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1. Inledning

Den 7 augusti 2007 publiceras Myggor och tigrar och det förväntade mediedrevet är igång. 

Romanen får stor uppmärksamhet redan före utgivning, och häcklas av många, inte minst av 

de personer som författaren själv kritiserar i sin bok. Maja Lundgren påstås hänga ut den 

svenska kultureliten, som hon själv är en del av. Hon använder den italienska maffian som 

metafor för den svenska kultureliten och nämner ett antal personer vid namn, som på olika 

sätt tidigare har kritiserat Lundgren och hennes arbete. Lundgren ifrågasätter makten inom 

kulturen och journalistiken och menar att den är patriarkal. Myggorna i romanens titel 

representerar de små stick eller den smutskastning som förekommer inom kultureliten, de 

stick som känns men inte syns, medan tigrarna utgör exempel på de synliga övertrampen. 

Gränslandet mellan sanning, fiktion och namngiveri är stora frågor under några månader i 

Sveriges största dagstidningar. Medlemmar ur kultureliten och journalister upprörs och flera 

röster hörs om vem som har rätt att publicera vad och vad som är godtagbart i litterära och 

journalistiska texter. Debatten handlar om det kontroversiella innehållet i boken och med flera 

invektiv anklagas och förtalas Lundgren, men diskussionen får flera läger och lika många 

känner igen sig i beskrivningarna av den könsmaktordning som beskrivs av Lundgren, och 

därmed får hon flera engagerade med sig i diskussionen. Bland annat skrivs artiklarna 

”Lundgrens bok är motbjudande” och ”Modigt av Lundgren att utmana kulturmaffian” av 

Manne Forsberg, respektive Carina Rydberg. 

Den debatt och de känslor som boken väckt är intressant ur flera aspekter. Bokens form är 

spännande, en mediekritisk roman som balanserar mellan fiktion och verklighet. Men också 

innehållet, att kända kulturpersonligheter utpekas, både med tanke på att Maja Lundgren själv 

i egenskap av författare och kulturskribent på Aftonbladet tillhör kultureliten, men också för 

att de flesta av dem arbetar inom Bonnierkoncernen, vilket är det förlag som gett ut boken och 

detta är en stor del av vad debatten handlar om. Även bokens mottagande och reaktioner 

bidrar till intresset för diskussion i denna uppsats. Intresset för att genomföra denna 

undersökning startade i ägarförhållandet, maktordningen, om vem som får skriva och 

publicera vad, samt vilka maktpositioner som finns och är viktiga inom det svenska 

kulturlivet. Att reda ut vad debatten handlar om och undersöka vilka positioner och diskurser 

som förekommer blir därför viktigt. 
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1.1. Syfte och problemformulering

Det huvudsakliga syftet är att reda ut vad debatten om Maja Lundgrens kritiska roman 

Myggor och Tigrar handlar om och hur debattörerna positionerar och förhåller sig till 

varandra. Detta ska analyseras utifrån om positioneringen är tydlig i debatten för eller emot 

publiceringen av romanen, om detta speglas i artiklarna samt om genus har en betydelse. Hur 

detta diskuteras och vad Maja Lundgrens roman får representera genom artiklarna. Om 

positioner konstrueras eller rekonstrueras i debattinläggen, och i så fall hur. Med positioner 

menas också vad artiklarnas innehåll kan betyda för debatten. Dessutom vill vi belysa vilka 

förstålelser för Myggor och tigrar som konstrueras i artiklarna, att se på hur diskussionen förs 

och vilka återkommande diskurser och teman som förekommer. 

1.2. Frågeställningar

– Vad handlar debatten om?

– Vilka diskurser förekommer i debatten och vad kan utläsas i dem?

– Hur kan positioner och genus förstås i förhållandet mellan debattörer och artiklar?

1.3. Disposition

Efter att en presentation av bakgrund, tidigare forskning samt denna undersöknings syfte och 

material har presenterats, följer en introduktion till den metodologiska och teoretiska 

inramning som finns för uppsatsen. Detta för att tidigt känna till vad uppsatsens 

undersökningsområde handlar om, hur stor debatten har varit och vad de viktigaste frågorna 

är, samt hur de ska redas ut. Det teoretiska och metodologiska avsnittet ligger nära varandra i 

innehåll och utformning, den startar i den teoretiska presentationen och fortsätter in i de 

metodologiska verktygen.  Först introduceras en presentation av teorier kring positioner och 

däri en diskussion om vilka skillnader och likheter, samt för- och nackdelar som finns med 

andra teorier som används. Därefter följer diskursanalysens tillvägagångssätt, hur den ska 

tillämpas i det material som artiklarna utgör och sedan hur den ska användas med den text och 

språkanalys som är relevant för undersökningens material. Efter denna genomgång kommer 

analysen presenteras i tematiska avsnitt, som innehåller utmärkande artiklar och dess essenser 

samt en analys av dem. Uppsatsen avslutas med en diskussion om hur boken diskuteras idag 

och vilka konsekvenser debatten kan ha bidragit med för det mediekritiska förhållningssätter i 

stort. 
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2. Resumé och bakgrund

I detta avsnitt presenteras vad boken Myggor och tigrar handlar om och hur debatten startats, 

som en följd av publiceringen, samt vilka ägarförhållanden som finns och vilken tidigare 

forskning som gjorts inom ämnet. 

2.1. Maja Lundgren och Myggor och tigrar 

Maja Lundgren har tidigare arbetat som skribent på Aftonbladets kultursida och som 

översättare från engelska och franska. Före Myggor och tigrar har hon bland annat skrivit 

romanen ”Pompeji”.1 Myggor och tigrar är en uppgörelse mellan Lundgren och de hon anser 

ha kränkt henne i såväl hennes arbetsliv som hennes privatliv. På baksidan av romanen kan 

följande läsas:

En autentisk skildring av Camorran i Neapel och maffiafasoner i svenskt kulturliv. I efterskalven 

av Pompejiromanen - kritikerframgångarna och Augustnomineringen - kastades författaren ut i 

en osäker tillvaro i arbetslivet på en kulturredaktion och så småningom tillbaka till platsen för 

brottet, Neapels undre värld. Likt en förklädd detektiv  rör sig Maja Lundgren oförskräckt i 

gränslandet mellan litteratur och verklighet.2

Då Myggor och tigrar gavs ut under sensommaren 2007 startade en konflikt i media rörande 

män gentemot kvinnor, generationsklyftor, sociala och kulturella positioner. Detta har vi sett 

utifrån det empiriska materialet. Artiklarna visar att fallet främst rörde Maja Lundgren och 

Björn Ranelid, författare och krönikör, men även andra inblandade och uthängda 

kulturpersonligheter figurerade vid sidan om. Debatten var som störst under augusti och 

september men efterdyningar och diskussioner har spridit sig och pågår i skrivande stund. 

Men redan ett år före utgivning, startade diskussionen om Myggor och tigrar och dess etiska 

aspekter och innehåll i tidningen Bang. Linna Johansson refererar i Expressen och artikeln 

”Kiss, Kiss, Bang, Bang”3 till Lena Sohls artikel ”Myggor och tigrar: En feministisk 

bruksanvisning”4 som publicerar utdrag ur boken sommaren innan den gavs ut. Efter det 

väcktes intresset och såväl positiva som negativa åsikter fanns tidigt. Boken försökte stoppas 

och det har ryktats att vissa delar ur boken lyckades strykas.5 Debatten som förts under hösten 

har uppstått och fått betydelse i flera led. En genus- och maktordningsaspekt kan ha haft 

                                                
1 Albert Bonniers webbplats http://www.albertbonniersforlag.se/Forfattare/Forfattarpresentation/?PersonId=6466 (071211)
2 Lundgren, Maja (2007) ”Myggor och tigrar” Albert Bonniers AB
3 Johansson, Linna 060618 Expressen ”Kiss, Kiss, Bang, Bang” http://www.expressen.se/1.372953 (071107)
4 Sohl, Lena 2006 Bang ”Myggor och tigrar: En feministisk bruksanvisning”
http://www.bang.a.se/jagalskardig/jagalskardig_smakprov.html?lena_text.html (071128)
5 Carp, Ossi 070803 DN http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=676797 (071030)
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inverkan för diskussionens innehåll och omfattning. Då debatten sätts i en större kontext finns 

många aspekter att ta hänsyn till, där bland annat genus, makt, positioner och 

ägarförhållanden kan ha stor betydelse. Med ägarförhållanden menas de ägare som står bakom 

de tidningar och det förlag som publicerat boken. Nedan följer en kort beskrivning av bokens 

innehåll samt andra eventuellt bidragande faktorer till kontexten.

2.1.1. Ägarförhållanden

Det empiriska materialet har ett ursprung ur företagen Bonnier AB och Schibsted, vilket kan 

vara relevant för undersökningens resultat. Bonnier AB är en mediekoncern med bas i 

Sverige. Företaget grundades 1804 i Köpenhamn av Gerhard Bonnier.6 I koncernen finns 

sammanlagt 10 000 anställda och omkring 150 företag ingår och är utspridda i över 20 länder. 

