea Edwards, statsminister Fredrik 

Reinfeldt och ett inslag som handlar om skilsmässa.  

Det här avsnittet kommer likt avsnitt 1, plockas isär och tolkas utifrån det urval som gjorts 

för undersökningen.  

 

7.4 Identiteter, relationer och representation i avsnitt 2 
Inslagen som kommer att operationaliseras från avsnitt 2 är: inslaget som berör skilsmässa 

och det förlegade äktenskapet och inslaget med Pär Ström och Jämställdisterna.  

 

7.4.1 Inslag skilsmässa och det förlegade äktenskapet  
(Fittstim 2014 avsnitt 2, tid 00:00-01:15 + 42:11-49:25 + 51:30-57:40) 

 

Avsnitt 2 som handlar om mannen, börjar med att Belinda Olsson står i en kyrkbänk, 

bröllopsmarschen hörs och speakern presenteras som Belinda Olssons funderingar under 

denna vigsel (se 7.3 övergripande handling). Brudparet presenteras för publiken som: 

 

”Det där är förresten Vincent och han ska gifta sig med en feminist. Jag undrar om han 

har någon aning om vad han har gett sig in på” 
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I bröllopsinslaget får vi träffa en svensk feminist som gifter sig med Vincent som är en 

troende katolik. Belinda Olsson refererar till boken Happy Happy av Maria Sveland som 

hyllar skilsmässan och använder denna intertextuellt i inslaget (www.dn.se). 

 

”[…] År 2011 kommer boken Happy Happy skriven av ett antal inflytelserika svenska 

feminister som Gudrun Schyman, Maria Sveland och Katarina Wennstam, de vill tvätta 

bort skamstämpeln från skilsmässan. […] Om det är feminism att tro på skilsmässans kraft 

då är det ett budskap jag behöver förmedla. Jag ska läsa högt på ett bröllop ur 

skilsmässobibeln Happy Happy.” 

 

Belinda Olssons förbindelse med meningen: ”om det är feminism att tro på skilsmässans 

kraft då är det ett budskap jag vill förmedla” spelar en väsentlig roll för medietextens 

innehåll. Modaliteten kan tolkas som ett instämmande av att feminism är lika med 

skilsmässa och därför bör Belinda Olsson förmedla detta ur ”skilsmässobibeln” på ett 

bröllop med en feminist. 

 

”Härinne hyllas äktenskapet. Snart ska jag hylla skilsmässan. Ställa Vincent framför en 

svensk feminist i framkant, den som fostrat sådana som mig Linda och mig, och jag 

försöker verkligen stålsätta mig mot denna våg av romantik”  

 

Belinda Olsson är tillbaka på bröllopet med Vincent och Linda. Speakern ovan med 

beskrivningen ”denna våg av romantik” går att koppla till Gills postfeministiska 

resonemang angående den romantiska diskursen (Gill 2007:219). Således blir inslaget med 

bröllopet och talet om skilsmässa intressant utifrån ett postfeministiskt perspektiv. Linda, 

bruden, skulle i det här resonemanget kunna identifieras som en postfeministisk persona – 

en feminist med egen vilja, som går emot normen och gifter sig med en man.   

Speakersekvensen ovan är intressant då Belinda Olsson har tagit ett nytt perspektiv som 

berättar-jag. Relationen mellan avsändare och mottagare skiljer sig här åt i jämförelse med 

de andra inslagen. I speakern identifierar Belinda Olsson sig själv som mer feminist än 

vad hon i de andra inslagen gjort då hon istället ifrågasätter feminismen, här ställer hon sig 

mer bakom den. Konstruktionen av berättar-jaget ser annorlunda ut.  

 

”Viss feministisk teori gör sig bäst på kammaren, men samtidigt, någon var tvungen att 

introducera Vincent för den svenska feminismens värdegrund. I slutändan handlar det om 
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vårt förhållande till den eviga fienden. Men tiderna har förändrats, alla män står inte som 

vinnare i framtiden, de arbetslösa killarna, de stökiga pojkarna i skolbänkarna. Vad ska vi 

säga till dem? Att ’vi hatar dig du jävla man’. Det kan vara dags för något nytt.” 

 

Belinda Olsson menar att skilsmässan står för den ”feministiska värdegrunden”, 

skilsmässan representerar således den svenska feminismen.  