Bonnier har verksamheter i flera medieformer till exempel tidningar, magasin, bokförlag, 

webb, film, musik, radio och tv.7 År 2006 omsatte koncernen 20,2 miljarder svenska kronor.8

Bonnier AB äger tidningarna Dagens Nyheter, Expressen samt bokförlaget Albert Bonnier AB

som gett ut boken Myggor och tigrar vilka är aktuella i denna uppsats.9

Schibsted grundades 183910 och är nu ett av de ledande medieföretagen i Skandinavien. 

Schibsted har tillsammans 12,2 miljoner tidningsläsare, 8500 anställda och verkar i 20 

länder.11 Omsättningen 2006 var 11,6 billioner norska kronor.12 Förutom tidningar har 

dessutom Schibsted verksamheter i andra medieformer såsom TV-kanaler och bokförlag.13

Schibsted äger tidningarna Svenska Dagbladet och Aftonbladet som används i denna studie.

2.2. Tidigare forskning

Någon tidigare forskning om romanen och mer specifikt debatten kring Myggor och tigrar har 

inte gjorts, däremot finns Victoris Tensmos C-uppsats ”Mottagandet av den högsta kasten” 

                                                
6 Bonniers webbplats http://www.bonnier.se/Bonnier/templates/NormalPage.aspx?id=834&epslanguage=SV (071206)
7 Bonniers webbplats http://www.bonnier.se/Bonnier/templates/NormalPage.aspx?id=825&epslanguage=SV (071206)
8 Bonniers webbplats http://www.bonnier.se/Bonnier/templates/NormalPage.aspx?id=830&epslanguage=SV (071206)
9 Bonniers webbplats http://www.bonnier.se/Bonnier/templates/NormalPage.aspx?id=826&epslanguage=SV (070612)
10Schibsteds webbplats 
http://www.schibsted.com/eway/default.aspx?pid=275&trg=MAIN_5816&MAIN_5816=5820:0:10,1885:1:0:0:::0:0
(071206)
11 Schibsteds webbplats http://www.schibsted.com/eway/default.aspx?pid=275 (071206)
12 Schibsteds webbplats 
http://www.schibsted.com/eway/default.aspx?pid=275&trg=MAIN_5816&MAIN_5816=5820:0:10,1885:1:0:0:::0:0
(071206)
13 Schibsteds webbplats 
http://www.schibsted.com/eway/default.aspx?pid=275&trg=MAIN_5816&MAIN_5816=5925:0:10,1886:1:0:0:::0:0
(071206)
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(1998)14 inom litteraturvetenskap, som analyserar recensioner kring Carina Rydbergs 

omtalade roman, ”Den högsta kasten”, vilken ofta omnämns i samband med och som 

jämförelse till Myggor och tigrar. Då syftet var att reda ut vad debatten handlade om och 

fokus låg vid mäns och kvinnors olika läsningar, den kan användas som exempel i samma typ 

av undersökning som denna. En annan uppsats ”Respektabel kvinnlighet - en analys av 

bimbodebatten och vem som tar sig rätten att definiera” (2005) analyserar debatten som förts 

där ”kända kvinnor har kritiserats i media på grund av sitt ickerespektabla förhållningssätt till 

sig själv och sin kropp, exempelvis gällande utvik, silikoninlägg, klädstil”15 och så vidare. 

Den har skrivits vid centrum för genusvetenskap, Lunds universitet av Ulrika Bohman. Fokus 

låg då vid de olika aktörernas sociala positioner med debattartiklar av Linda Rosing, Linda 

Skugge och Sara Stridsberg som utgångspunkt. Deras olika sociala positioner och eventuella 

förflyttningar har retts ut och diskuterats. Precis som Bohmans undersökning görs denna med 

Bourdieus teorier i en mediekontext. 

Anna Edin och Kristina Widestedt har även de gjort en genusorienterad analys av ytterligare 

en bimbodebatt. Den pågick mellan Jan Guillou och Kattis Ahlström, som ägde rum under 

våren 2001. I rapporten ”Bimbon och den manliga medielogiken – en studie av journalistisk 

debatt om journalistik” (2001:3) används kritisk diskursanalys tillsammans med inslag från 

dialogisk analys. Edin och Widestedt ser på texterna som repliker i ett pågående samtal och 

analyserar därmed texterna i relation till varandra.16

Deras rapport ligger nära denna uppsats i såväl metod, genomförande som innehåll. En stor 

del av rapporten handlar om medielogik, att medierna utvecklats till att det privata i allt större 

utsträckning diskuteras offentligt och att den offentliga diskussionen blivit mer personlig och 

vardaglig, samt att det blivit allt vanligare att medierna påverkar varandra innehållsmässigt 

som både inspirations- och informationskällor. Detta får konsekvenser som att publiken 

lättare fångas in och medierna kan på så sätt reproducera uppmärksamheten i den egna 

leden.17 Rapporten visar att public service reproducerar en normgivande gränsdragning mellan 

olika typer av program, att män representerar en starkare trovärdighet och leder seriösa 

                                                
14 Tensmo, Victoris (1998) ”Mottagandet av den högsta kasten” C- uppsats, Linköpings universitet. Institutionen för Tema. 
Avdelningen för litteraturvetenskap
15 Bohman Ulrika, (2005) ”Respektabel kvinnlighet - en analys av bimbodebatten och vem som tar sig rätten att definiera”  
C-uppsats, Lunds universitet/Centre for Gender Studies, s.1
16 Edin, Anna & Widestedt, Kristina (2001) ”Bimbon och den manliga medielogiken – en studie av journalistisk debatt om 
journalistik” rapport nr3, Stockholm (Stiftelsen Institutet för Mediestudier), s.10
17 Ibid. (2001:8f)
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samhällsprogram, medan kvinnor hör samman med mindre allvarstyngda program. Detta 

påträffas även i övrig media, men framförallt inom televisionen.18 Edin och Widestedt har 

även konstaterat att medielogiken gör det svårt att skilja mellan seriös information och 

”sensationsskvaller”, samt att skilja mellan ”det kulturella” och ”det kommersiella”. 

Forskarna menar också att de återkommande personangreppen i debatten visar det dolda 

trycket på sensation och avslöjande. Det sensationella fångar publikens intresse. Jan Guillou, 

som var en av debattörerna, blandar sensation med samhällsdebatt och blir på så sätt både 

kommersiell och seriös. De upprepade personangreppen garanterar det journalistiska fältets 

och medielogikens primära ”värden” och utgör på så sätt debattens dolda betydelse – det visar 

fältets strukturella dominans, samma dominans män besitter över kvinnor. Vidare fastställer 

även forskarna att män har mer makt än kvinnor, att män har lättare att dra gränsen mellan det 

privata och det offentliga och mellan det seriösa och det mindre seriösa. De har dessutom mer 

makt att kunna överträda dessa gränser. Slutligen visar studien att de styrande strukturerna 

inom journalistiken som framstår som neutrala i själva verket upprätthålls av en bestämd 

könsposition, en manlig norm. Forskarna påkallar också ett stort behov av flera 

genusorienterade studier av medielogikens processer.19

Gunilla Jarlbro, (2003) forskar om media. I det här fallet om tidningarnas representation av 

ärendet om tillsättandet av en professor samt om läsarna fick en tillräckligt bred bild av 

rapporteringen, om de enbart läste en tidning. Materialet har retts ut med en innehållsanalys. 

Först har en registrering av vilka aktörer och i vilken omfattning de har fått komma till tals i 

diskussionen gjorts, vilka sedan har betraktats som repliker i samtal. Begrepp, yttranden och 

tillslut teman har identifierats för att ta fram texternas latenta betydelse.20 Jarlbros 

undersökning visar att majoriteten, 63 %, av skribenterna är män, att det går att finna ett 

”genustema” i debatten, att ”den gängse medielogiken” representeras av genus som 

konstrueras enligt förväntningar på vad som är manligt och kvinnligt.21 Detta angreppssätt är 

återkommande i denna studie då debatten och dess aktörer ses som deltagande i pågående 

samtal. Liknande Jarlbros metod ska även här olika tidningar och dess artiklar i en viss 

sakfråga jämföras, aktörerna kommer att registreras och kartläggas i förhållande till varandra 

och olika teman ska identifieras.