Speakern ovan är den som avslutar avsnitt 2 och Belinda Olsson konstaterar att dagens 

feminism handlar om förhållandet till den ”eviga fienden” som indikerar mannen. Texten 

drar även en parallell till en sång som framfördes på en FI-kongress år 2005; ”Vi hatar dig 

du jävla man” (www.youtube.com). Detta perspektiv på feminismen går att koppla 

samman med Gemzöes redogörelse av radikalfeminismen och synen på patriarkatet 

(Gemzöe 2013: 45-48). Feminismen vinklas således genom medietexten och förmedlas som 

mycket radikal. Denna radikala feminism behandlas även i kommande inslag som 

undersöker Belinda Olssons påstående ”så fort vi möter motstånd är vi snabba att klassa 

allt som kvinnohat”. 

 

7.4.2 Inslag Pär Ström och Jämställdisterna  
	  
”Måndag den femte mars träffas de på en pub i centrala Stockholm, ett feminist-kritiskt 

nätverk, det startar som en alldeles vanlig kväll men blev början på slutet för en man som 

protesterade mot feminismen. Snart skulle feminister och deras motståndare mötas öga mot 

öga. En pub-kväll som kommer att sätta djupa spår.” 

 

Det påstående som Belinda Olsson tar upp kopplat till det här inslaget är ”så fort vi möter 

motstånd är vi snabba att klassa allt som kvinnohat”.  

Inslaget handlar om feminist-kritikern Pär Ström och nätverket Jämställdisterna. Belinda 

Olsson träffar Pär Ström och låter honom berätta om pubkvällen, som ”blev början på 

slutet för en man som protesterade mot feminismen.” 

Utifrån Gills postfeministiska teori kan det här inslaget kopplas till den postfeministiska 

backlashen där Pär Ström i medietexten identifieras som ett offer för feminismen. (Gill 

2007:253-254). 

 

”[…] När lyxkryssaren Costa Concordia gick på grund, då ville Pär Ström sänka 

biljettpriserna för män på fartyg eftersom det var så orättvist att kvinnor och barn fick gå 

först ner i livbåtarna. Feministerna stämplade honom som kvinnohatare och det drivs friskt 
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med honom i medier och på nätet. Jag vet att många av mina medsystrar kommer att bli 

besvikna på mig nu när jag låter Pär Ström tala ut, men jag får ta den risken.”  

 

”Jag vet inte hur synd det är om Pär Ström, han kritiseras för att ha dragit till sig en svans 

av hatiska män. Men jag undrar ändå om jämställdheten vinner på att missnöjda män blir 

feministiska skämt, eller om det skapar män som inte vågar säga vad de tycker. […]” 

 

Speakerns resonemang har två stycken utmärkande hedges som inte sätter Belinda Olsson i 

en relation som är dominerande över publiken. Ordvalen ”jag vet inte hur synd” och ”men 

jag undrar ändå” tyder på tveksamhet från avsändaren. Däremot är meningen vinklad så att 

det går att implicit utläsa vad Belinda Olsson tycker – meningen kan tolkas som om 

Belinda Olsson anser att jämställdhetskampen inte tjänar på att någon blir till ett så kallat 

”feministiskt skämt.” I inslaget kan representationen av feminismen tolkas som en något 

radikal rörelse. Vem Pär Ström är framgår inte av medietextens konstruktion och den 

diskursiva praktiken förmedlar endast händelsen på denna pubkväll – inte de 

bakomliggande faktorerna eller en större kontext.  

 

7.5 Avsnitt 3, övergripande handling 
”Jag heter Belinda Olsson och jag undersöker feminismen. Jag vill veta om den har 
någon framtid och var jag hör hemma i den. För att hitta svaret är det dags att lämna 
sidlinjen och själv ge mig in i kvinnokampen och ställa mig öga mot öga med den 
gamla fienden” (Fittstim 2014 avsnitt 3, tid:00:00-00:39). 

 

I avsnitt 3 får publiken träffa tre stycken tonårstjejer som får svara på om de är feminister 

och om hur det är att vara tonårstjej idag. ”En ny generation feminister”, skådespelerskan 

Bianca Kronlöf och hennes lillasyster Tiffany Kronlöf. Författaren och forskaren Petra 

Östergren, PR-konsulten och före detta partisekreteraren i Moderaterna Per Schlingmann. 

Belinda Olssons svärmor, feministen Latife Fegan, Bahareh Andersson från socialtjänsten 

engagerad i hedersmord gentemot kvinnor. Amelia Adamo, Kristina Hultman, Roxy Fahrat 

och Nyamko Sabuni över en tjejmiddag och sist får publiken vara med då Belinda Olsson 

möter Ulf Lundell.   
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7.6 Identiteter, relationer och representation i avsnitt 3 
Inslagen som kommer att operationaliseras från avsnitt 3 är inslaget med tonårstjejerna 

samt middagen Belinda Olsson har tillsammans med Amelia Adamo, Kristina Hultman, 

Roxy Fahrat och Nyamko Sabuni. 