                                                
18 Edin, A & Widestedt, K (2001) (2001:30)
19 Ibid. (2001:31ff)
20 Jarlbro Gunilla, (2003:1) ”Manliga snillen och tokiga feminister- en analys av mediernas rapportering kring tillsättningen 
av professuren i historia vid Lunds universitet våren 2002.” Lund: Sociologiska institutionen, s.5 
21 Ibid. (2003:17,33 et. al)
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4. Material och Urval

Det empiriska materialet utgörs av debattartiklar som har publicerats på svenska 

dagstidningarnas nätupplagor. Detta för att materialet blir lättare att nå och de lämpar sig för 

den textanalys som ska användas. Tidningarnas sökmotorer har använts med orden ”Myggor 

och tigrar” och ”Maja Lundgren” som ramar in området för studien. Urvalet har begränsats 

till Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen och till tiden före och 

efter utgivningen av Myggor och tigrar. Sökningarna genomfördes vid fem tillfällen från den 

30 oktober till 7 november, 2007, samtliga artiklar som publicerats innan dessa datum finns 

med i materialet. Urvalet har gjorts utifrån de två största svenska morgontidningarna och de 

två största kvällstidningarna som ägs av Bonnier respektive Schibsted. Sammanlagt har ett 50-

tal artiklar gåtts igenom, majoriteten av materialet har återfunnits i DN och Expressen. En mer 

ingående, kvalitativ materialgenomgång återkommer i analysavsnittet.

Antal artiklar/tidning: Artikelförfattare: Antal artiklar/mån (2007):

Aftonbladet: 3
Expressen: 16
DN: 19
SvD: 13

Kvinna: 26
Man: 18

Juni: 1
Juli: 0
Augusti: 33
September: 15
Oktober: 1

4.1. Förhållningssätt och överväganden 

Det är viktigt att man i sin forskarroll försöker ställa sig så främmande inför det som ska 

undersökas som möjligt.22 Tidigare erfarenheter och tolkningar av journalisternas positioner 

kan påverka oss som forskare. Eftersom vi undersöker journalisternas ståndpunkt så förhåller 

sig denna undersökning så neutral som möjligt, inga värderingar läggs i huruvida Maja 

Lundgren och Bonnier gjort rätt i att ge ut boken. Vi har inte läst romanen och har på så sätt 

inga egna intryck av bokens innehåll. Winther Jørgensen och Phillips skriver om 

svårigheterna då forskaren står nära den kultur han eller hon undersöker; ”Eftersom man som 

forskare ofta är en del av den kultur man undersöker, delar man många av de självklarheter 

som man är ute efter att avslöja.”23

                                                
22 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, (2000) ”Diskursanalys som teori och metod”, Lund, Studentlitteratur, 
s.28f
23 Ibid. (2000:28f)



11

5. Teoretisk och metodologisk inramning

För att reda ut vilka fält och positioner som har betydelse i debatten, dels maktpositioner som 

beror på genus och kulturell tillhörighet, men också sociala aspekter i debatten används Pierre 

Bourdieus teorier kring just fält och positioner och hur de skapas och upprätthålls. I analysen 

behandlas genus som en aspekt av fältproblematiken. Det diskursanalytiska förhållningssättet 

är centralt i denna uppsats, det används såväl teoretiskt som metodologiskt i analysen, 

eftersom teori och metod är sammanlänkade i diskursanalys.24 Nedan presenteras även 

textanalys som tas till hänsyn i analysen av det empiriska materialet. 

5.1. Teoretiska positioner 

Enligt Bourdieu finns det lagar som har oföränderliga funktioner inom olika fält. Han menar 

att man med hjälp av sina kunskaper om ett enskilt fält kan tolka andra. För att ett fält ska 

fungera så krävs det att människor känner till reglerna och besitter det habitus som förutsätts 

för det specifika fältet. Habitus utgör de egenskaper som tillsammans formar en person, det 

kan vara ett yrke och de sammanlagda kunskaper och referenser som personen besitter.25

Positioner som är viktiga att kartlägga för denna analys är maskulint/feminint samt högt/lågt, 

detta kan utläsas av den offentliga diskussionens innehållsmässiga och retoriska 

förhållningssätt i artiklarna. Även yrkestitel hos artikelförfattaren och de referenser som 

omnämns i artiklarna är kan ha stor vikt och tidningarnas ägarförhållande.

I det utvecklade schemat över kapital, La Distinction har han beskrivit de olika roller och 

tillhörigheter samhället innehåller, han benämner de som fält, som positionsstrukturerade rum. 

”Varje positions egenskaper beror på dennas plats i dessa rum, och de kan analyseras 

oberoende av innehavarnas karakteristiska (som delvis bestämmer innehavarna).”26

I alla fält finns strukturer, vilket är ett tillstånd i förhållandet mellan aktörerna i kampen om 

”det legitima våld […] som är karakteristiskt för fältet i fråga.”27 Strukturer kan utgöras av 

exempelvis olika former av maktutövande. Bourdieu menar vidare att förhållandet i fältet 

påverkas av den dominerande parten i det specifika fältet och det är det som är grunden till 

den makt och auktoritet som kännetecknar ett fält. Men ett fält har även mindre synliga 

                                                
24 Winther Jørgensen, M & Phillips, L (2000:10)
25 Bourdieu Pierre, (1997) Kultur och kritik- Anföranden av Pierre Bourdieu övers. Stierna Johan, Mediaprint Uddevalla AB, 
s.127f
26 Ibid. (1997:127)
27 Ibid. (1997:128)
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egenskaper, att de människor som befinner sig inom ett fält har ett engagemang, att de har en 

mängd fundamentala intressen gemensamt, att dessa bidrar till en objektiv sammanhållning 

utanför maktkampen. Om någon vill få tillträde till ett fält måste en inträdesavgift erläggas, 

som innebär att spelets regler ska accepteras. Det är ofta som stor vikt läggs på de tecken som 

visar att den nya personen har anammat spelets regler.28 Att tillhöra ”rätt” fält och ha 

ansenliga ståndpunkter blir viktigt för acceptansen och anseende i debatten som förs. 

Habitusteorin syftar till att grundlägga möjligheten till en vetenskap om praktikerna som 

utesluter ett finalistiskt eller ett automatiskt tänkande. […] Habitus är ett dispositionssystem 

som förvärvats genom en underförstådd eller uttrycklig inlärning, och fungerar som ett system 

av genererade scheman vilka generar strategier.29

Bourdieu diskuterar de kapital som är summan av habitus man innehar. Att beroende på vilket 

kapital som är det främsta så tillskrivs kunskaper och därmed förväntningar från 

omgivningen. Detta har betydelse för vilken position man intar och hamnar i inom ett fält. 

Han fortsätter med att institutioner, såsom skolsystemet är med och producerar permanenta 

skillnader mellan människor och dessa skillnader kan vara gradbeteckningar men också till 

exempel personens accent och uttryck, den så kallade distinktionen. Med dessa premisser 

utläses då en person och olika uppfattningar görs därefter. Bourdieu menar att vissa personer 

därmed elimineras från sitt fält, till exempel det politiska spelet, ofta beror det på om en 

person tillkännager sig kompetens för att syssla med politik. Han menar vidare att samma 

variabler bestämmer om man har tillträde till kulturen, att skillnaden mellan män och kvinnor 

och framförallt mellan hög- och lågutbildade är stor30, vilket kan användas i kartläggningen 

av positionerna i debatten och dess innehåll. 

Genom en analys av det rum där den kulturella produktionen görs, till exempel i 

dagstidningarna, kan man enligt Bourdieu se att producenter inte producerar för sin publik 

utan oftast med hänsyn till sina konkurrenter, oavsett vilken yrkestitel producenten har inom 

kulturen, politiken eller journalistiken. Han menar att de producerar i ett visst konkurrensrum 

och anpassar sig inom detta, att man behöver förstå fältets historia för att förstå fältets 

strategier.31

                                                
28 Bourdieu, P (1997:129f)
29 Ibid. (1997:133)
30 Ibid. (1997:260f)
31 Ibid. (1997:265f)
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5.1.1. Teori om genus och dominans 

Bourdieu menar att vi accepterar skillnader mellan män och kvinnor eftersom de återkommer 

i alla praktiker, att skillnaderna beror på en ”kompetenstilldelning” som samhället har skapat. 

Att män och kvinnor hänvisas till olika arbetsuppgifter, till exempel tilldelas män politiken 

och den offentliga platsen medan kvinnan tilldelas det osynliga arbetet, att denna skillnad inte 

är så enkel utan att klasstillhörighet spelar stor roll.32 Dessa teorier om positioner 

konstruerades för flera år sen och är inte konstanta. De togs fram i sin samtid och kontext, 

vilket gör att de inte behöver ha samma innebörd och styrka idag. Acceptansen, attityd och 

åsiktsförändringar har sannolikt förändrats med tiden. För att kunna tydliggöra och reda ut de 

olika roller som intas i kulturdebatten, som Maja Lundgen gör genom Myggor och tigrar och 

även hur debattörer placerar sig i, så är Bourdieus teorier användbara. De genuspräglade 

positionerna kan eventuellt framkomma i debatten och hur män och kvinnor hänvisas till 

varandra är relevant för analysen. 

Bourdieu skriver om ”den manliga dominansen i samhället”, om hur män och kvinnor 

befinner sig på olika positioner beroende på olika gränsdragningar. Bourdieu hävdar att de 

kulturella skillnaderna mellan män och kvinnor har ett ursprung från den naturliga, kroppsliga 

skillnaden. Bourdieu förklarar hur den sociala ordningen upprätthålls, att den domineras av 

den manliga principen.33 Bourdieu menar att könsuppdelningen går att kategorisera, delas in i 

förhållanden, i praktiska scheman eller dispositioner. Genom att studera dessa förhållanden, 

att fokusera på de mekanismer och historiska institutioner som kan ha påverkat så går det att 

tydligare belysa dominans och styrkeförhållanden mellan könen.34 Detta kan möjligtvis vara 

användbart då betydelsefulla positioner inom Sveriges kulturelit kartläggs, då Maja Lundgren 

genom romanen namngivit män i samband med diskussion om patriarkala strukturer, kan 

motståndet tänkas komma från dessa. Som Bourdieu menar behöver inte den manliga 

ordningens styrka rättfärdigas35 utan den tas ofta för givet, vilket kan tydliggöra olika 

förhållanden, om vad som är högt och lågt i positionerna mellan de debattörer som figurerar i 

debatten om Myggor och tigrar. 

Bourdieu skriver vidare att kvinnor symboliskt är dömda till undergivenhet, och för att kunna 

utöva makt behöver kvinnorna omvända männens styrka emot dem. Eller genom att istället 

                                                
32 Bourdieu, P (1997:259)
33 Bourdieu, Pierre (2004) Den manliga dominansen övers. Lundqvist Pia. Mediaprint Uddevalla AB, s.30f 
34 Ibid. (2004:11f)
35 Ibid. (2004:20f)
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kliva åt sidan och förneka den makt som då inte blir lika synligt även om det inte blir 

tillräckligt för att omvända dominansförhållandet helt så ger det effekten att bekräfta det 

dominerade och därmed synliggöra kvinnors inre styrka. Dominerade personer anpassar 

kategorier ur deras egen utgångspunkt i dominansrelationerna, därför framstår deras 

positioner som naturliga och konstitutiva.36 Bourdieu skriver att det inte går att skilja habitus 

från ”de strukturer som producerar och reproducerar dem, såväl män som kvinnor”37 att den 

sociala ordningen är uppbyggd på de dominansförhållanden som finns.38

5.1.2. Teori om Stake and Interest 

Sociala konstruktioner kan också förklaras genom Potters begrepp ”Stake and Interest” vilket 

direkt kan översättas med insats och intresse, det handlar om vad som finns att vinna eller 

förlora i ett samtal och vad som står på spel för deltagarna. Detta begrepp hjälper oss att 

kartlägga vad artikelförfattarna har för insats och intresse i debatten, det klargör 

artikelförfattarens position i samtalet. I begreppet Stake and Interest ingår bland annat idén 

om ”Stake Inoculation” som i detta fall betyder att, samtalsdeltagarens insats och förmåga att 

okulera, det vill säga, att kunna förgrena och föröka en åsikt i debatten. Potter menar vidare 

att de generella termerna Stake och Interest fungerar symboliskt för bestämmelser som 

människor gör när de använder språket. 

[…]the description’s speaker, or the institution responsible for the description, has something to 

gain or loose; that they are not disinterest. They have a stake in some course of actions which the 

description relates to, or there are personal, financial or power considerations that come into 

play.39

Texten, eller den som talar i den specifika texten kan bli granskade i relation till dess 

bakgrund i form av kompetens, lojalitet, motiv och värde. I detta fall utgör texten och samtalet 

de artiklar som skrivits i debatten om Myggor och tigrar. Där skribenten fungerar som den 

främsta rösten, men även tidningen där artikeln har publicerats är av vikt då den utgör 

institutionen som Potter skriver om. Samtalsdeltagarna ”bryter ner” och genomskådar 

förutfattade meningar, eller genomskådar vad som händer i samtalet. Men trots att de 

dekonstruerar samtalen, eller texterna så går det inte alltid att garantera talaren eller 

                                                
36 Bourdieu, P (2004:45f)
37 Ibid. (2004:56)
38 Ibid. (2004:56)
39 Potter, Jonathan. (1996) Representing Reality- Discourse Rhetoric and Social Constructions  London: SAGE Publications, 
s124
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skribentens motiv, om den har något att vinna eller förlora.40 Det finns dock svårigheter att 

som utomstående se skribetens motiv och intresse om det inte på förhand är givet eller om 

läsaren saknar förförståelse. 

The pervasiveness of stake and interest as a consideration where descriptions are used is shown 

both by the way interest may be invoked in undermining versions and by the way versions are 

fashioned to head off such undermining.41

Som tidigare nämnts så handlar stake inoculation om att en insats i ett samtal oftast har ett 

bakomliggande syfte, att samtalsdeltagarens har för avsikt att förgrena och föröka sin åsikt. 

Detta för att stärka sin position och sin makt i förhållandet i samtalet som förs, dels ekonomiskt 

men i detta fall främst personligt. Detta blir användbart i analysen vid kartläggningen av 

samtalsdeltagarnas positioner, såväl som dess position till ämnet i stort men också deras 

relation och position i förhållande till varandra. Med hjälp av denna begreppsapparat kan olika 

åsikter kartläggas, huruvida samtalsdeltagarna håller med varandra och befäster sina åsikter i

andras ställningstaganden eller tvärtom går emot de andras åsikter. 

5.2. Metod och tillvägagångssätt

Metoden är ett försök till sammanställning av Klaus Bruhn Jensens massmediala teorier kring 

textanalyser och Potter och Wetherells teorier och begrepp. Det insamlade empiriska 

materialet kategoriseras först efter innehåll, därefter tas relevanta teman fram. 

Undersökningen ska genomföras med begrepp som textanalys och tolkningsrepertoar, vilket 

betyder att gemensamma återkommande begrepp ska sammanställas och analyseras. I denna 

framställning ses gemensamma referenser, innehåll och ord som viktiga, men framförallt 

förhållningssätt till romanen som sådan men också vilket ställningstagande som finns 

debattörer emellan. 

5.2.1 Textanalys

Bruhn Jensen menar att texter skrivs och läses i förhållande till varandra, att de integrerar med 

varandra i textsystem och att diskurserna därmed får olika innebörd för olika kontexter. Ett 

användbart begrepp som går att tillämpa på texter är teman och konstruktionen av dem, vilka 

bygger på teoretiska kategoriseringar av diskurser. Detta är bra för att strukturera upp detaljer 

                                                
40 Potter, J (1996:125)
41 Ibid. (1996:125)
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i analyser och för att tydliggöra materialet.42  För att förstå teman och dess olika betydelser 

behöver det intertextuella flödet praktiseras. Bruhn Jensen förklarar konceptet om 

intertextualitet som bygger på att ingen text fungerar som en isolerad ö, eller står enbart för 

sig själv, utan texter refererar hela tiden till en mer komplex struktur av interrelationer som 

existerar mellan enskilda litterära verk eller mediaproduktioner.43 Intertextualitet är alltså 

förhållandet mellan olika texter och används i denna analys för att tydliggöra att artiklar utgör 

beståndsdelar i ett pågående offentligt samtal. Eftersom syftet dels är att se på varje enskild 

artikels innehåll men också vad artiklarna tillsammans ger för bild av debatten som helhet. 

Författare återanvänder ständigt ord, begrepp, karaktärer och narrativa element i nya 

sammanhang och texters ursprungliga syfte behöver inte överensstämma med den slutgiltiga 

betydelsen och förståelsen.44

I define intertextuality as the process in which elements of discourse communicate specific 

meanings to audience by implicit reference to other, familiar discourses, themes, genres, or media, 

which may also be present in or implied by the context of reception.45

Effekten av intertextuell media är högre än summan av varje enskild media. Det finns två 

typer av intertextuell analys, strukturell och tematisk, båda är relevanta för denna studie, på så 

sätt att samtalens essens och diskurser kan urskiljas. Den strukturella intertextuella analysen 

kartlägger integrerade meddelanden som binder samman olika medieproduktioner och texter. 

Dessa utgörs av olika påannonseringar och marknadsföring. Den tematiska intertextuella 

analysen använder istället diskursiva element från andra texter, genrer eller medier för en 

förståelse av sammanhanget.46

Ett annat begrepp, rekontextualisering, förklarar Bruhn Jensen som att det är förståelsen 

mellan den diskursiva medvetenheten, praktiska medvetenheten och omedvetenhet, alltså att 

olika förförståelse för sammanhang är avgörande då människor läser en text.47

Rekontextualisering fångar in vad som händer när nya utsagor eller begrepp återanvänds i nya 

kontexter som därmed får ny betydelse. Förförståelsen för olika texter och samband kan bero 

på en rad olika erfarenheter, från det som precis erinrats.48 Debatten betraktas i denna uppsats 

                                                
42 Bruhn Jensen, Klaus (1995) The Social Semiotics of Mass Communication, London: Sage, s.115  
43 Ibid. (1995:119)
44 Ibid. (1995:120f)
45 Ibid. (1995:120)
46 Ibid. (1995:120)
47 Ibid. (1995:50)
48 Ibid. (1995:48)
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som samtal, där texterna utgör replikerna och mönster kommer att urskiljas och redogöras i 

form av teman.