	  

7.6.1 Tonårstjejer 
(Fittstim 2014 avsnitt 3 tid, 04:09-08:10) 
	  
”Med Fittstim slogs vi för unga tjejer och deras problem. Vad ska feminismen kämpa för i 

framtiden? Vem ska leda kampen? Det här är Ebba, Felicia och Jasmine, experter på att 

vara tonårstjej. Jag behöver veta om unga bryr sig om feminismen idag eller om det känns 

mossigt i deras värld.” 

 

I det här inslaget träffar Belinda Olsson tre tonårstjejer som får identifiera och 

representera feminismens framtid. I inslaget går de även under epitetet 

”tonårsexperterna.” Belinda Olsson vill se vad de svara på frågan om vem en feminist är 

och om en scen från boken Fittstim stämmer in situationen av att vara ung tjej idag. På 

frågan om vem en feminist är svarar en av dem: 

 

”En feminist är någon som hatar män. Verkligen hatar män. Men samtidigt har min syster 

berättat att det är det här med kvinnors rättigheter och om hur män behandlar kvinnor.” 

 

Den syn som tonårstjejerna har på feminismen är intressant i förhållande till Debra Baker 

Becks artikel (Baker Beck 1998), kan det vara så att tonårstjejernas konstruerade bild av 

feminismen hänger ihop med media framställning? Baker Beck redogör för medias 

framställning av normativa könsroller där en feminist som ifrågasätter denna dikotomi och 

maktordning är något negativt (Baker Beck 1998:140). Tonårstjejerna kan således anta 

identifiera det resonemanget.  

 

Att Belinda Olsson läser högt ur boken kan återigen tolkas som en intertextuellkedja i 

medietexten (Phillips & Winther Jørgensen 2000:85). Även hur inslaget sammanfattar 

mötet med tonårstjejerna kopplas till boken Fittstim:   

 



	   39	  

”Helt mossig känner jag mig inte efter mötet med tonårsexperterna. På vissa sätt verkar de 

stå lika ensamma mot vuxenvärlden som vi gjorde och drömmer om att kvinnor enas i 

gemensam kamp.” 

 

7.6.2 Tjejmiddag  
(Fittstim 2014 avsnitt 3, tid 48:00-56:34) 

 

”Fem kvinnor, fem viljor. Blir det splittring eller mångfald? För det är detta framtidens 

feminism handlar om. Ett feministmonster med många huvuden. Där alla får vara med, 

men slipper marschera i takt. Kan vi skratta när vi bråkar eller skiljs vi som bitterfittor?” 

 

Identiteten ett feministmonster med många huvuden får här representera Belinda Olssons 

konstaterande av framtidens feminism tillsammans med: ”för det är detta framtidens 

feminism handlar om” och ”Där alla får vara med.” Dessa påståenden har en hög grad av 

objektiv modalitet (Phillips & Wither Jørgensen 2000:87-88) och förmedlas som sanning i 

den diskursiva praktiken.  

 

Synen på framtidens feminism som förmedlas genom inslaget kan liknas med Gills syn på 

postfeminism som en historisk utveckling (Gill 2007:251). Utvecklingen har och kan, likt 

Joanne Hollows resonemang som Gill för fram, innebära en postfeminism som 

representerar en ny typ av feminism men en annan typ av debatt– postfeminismen 

kritiserar den andra vågen för att vara ensidig (Gill 2007:251) – en kritik som generellt kan 

tolkas genom Belinda Olssons resonemang men även ett perspektiv som implicit kan 

utläsas från middagen.  

Gästerna på middagen hemma hos Belinda Olsson identifieras alla som offentliga 

feminister och får tillsammans representera olika inriktningar av feminismen. Detta 

utifrån vilken typ av feminism de är kända för. Kvinnorna används i inslaget som en typ av 

experter som får dela med sig om vad var och en tror om feminismens framtid.  

 

”Vilken kvinnochock! Det går bra nu. Det går att stå på barrikaderna ihop oavsett vad 

man kallar sig. Det går att hitta gemensamma mål. Jag känner mig upprymd. Kanske 

hjälpte vinet till, men ändå, vem hade anat.” 
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Belinda Olssons sista speaker i detta inslag kontextualiserar och konstaterar att framtidens 

feminism kommer fungera trots olika inriktningar. Detta konstaterande kommer Belinda 

Olsson fram till under denna middag– kvinnorna som är med i inslaget får således 

representera hela den feministiska rörelsen. 