5.3. Diskursanalys

Diskuranalysens metod fungerar på det material som ska analyseras i denna uppsats eftersom 

det är samtalen i debatten och framförallt språkbruket och retoriken, men också 

innehållsmässigt vad som är kärnan i artiklarna. Genom att undersöka detta går det att utläsa 

hur verkligheten representeras av samtalsdeltagarna. 

5.3.1 Språket 

Språket är inte enbart en informationskanal som förmedlar sinnestillstånd och beteenden eller 

enbart kommunicerar olika typer av fakta om världen, utan språket kan även ses som en 

”maskin” som konstituerar sociala identiteter och relationer i den sociala världen. 

Förändringar i diskursen förändrar även den sociala världen.49 Bourdieus teorier om sociala 

positioner har ett liknande resonemang om hur språk, social bakgrund och erfarenhet påverkar 

sociala identiteter, relationer och positioner i samhället, dock menar Bourdieu att det inte är 

språket som är det primära, utan lägger större vikt vid habitus och tidigare erfarenheter. 

Diskurspsykologin tillhör det socialpsykologiska fältet och har utvecklats till ett viktigt 

socialkonstruktionistiskt tillvägagångssätt. Inom diskurspsykologi ses språket som dynamiskt, 

det utgörs av såväl texter som talspråk, vilka gör konstruktioner av världen som orienteras 

mot sociala handlingar. Människor konstituerar världen genom social, diskursiv aktivitet. 

Inom diskurspsykologi analyseras språkbruket empiriskt i de kontexter där de utvecklas.50

Artikelförfattarna har bara språkbruket som verktyg i den aktuella kontexten, men Bourdieus 

teorier om tidigare erfarenhet och förförståelse för personen bakom artikeln bidrar till vad 

texten får för mening i sammanhanget och i en vidare kontext.51 Även Bruhn Jensens teorier 

har uppmärksammat problematiken kring texters betydelse beroende på människors skilda 

förförståelser.52 Det går inte att på förhand veta vilka texter som mottagarna läser och förstår, 

men i det specifika fallet då kultureliten yttrar sig har de flesta liknande erfarenheter och 

                                                
49 Winther Jörgensen, M & Phillips, L (2000:16)
50 Ibid. (2000:97)
51 Bourdieu Pierre, (1997) Kultur och kritik- Anföranden av Pierre Bourdieu övers. Stierna Johan, Mediaprint Uddevalla AB, 
s127f
52 Bruhn Jensen, K (1995:115ff)
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kunskaper om sin värld och sitt fält. Detta poängterar Bourdieu som sagt, att dess deltagare 

har stor kunskap inom.53

Diskurspsykologin uppfattar identiteter som diskursiva, de anser att människor inte har en fast 

identitet.54 Artikelförfattarna kan göra anspråk på en tillhörighet och position, men den kan 

skifta beroende på kontext. Precis som Bruhn Jensen menar att en text kan göra, beroende på i 

vilket sammanhang den läses i.55 Språket är därmed inte enbart en informationskanal som 

förmedlar sinnestillstånd och beteenden eller enbart kommunicerar olika typer av fakta om 

världen, utan språket kan även ses som en ”maskin” som konstituerar sociala identiteter och 

relationer i den sociala världen.56 Eftersom materialet utgörs av texter lämpar sig 

diskursanalys och i synnerhet diskurspsykologi. Där språket, ord och begrepp är fokus för 

innehållet, dessutom synliggörs diskurser som olika element och kontexter för det undersökta 

området.  

5.3.2. Tolkningsrepertoar som metod

Winther Jørgensen och Phillips tolkar Potter och Wetherell, vilka har en bred definition av 

diskurs, där alla typer av verbala och skriftliga texter ingår, såväl betydelser, samtal, 

berättelser, förklaringar, redogörelser och anekdoter.57 Diskurspsykologi, den specifika gren 

inom diskursanalys som används för denna uppsats, lämpar sig särskilt väl då den förespråkar 

att titta på texter och talspråk i den specifika sociala kontext som samtalet förekommer i. De 

poängterar att språkbruket är flexibelt och dynamiskt och väljer att kalla sin diskursmodell för 

”The interpretative repertoire”, eller tolkningsrepertoar som bygger på ett register av termer 

och metaforer som tillsammans karaktäriserar framställningen av attityder och värderingar.58

En tolkningsrepertoar kan enkelt förklaras som termer och begrepp vilka används vid tal för 

att konstruera olika versioner av verkligheten.59 Skillnaden till Bruhn Jensens intertextuella 

analys och begreppet rekontextualisering är att tolkningsrepertoar fördjupar en analys genom 

delar medan de andra begreppen rör sig på en metanivå, där helheten och sammanhanget 

ligger i fokus i större utsträckning.

                                                
53 Bourdieu, P (1997:129f)
54 Winther Jørgensen, M & Phillips, L (2000:106)
55 Bruhn Jensen, K (1995:48)
56 Winther Jörgensen, M & Phillips, L (2000:16)
57 Ibid. (2000:114f)
58 Potter, J & Wetherell, M (1987) “Discourse and Social Psychology- Beyond Attitudes and Behavior” London: SAGE 
Publications, s138
59 Winther Jörgensen, M & Phillips, L (2000:114f)
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Tolkningsrepertoaren är användbar då den systematiskt förklarar sociala representationer, den 

bidrar till att förstå termer, attityder och värderingar i en social interaktion.60 I den kommande 

analysen synliggörs artiklarnas essens med hjälp av metoden, genom att plocka ut utmärkande 

ord och begrepp som vi anser står för artikelns innehåll. Tolkningsrepertoaren har i detta fall 

två nivåer, dels finns en tolkning för respektive artikelförfattare, men också en tolkning som 

visar hur debatten förs emellan de olika författarna. Med hjälp av tolkningsrepertoaren ska 

alltså både den enskilda texten analyseras, men den kommer även att användas för att hitta 

likheter och skillnader mellan flera texter, intertextuellt. Därmed kan innehållet synliggöra det 

specifika språk som används och kartlägga vilken kontext och fält artikeln och 

artikelförfattaren tillhör. Då referenser återkommer i varje enskild artikel kan eventuellt 

gemensamma erfarenheter, kunskaper och därmed mönster urskiljas. De olika orden och 

begreppen presenteras i samband med genomgången av varje enskilt tema, detta för att 

läsaren på så sätt får möjlighet att se mönstren och hur språkbruket används och därmed få en 

tydlig bild av vad artiklarna handlar om. 

Genom tolkningsrepertoar kan alltså system urskiljas, och därmed synliggörs kärnan och det 

som karaktäriserar det specifika i det sociala samspelet. Detta görs i ett begränsat urval av 

återkommande och karaktäristiska ord och begrepp. Det går att analysera informationen så att 

både kronologisk och logisk auktoritet synliggörs,61 för denna analys anpassas metoden till 

det sociala samspelet som i det här fallet ses som offentliga samtal. En kronologi och ett 

system av utmärkande och karaktäristiska termer ska tydliggöra vad samtalen handlar om och 

paralleller mellan artiklarna, eller deltagarnas uttalanden ska dras för att se likheter och 

skillnader i hela samtalet och för att sätta artiklarna i en större kontext. 

För denna uppsats lämpar sig diskursanalys som både teori och metod, då syftet är att, som 

tidigare sagt att undersöka mönster i uttalanden i den specifika sociala kontexten i den 

offentliga debatten om Maja Lundgrens Myggor och tigrar som utspelar sig i fyra svenska 

tidningar. Genom att analysera dessa mönster kan sedan debattdeltagarnas kärnfråga och 

åsikter klargöras. Kartläggningen av dessa språkliga mönster är inte helt oproblematisk då 

dessa oftast ligger dolda och ses som självklarheter och just därför är det viktigt. Detta kan 

kompletteras med det som Bruhn Jensen menar, att texter integrerar, i det här fallet artiklarna, 

                                                
60 Potter, J & Wetherell, M (1987:146)
61 Ibid. (1987:149)
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med varandra i ett textsystem. Då blir det tydligare att utläsa mönster och de olika 

innebörderna för den specifika kontexten. Som tidigare nämnts genererar detta till teman.62

5.4. Sammanfattning 

“Truth is Stranger than fiction” skriver Potter och menar att resurserna för att bygga upp en 

livlig och sannolik fiktion ofta är samma som för att bygga upp tillförlitlig fakta. Det skapar 

många intressanta frågor kring relationen mellan litterär representation och den praktiska 

representation av olika världar.63 Detta är en av diskurserna som behandlas i de textsystem 

som artiklarna utgör, att Maja Lundgrens gestaltning ifrågasätts om huruvida Myggor och 

tigrars innehåll är sanning eller fiktion. 

Sammanfattningsvis kan som sagt dessa metoder och teorier appliceras på debatten om 

Myggor och tigrar och därmed artikelförfattarna inom olika fält, till exempel de politiska och 

journalistiska fälten. Ett habitus och dess position kan också utläsas för de olika debattörernas 

ställningstaganden. Därför är det viktigt att reda ut vad de olika positionerna innebär och hur 

de har uppkommit, vad makten innebär för de olika diskurserna som förekommer mellan män 

och kvinnor inom kultureliten. Bourdieus teorier om positioner och framförallt genusteorin är 

inte beständiga, de påverkas av såväl samtid som kontext. Det intressanta är däremot som 

tidigare sagt att pröva hans teorier på nutiden och specifikt denna debatt, att undersöka om 

kvinnan är underställd mannen och om acceptansen för skillnader finns kvar. Språkteori, 

textsystem, intertextualitet, ”Stake and Interest” och tolkningsrepertoar bidrar tillsammans till 

att vi kan utläsa de fält och därmed de positioner som debatten innehåller. Dessa teorier 

kompletterar varandra och ger analysen en djupare innebörd. Urvalet av artiklar, dess innehåll 

och dess ställningstagande kan vara färgat av oss som forskare. Språk och textförståelse kan 

ge olika tolkning beroende på läsarens erfarenheter och subjektiva upplevelse. I och med att 

artikeln representerar en replik i det offentliga samtalet och är det enda som utgör vårt 

empiriska material så kan andra kontexter och beroendeförhållanden påverka innebörden av 

artikeln. Därmed kan exempelvis ”Stake and Interest” ibland vara svår att fastslå, då denna 

debatt kan röra sig på ett personligt plan och samtliga debattörer vara verksamma inom 

samma diskurs. Vi som utomstående kan inte känna till alla dolda insatser och intressen som 

finns. Men teorierna och metoderna tydliggör vad debatten handlar om, vilka teman som 

finns, om genus är en central fråga och vilka andra skillnader och likheter som finns i 

artiklarna och artikelförfattarnasinsemellan.
                                                
62 Bruhn Jensen, K (1995:115ff)
63 Potter, J (1996:173)
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6. Analys 

Den största delen av materialet har visat starka åsikter, inte enbart för publicerandet av 

romanen utan framförallt i en större kontext, om Bonnier gjorde rätt i att publicera Myggor 

och tigrar, om det som står i boken är sanning, om det går att blanda fiktion med privata 

upplevelser och att de högt uppsatta inom kultureliten reagerar. Det som också utmärkt 

artiklarna är upprörda röster i debatten, antingen för eller emot publiceringen av romanen och 

huruvida Maja Lundgren gjorde rätt i att skriva boken eller ej.

6.1. Analysens disposition

Analysen är därför disponerad tematiskt där artiklarnas kärna primärt utgörs av åsikter för-

eller emot bokens innehåll och den problematik som den illustrerar. Detta för att tydliggöra 

viktiga ståndpunkter i debatten, eftersom det är det huvudsakliga syftet med undersökningen. 

På så sätt klargörs också den primära frågan, hur debattörerna positionerar sig i förhållande 

till varandra, i grupperingar för och emot publicerandet av boken, då vi anser att till exempel 

genusaspekten inte utgör det primära i denna debatt. Positionerna visar konkreta 

ställningstaganden som artikeln och artikelförfattaren gör i debatten. Dessa positioner kan 

utgöra artikeln och artikelförfattarens ställningstagande för eller emot publicerandet, men 

också debattörerna emellan. Analysen bör ses som en kvalitativ studie, även om materialet 

startat i en kvantitativ undersökning, då det består av ett femtiotal artiklar. Det finns alltid en 

viss problematik inbyggd då man grupperar och generaliserar åsikter, oavsett vilken 

gruppering som görs. Att gruppera åsikter efter positivt respektive negativt ställningstagande 

kan medföra ett dilemma för resultatet, men detta dilemma skulle uppstå oavsett vilken 

gruppering och generalisering som görs. 

I analysen används tolkningsrepertoarens syfte kort, utvalda ord och begrepp nämns vilket 

fördjupar artikelns innehåll, betydelse och vad artiklarna representerar var för sig och dem 

emellan. Artikelns essens och ställningstagande belyses genom citat och återkopplingar till 

andra deltagare i debatten. Intertextualitetsmetoden präglar analysens utformning då 

artiklarna, som tidigare nämnts, utgör delar av ett samtal och läses i förhållande till varandra. 

Den mest centrala frågeställningen, vad debatten handlar om, syns genom disponeringen av 

materialet, hur debattens ställningstaganden för eller emot förs. 



22

6.2. Positivt ställningstagande

Ur det material som samlats in så har sammanlagt 14 artikelförfattare, 9 kvinnor och 5 män, ett 

tydligt positivt ställningstagande till Myggor och tigrar och dess utgivning. Diskussionen 

handlar framförallt om att boken har bidragit med något viktigt åt samhället. I artiklarna som 

setts som starkt positivt inställda återkommer åsikter om att Maja Lundgren har gjort rätt som 

skrivit boken, och att den har publicerats och nått ut till berörda parter, att det är viktigt att 

Maja har namngivit personer och inte låter diskrimineringen tystas ner. Kvinnor som yttrar sig 

säger sig ofta ha varit med om liknande upplevelser. 

6.2.1. Tema – tydligt stöd för publicering 

De skribenter som positionerar sig en tydlig ståndpunkt i detta material återfinns till exempel i 

DN där artikeln ”Lundgren-drevet är oacceptabelt”,64 signerad av de fyra författarna Christer 

Hermansson, Anneli Jordahl, Marie Peterson och Mats Söderlund, publiceras 070919. De anser 

att drevet emot henne är för att tysta henne som författare. De skriver att romanen är lysande 

och att de erfarna litteraturkritikerna har missförstått Lundgrens syfte, och att de 

”diskvalificeras från sina jobb.”65 De skriver också att, ”Samtidigt som hon analyserar 

maktordningen i teorin gör hon sin bok till ett kraftfullt vapen mot den och vänder därmed 

uppochned på hela föreställningen.[…]Fiktion blir fakta och fakta blir fiktion.”66

Artikelförfattarna går hårt åt litteraturkritikerna och poängterar att det är viktigt att särskilja 

romanfiguren Maja Lundgrens paranoia med författaren Maja Lundgren och anser att erfarna 

som inte förstår detta är okvalificerade eller gör det till en medveten taktik. De kritiserar ”de 

andra”, litteraturkritkerna, de som är auktoritära, eller de som bestämmer riktlinjer eller vad 

som accepteras inom det aktuella fältet. Precis som Bourdieu menar så försvaras den enskilda 

positionen, i det här fallet författarna som gör motstånd mot den rådande maktordningen som 

existerar inom fältet. Även om litteraturkritikerna inte har en helt bestämmande roll, har de 

starkt inflytande. Såväl kritikerna som författarna besitter det habitus och känner till de 

förutsättningar som finns och är dominanta i fältet. Detta första exempel stärker denna tes 

ytterligare, 

Vem vågar kritisera makten efter detta, när makten har väl tilltagna spaltmeter att tillintetgöra den 

som anklagar? Vart tog den konstnärliga och intellektuella friheten vägen? Hur psykiskt labila 

                                                
64 Hermansson, Christer mfl. 070919 DN ”Lundgren-drevet är oacceptabelt” 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2502&a=694466 (071030)
65 Ibid. (071030)
66 Ibid. (071030)
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vågar vi framstå i våra egna texter efter det här?[…]Hon kunde knappast ha lyckats bättre med sitt 

uppsåt. Medvetenheten om könsdiskrimineringen i litteratur-, medie- och kulturvärlden har aldrig 

varit mer akut.67

I likhet med ovanstående exempel utrycker sig Magnus Bergh, förläggaren på Albert Bonniers 

förlag som försvarar bokens utgivning och författaren Maja Lundgren i DN 070903. Eftersom 

även han har hamnat i fokus och som Bonniers representant i debatten är även han ifrågasatt. I 

sin artikel skriver han att författaren har ett eget ansvar för sina texter, han menar att Bonnier 

enbart ger dem möjlighet att publicera, att det många gånger kan vara svårt och att de får göra 

”bekymmersamma överväganden” men att de står bakom sina författare. Han tar upp Maria 

Schottenius som har ”omyndigförklarat författaren” och anklagat boken och dess utgivning 

med hänsyn till pressetiska regler och talar om censur.68 Detta exemplifierar ytterligare 

Bourdieus resonemang kring dominans och maktspelet inom fältet. 