 

 

7.7 Hur går serien tillväga för att svara på programmets huvudfråga ”är 
feminismen på rätt väg?”	  
 
Denna frågeställning bygger på den tolkning som gjort i ovanstående avsnitt då de anses 

höra ihop. Nedan kommer ett avsnitt som försöker operationalisera den här frågan specifikt.  

 

Innehållet i medietexten med dess diskursiva praktik och selektiva urval av vilka 

identiteter, relationer och representationer som förmedlas till publiken har serien försökt 

svara på huvudfrågan ”är feminismen på rätt väg” (Fittstim 2014 avsnitt 1, tid 00:00-

00:50).   

 

Hur vinklingen ser ut går att knyta an till Halls representationsteori och cultural circuit– 

modellen som flätar samman innehållet, dess identitet och produktion för att sättas i en 

större kontext (Hall 1997:15). Likt Faircloughs tredimensionella modell undersöks här 

samband mellan komponenter för att sedan se helheten (Phillips & Winther Jørgensen 

2000:74). Helheten utifrån Faircloughs CDA är den sociala kontexten. Nedan kommer den 

tredimensionella modellen applicerad på Fittstim. 

 

Fittstim står för den kommunikativa händelsen, alltså medietexten. Inuti denna finns den 

diskursiva praktiken som består utav en produktionsdiskurs samt en konsumtionsdiskurs. I 

produktionsdiskursen finns komponenter som teamet som filmat programmet, 

produktionsbolaget; i det här fallet SVT, tekniken, genren samt intertextualiteten. I 

konsumtionsdiskursen spelar vinklingen och programgenren en stor roll, för det är här den 

konstruerade medietexten tas emot av publiken. Fittstims programgenre kan antas tillhöra 

en dokumentär hybrid med ett tydligt narrativ och berättar-jag (Hill 2007:48). Väsentligt i 

diskussionen är Burtons teori för kopplingen mellan realism och dokumentärt tv-innehåll – 

enligt Burton bygger även den objektiva sanningen på ideologiska konstruktioner (Burton 

2000:160). Detta bör inkluderas i tolkningen av Fittstim då berättar-jaget har en tydlig 
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politisk agenda. Då speakern till största delen implicit bygger på Belinda Olssons 

subjektiva åsikter blir den utifrån det kritiska diskursperspektivet mycket intressant. 

Belinda Olssons speaker kan anse styra innehållet och fungerar därför som en maktdiskurs 

över medietexten då denna bygger på stor grad objektiva modaliteter som utifrån 

Faircloughs kritiska diskursteori förmedlar sanning (Phillips & Winther Jørgensen 2000: 

87-88). Detta kan återkopplas med det tidigare avsnittet då Belinda Olssons speaker 

plockades isär och tolkades.   

Modaliteten och måttet av objektiviteten spelar en betydande roll i avkodningen av en 

medietext i förhållande till hur innehållet är vinklat.  

 

Fittstim – min kamp svarar således på seriens huvudfråga genom att välja vinkling och 

utgångspunkt och sedan personifiera de frågor serien söker svar på med hjälp av olika 

identiteter och epitet. Några av dessa personer har varit med i tolkningen i föregående 

avsnitt. 	  

 

 

 
 
 
 

  



	   42	  

 

8.0 Slutsats & diskussion  
I introt till serien berättar Belinda Olsson att hon vill undersöka om ”feminismen är på rätt 

väg” men frågan är vilken feminism?  

Genom att ha undersökt ett urval av inslag utifrån de påståenden som Belinda Olsson 

räknar upp har identiteter, relationer och representationer kunnat tolkas. Detta med hjälp av 

analysverktyg från den kritiska diskursanalysen och Norman Fairclough. Genom att 

undersöka konstruktionen och identifiera vilka som får vara med i olika inslag kan 

representationen av feminismen utläsas vilket var uppsatsens syfte och övergripande 

forskningsfråga. Uppsatsens analys har försökt att utläsa vilka ideologiska och sociala 

diskurser som finns i medietexten och på så vis kartlägga identiteter och relationer för att 

belysa representationen. Den kommunikativa händelsen med sin diskursiva praktik, 

textkonsumtion och produktion kan således kontextualiseras med den sociala praktiken. 