Om man lyfter blicken över karikatyrskapande invektiv[…] och betraktar Maja Lundgrens stora 

tema: de patriarkala och hämmande strukturer som ännu på 2000-talet trycker ned en kvinna och 

som hon modigt med sin penna ristar en reva i - då finner man även skälen till att vi ville ge ut 

”Myggor och tigrar”.69

Magnus Bergh har en stark ställning för Lundgren som kvinna i den mansdominerade 

mediebranschen. Han känner till den sociala ordningen som upprätthålls och domineras av den 

manliga principen, som Bourdieu talar om. Bergh använder också Bourdieus teorier om 

omvändande makt, då han påpekar att Lundgren är modig som står upp mot patriarkatet och de 

hämmande strukturerna, och detta är ett argument i hans försvar av utgivningen. Bourdieu 

menar också att ”kvinnor är symboliskt dömda till undergivenhet” och kan antingen välja att 

utöva makt genom att omvända männens makt eller kliva åt sidan och förneka, för att stärka sin 

egen makt. Författarna Maria-Pia Boëthius och Carina Rydberg är båda tydliga exempel på 

detta. Eftersom den sociala ordningen enligt Bourdieu är uppbyggd på dominansförhållanden 

går det inte att särskilja de habitus som finns för män och kvinnor, inte heller vad det är som 

skapar dem och upprätthåller dem. De båda författarna har befunnit sig i samma situation som 

Maja Lundgren, och försvarar därmed sin egen position gentemot kritikerna. 

                                                
67 Hermansson, Christer mfl. 070919 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2502&a=694466 (071030) 
68 Bergh Magnus 070903 DN ”Pressetiska regler innebär censur” http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=688317
(071030)
69 Ibid. (071030)
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Carina Rydberg har skrivit ”Den högsta kasten”, som också gavs ut av Bonnier, och är 

dessutom en av de flitigast omnämnda i debatten. Det är alltså inte första gången Bonnier ger 

ut en omdiskuterad bok, och heller inte oväntat att de publicerar Myggor och tigrar. De båda 

böckerna har fått stor uppmärksamhet. Carina Rydberg har åsikten att Maja Lundgren gjorde 

rätt i att skriva boken. Rydberg ger sig in i debatten med en artikel i Expressen 070813 där hon 

skriver att konflikten mellan litteratur och moral är svår och att den genre som både hon själv 

och Lundgren skriver i är komplicerad, men för den skull inte oviktig. Hon tycker att det var 

modigt av Lundgren att utmana kulturmaffian och jämför, ”Det har sagts om Maja Lundgrens 

bok, att den är mycket elakare än mina. Det är den visst inte. Skillnaden är att Lundgren väljer 

en annan väg: Här står adjektiven som spön i backen, och de negativa värdeomdömena 

haglar.”70

Hon ger sig också in i diskussion kring huruvida litteratur och journalistik förhåller sig till 

varandra och ger rådet, ”Var sanningsenlig. Kan tyckas vara ett korkat råd, eftersom allt en 

författare skriver betraktas som lögn, medan allt en journalist skriver, betraktas som sanning.”71

Carina Rydberg har en tydlig position, begreppet ”Stake and Interest” visar att hennes insats 

och intresse i debatten beror bland annat på att hon själv blivit uthängd då hennes bok ”Den 

högsta kasten” publicerades för 10 år sen, och som sagts publicerades den också av Bonnier 

och dessutom är hon likt Lundgren kvinna och författare.

Maria-Pia Boëthius skriver i Expressen 070807 att ”Kultureliten är stendöd”72. Boëthius är 

upprörd och uttrycker sig starkt då hon själv har varit i en liknande situation, hon anser att 

”Medarbetarna på de tunga kulturredaktionerna är fega fåntrattar som förtjänar att hängas ut 

offentligt.”73 Hon tycker också att ”i vår fasansväckande tid”74 så är sanningen det bästa vapnet 

trots att den alltid är subjektiv. Precis som Potter menar hon att avsikter med sanningen är 

viktigt, att den behöver synliggöras. Potters beskrivning av stake inoculation visar att det är av 

betydelse för att föra fram en stark åsikt och få den att förgrena sig. I detta fall kan Carina 

Rydberg och Maria-Pia Boëthius placeras i en särskild gren i samtalet. De är starkt engagerade 

vilket deras ordval och motiv visar. Boëthius tar även upp problematiken kring 

                                                
70 Rydberg, Carina 070813 Expressen ”Modigt av Lundgren att utmana kulturmaffian” http://www.expressen.se/1.794749
(071107)
71 Ibid. (071107)
72 Boëthius, Maria-Pia 070807 Expressen ”Kultureliten är stendöd” http://www.expressen.se/1.787941 (071107)
73 Ibid. (071107)
74 Ibid. (071107)
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ägandeförhållanden hos tidningarna, ”Bonniermediekonglomeratet kommer att älska den, 

eftersom de flesta avslöjandena handlar om Schibstedtkonglomeratets grabbar.”75

Potters teorier om att vinna eller förlora i ett samtal blir viktiga när dessa artiklar med en 

starkt präglad försvarsställning. Premisserna för detta litterära fält blir centralt då skillnader 

både mellan kvinnor och män och mellan hög- och lågutbildade kan vara avgörande för ett 

tillträde. Enligt Bourdieu kan de aktiva inom fältet degraderas och få ett lägre kapital och 

svagare position, framförallt ett lägre kulturellt kapital. Detta är en risk som tas.   

I samtliga artiklar inom fältet återfinns utmärkande begrepp och referenser som tydligt talar om 

artiklarnas och artikelförfattarnas position. Till exempel förekommer ord som styrker 

positionen för publiceringen och det som Rydberg kallar kulturetablissemanget76, och boken 

som en fullkomligt lysande roman, omnipotent sanningsanspråk, briljant gestaltad analys77

och Bergh försvarar utgivningen och diskuterar pressetiska regler.78 Boëthius understryker att 

Lundgren är en underbar rebell, nya sortens feminist, och driver vidare Lundgrens tes om 

korrupta manschauvinister och menar att det i det finkulturella träsket79 pågår ett fjanteri med 

makten att kultureliten är fega fåntrattar och menar också att Lundgren skildrar det iskallt.80

Dessutom har artiklarna gemensamt att de tar upp ägarförhållandet, exempelvis då Boëthius 

skriver ner Bonniermediekonglomeratet, Schibstedkonglomeratet81och hon tar upp medier hon 

anser ha bättre anseende, SVT och SR:s P1.82 Samtliga positionerar sig som feminister genom 

ord som sexuellt våld, könsdiskrimineringen, trakasserier, maktordning, den Snälle Svenske 

Mannen och över respektive underordning.83

Något som är återkommande är användningen av betydelsen paranoia. Detta beror troligen på 

att Maja Lundgren benämner sig som paranoid i Myggor och tigrar vilket är kontroversiellt att 

göra och särskilt inom detta fält, därmed blir reaktionerna kraftiga. De diskuterar 

författarskapet och använder ord som karaktäriserar det, även när utgivningen omtalas så sker 

det i positiv anda, samtliga skribenter tar upp det som en viktig poäng. Andra ord stödjer 

                                                
75 Boëthius, M-P http://www.expressen.se/1.787941 (071107)
76 Rydberg, C http://www.expressen.se/1.794749 (071107)
77 Hermansson, C mfl. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2502&a=694466 (071030)
78 Bergh, M http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=688317 (071030)
79 Hermansson, C mfl. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2502&a=694466 (071030)
80 Boëthius, M-P http://www.expressen.se/1.787941 (071107)
81 Ibid. (071107)
82 Ibid. (071107)
83 Hermansson, C mfl. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2502&a=694466 (071030)
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motståndet mot patriarkatet och indirekt Maja Lundgren. Omdiskuterade personer som nämns 

är redan förekommande debattörer i samtalet men det förekommer också referenser till erkända 

författare och samhällsanalytiker samt till seriösa medier. Dessa exempel bidrar till att 

Lundgren skrivs in i högre och mer allmänt accepterad position eftersom de stödjer hennes 

handling.

6.2.2. Tema – tydliga referenser 

Sammanlagt har tre artikelförfattare skrivit fem artiklar som refererar tydligt till utomstående 

personer, författare och litteratörer, med tydlig koppling till Maja Lundgren och Myggor och 

tigrar. Till exempel, Stig Hansén som jämför Maja Lundgrens kontroversiella bok med Peter 

Birros hyllade TV-film ”Upp till kamp” i Expressen 070906, och menar att ”vänstermän” som 

han samtidigt ser som ”kulturmän” är könsförtryckande.84 Han minns själv från sin aktiva 

politiska tid, ”Att vänsterkillar har problem med kvinnosynen är inget nytt, tvärtom. Ju längre 

vänsterut, desto större kvinnoförtryck”85 Han anser att det är bra att Lundgren uppmärksammas 

men att boken som litterärt verk inte har stor tyngd.