Att serien bygger på Belinda Olssons subjektiva åsikter får inte glömmas bort, någonting 

som genom undersökningen ibland framstår otydligt – det är mycket i innehållet som 

förmedlas som allmängiltig fakta där modaliteten är objektiv. Belinda Olsson lägger ofta 

fram konstateranden, någonting som enligt Fairclough speglar massmedias auktoritet över 

publiken (Phillips & Winther Jørgensen 2000:88).  

 

Producenten till Fittstim menar att serien är samhällsjournalistik i en personligt hållen ton. 

Ett uttalande som får serien och berättartekniken att passa in i Burtons resonemang gällande 

det postmoderna samhällets nya dokumentärgenrer där den objektiva sanningen ofta har en 

ideologisk bakgrund – det är viktigt att inte glömma avsändaren. Även Hills teorier kring 

nya hybrider med tydligt berättar-jag och narrativ känns passande; men att programmet är 

samhällsjournalistiskt ställer jag mig tveksam till. Programmet är för mig i den meningen 

för subjektivt. Väsentligt att poängtera är de personer som används som experter. De har till 

största delen hållit med Belinda Olsson och fungerat som någon som ska bekräfta Belindas 

egna funderingar och stärka hennes åsikt. Programmet bjuder således inte på mycket 

kritiskt tänkande.  

 

Vad är det egentligen som Belinda Olsson vill säga till publiken? Att tjejer egentligen borde 

vara nöjda? Som Olsson säger till Gudrun Schyman i samband med att hon kritiserar 
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feminismen för att vara självcentrerad och ego: ”är vi inte ett okej land då Gudrun? Är det 

inte ett okej land för min dotter att växa upp i?” (Fittstim 2014 avsnitt 1, tid 57:19-57:27) 

Att Belinda Olsson ifrågasätter det feministiska samhället kan placera serien tillsammans 

med Gills och Lotz teori angående medieinnehåll som postfeministiskt. Fittstim – min kamp 

tillsammans med Belinda Olssons själv och antologin Fittstim går som i rundgång. Belinda 

Olsson som feminist ifrågasätter feminismen och den andra vågen hon själv varit aktiv i. 

Serien innehåller även två av de kriterier som Lotz anser att ett postfeministiskt innehåll bör 

ha; ett narrativ som ifrågasätter kvinnors olika relationer till makt och innehållet belyser 

olika feministiska inriktningar (Lotz 2011:115-117). 

 

Intertextualiteten till antologin Fittstim är väsentlig i tolkningen av tv-serien. Belinda 

Olsson använder boken som en utgångspunkt för att beskriva sin väg in i feminismen, för 

att förmedla sin karriär som ”media-feminist” och för att använda som jämförelse med den 

tid som var då och den tid som är nu. Då Belinda Olsson refererar till boken görs det i de 

flesta fall med stolthet. Ibland kritiserar hon vad hon och medförfattarna varit med och 

drivit fram. Ett exempel är då Belinda Olsson ställer sig kritisk till ordet hen och erkänner 

att hon som likhetsfeminist har varit med och drivit fram denna fråga (Fittstim 2014 avsnitt 

1, tid 29:00-29:19). 

 

I uppsatsens tidigare avsnitt presenterades innehållet från tidskriften Bangs 

jubileumsnummer, detta för att sätta Fittstims valda ämnen i en större kontext. Vid en 

jämförelse är ämnena faktiskt rätt lika, men vinklingen är olika. När en text i Bang handlar 

om kroppsfixering, då väljer Belinda Olsson att koppla det till toppless-bad. När Maria 

Sveland skriver om skilsmässan då väljer Fittstim att läsa en dikt ur boken på ett bröllop för 

att en feminist gifter sig. Belinda Olsson förmedlar då skilsmässan som en del i den 

”feministiska värdegrunden”. Inslaget med Mira på ålderdomshemmet kan liknas med 

Diana Mulinaris text och får representera feminismen och intersektionaliteten – en stor del 

av dagens feminism kan tyckas exkluderande och utgå ifrån den akademiska sfären.  

 

Frågan om varför Belinda Olsson och SVT valde dessa ämnen som representationer av 

feminismen kan antas bero på att det är ämnen som framstått i mediebruset, den 

feministiska representationen kan således ses som mediesexig. Det var ämnen som då 

skapade debatt, och gör så även idag. Tas programmet emot utifrån det perspektivet kanske 

budskapet blir annorlunda. Belinda Olsson är ju som hon själv säger – och som blir mer 
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tydligt efter en tolkning av programmet; en person som fått sig en karriär med hjälp av 

feminismen. Hon är, en ”media-feminist”. 
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