Linna Johansson har skrivit tre artiklar i Expressen, den första redan, som tidigare nämnts ett år 

före utgivning, 060618.86 De andra två är skrivna i den pågående debatten kring utgivningen 

07081187 och 07092988. Hon ifrågasätter om det finns ett speciellt kvinnligt författarskap och 

menar, ”Att berätta är aldrig detsamma som att skriva. Det finns en anledning till att män 

fruktar skrivande kvinnor. Det står ju kvar.”89 Hon stödjer Lundgren och har själv liknande 

upplevelser, ”Kultursverige är hemskt. Alla redaktioner, alla förlag är ruttna.”90 Hon tar upp 

genusproblematiken och har Ulf Lundells ”Jack” som exempel i jämförandet med Gun Britt 

Sundströms roman ”Maken” och menar att män får större uppmärksamhet i media än kvinnor. I 

artikeln ”Myggor och kvalitet” tar den tredje artikelförfattaren, Ingrid Elam upp problematiken 

med verklighetsskildringen, i DN 070823. Hon skriver att moderna läsare inte ska underskattas 

och att,

Strindberg och Lundgren gör egentligen samma sak, de sätter sitt eget namn på spel i en furiös 

vidräkning med ett samtida kulturetablissemang som de uppfattar som förljuget och 

                                                
84 Stig Hansén 070906 Expressen ”Lundgen har rätt om vänstermännen” http://www.expressen.se/1.88828765  (071107)
85 Ibid. (071107)
86 Johansson, L http://www.expressen.se/1.372953 (071107)
87 Johansson, Linna 070811 Expressen ”Manne har fel om Maja” http://www.expressen.se/1.860082 (071107)
88 Johansson Linna 070929 Expressen ”Drougge skriver ju för sitt liv!” http://www.expressen.se/1.793158 (071107)
89 Johansson, L http://www.expressen.se/1.860082 (071107)
90 Johansson, L http://www.expressen.se/1.793158 (071107)
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maktfullkomligt. Den som spottar i motvind får oftast loskan i det egna ansiktet, och Maja 

Lundgren har redan fått en lång rad ilskna reaktioner, framför allt från kolleger till dem hon 

hänger ut.91

Elam samställer Lundgren med August Strindberg och Carina Rydberg och menar att det inte 

enbart är kulturetablissemanget som berörs av denna typ av litteratur som kritikerna i denna 

debatt menar. Varför dessa paralleller dras är intressant, eftersom Lundgren och Myggor och 

tigrars position på ett sätt förklaras då de sammanställs med utomstående personer och verk.

De refererade besitter en egen position och är redan vedertagna som författare och litteratörer 

samt det de representerar. Referenspersonerna nämns utan vetskap om det, vilket också är en 

intressant aspekt eftersom artikelförfattaren då har dragit en koppling och positionerade till 

varandra, samt satta i samma fält. Samtliga referenser dras till erkända och tämligen högt 

kulturellt betingade karaktärer. Att till exempel August Strindberg och Carina Rydberg nämns i 

flera artiklar än i dessa kan ha att göra med en avsedd förgrening, inokulation, i debatten. Det 

kan alltså vara så att artikelförfattarna har en insats och ett intresse för att Lundgren, eller 

artikelförfattaren själv, ska förknippas med dessa författare och litteratörer. Eftersom Linna 

Johansson ger sig in i debatten med tre artiklar så kan det tyda på att hon har en avsikt med att 

framställa och rättfärdiga Lundgren. Hennes kärna i artiklarna handlar främst om ett 

ifrågasättande av det kvinnliga författarskapet och hennes artiklar kan förstås på ett ytterligare 

plan med hjälp av varandra i en intertextuell kedja. 

Generellt i artiklarna är det påtagligt hur paralleller dras och jämförs mellan positivt och 

negativt laddade ord och begrepp. Även om hur termer och benämningar representerar positivt

eller negativt beroende på kontext inom samma text, till exempel Stureplan.92 Ytterligare 

referenser och ord återkommer och med hjälp av tolkningsrepertoaren kan de sammanfatta 

samtalet tydligare med följande namn ses fler jämförelser Birro.93 Andra ord som visar 

positioner och genus betydelse i artiklarna är könsförtryckande,94 manifest, nya ideal i 

diskussionen om kvinnligt författarskap nämns Bang och Unni Drougge.95 Slutligen 

sammanfattar dessa ord bokens betydelse för artikelförfattarna konstnärliga uttrycksmedel,

samtidsgestaltningen och politisk pamflett.96

                                                
91 Elam, Ingrid 070823 DN ”Myggor och kvalitet” http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=683890 (071101)
92 Ibid. (071101)
93 Hansén, S http://www.expressen.se/1.88828765 (071107)
94 Ibid. (071107)
95 Johansson, L http://www.expressen.se/1.372953, http://www.expressen.se/1.860082,
96 Elam, I http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=683890 (071101)
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6.2.3. Tema – erkännande av maktstrukturer 

Två artikelförfattare positionerar sig starkt i ett erkännande av maktstrukturerna, det är dels 

Nils Schwartz. Han bidrar med två artiklar i debatten, publicerade för Expressen 070806, 

070906. Han tar ställning redan i den första artikeln för Maja Lundgren och skriver att:

Jag är enig med Maja Lundgren – så här kan det inte fortsätta, det är förödmjukande för båda 

könen. Fast om hennes tilltag att ställa de män som borde veta bättre i den offentliga skamvrån –

med fallos som dumstrut – verkligen varaktigt vrider om pungen, vet jag inte. Det är inte 

testiklarna som är det potentaste innehållet i pungen, det är pengarna. Och för den potensen brukar 

också de mest motståndskraftiga kvinnor falla pladask.97

I den första artikeln skriver han att han är tveksam till namngiveriet, en månad senare ser han 

vad debatten åsamkat Lundgren och är då inte lika tveksam. ”För varje ny sjukdomsdiagnos 

som ställs på författaren, desto mera patologiskt framstår det stockholmska kulturlivet.”98

Ytterligare en person skriver för Lundgrens stöd, Susanna Román som känner till det som 

Lundgren beskriver i sin bok och skriver om detta i Expressen 070828. Hon tror ”att 

litteraturen kan vara den sista fria utposten i en ockuperad kultur och värld” 99 och diskuterar 

bokförlag och dess utgivningar. Román menar att det är sexistiskt i branschen, att det ofta är 

svårt för kvinnor att få jobb och om de får ett bra uppdrag hålla låg profil. Hon anser att Carina 

Rydberg är smartare medan Lundgren är ärligare.100

De båda debattörerna har en tydlig insats och intresse. Deras insats är relativt hög eftersom de 

också kritiserar patriarkatet som är omtalat i debatten vilket kan leda till att även de får flera 

andra röster emot sig. De utgör en egen gren inom ställningstagande för Myggor och tigrar. De 

anser att sanningen måste fram och offentliggöras, att den är viktigare än fiktion som boken 

blivit starkt kritiserad för. Artiklarna visar tydligt att Schwartz och Román inte accepterar 

Bourdieus uppdelningen av den manliga dominansen, de menar att det som Maja Lundgren gör 

genom Myggor och tigrar har en stor betydelse för genus- och jämställdhetsstrukturerna i 

samhället. Schwartz är enig med Lundgren och intar en starkare position i sin andra artikel då 

han sett hur debatten utvecklats. Han menar att förtrycket måste stoppas, att det är 

förödmjukande för båda könen. Román anser att litteraturen och Myggor och tigrar som 

                                                
97 Schwartz, Nils 070806 Expressen ”Maja Lundgren/Myggor och elefanter” http://www.expressen.se/1.787481 (071107)
98 Schwartz, Nils 070906 Expressen ”Maja och slöjan” http://www.expressen.se/1.829206 (071107)
99 Román, Susanna 070828 Expressen ”Det kommer mera” http://www.expressen.se/1.816761 (071107)
100 Schwartz, N http://www.expressen.se/1.829206 (071107)
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exempel, är en viktig insats i debatten om jämställdhet och maktförtryck, hon skriver till och 

med att det kan vara det sista sättet att framföra sådana åsikter genom. Detta tydliggörs 

genomgående i artiklarna med männen på Aftonbladets kulturredaktion, manschauvinister,

testiklarna, vrider om pungen, fallos som dumstrut potensen, könsmaktordning,

potenssymboler, könskamp101 och sexism102 som exempel.  Artikelförfattarna är påträffande 

sarkastiska och anklagande i sina texter. De använder starkt symboliska könsord och invektiv 

för att döma patriarkats herrar och talesmän. När de talar om Lundgren får de hårda och starka 

orden en mer positiv och uppmuntrande prägel såsom bitsk attack mot manssamhället,103 tuff 

författartjej och hårda puckar.104 Referenser görs främst till andra personer och författare som 

tillhör Lundgrens område, de som hon är förknippad med i positiv anda.  

6.2.4. Tema – diskussion om skvaller och dess status 

Jenny Aschenbrenner och Karin Olsson liknar Myggor och tigrar vid skvaller, men i en positiv 

benämning, att denna typ av skvaller behövs och tillför något till samhället. Jenny 

Aschenbrenner skriver artikeln ”Finskvaller” i DN 070804 och poängterar att ”den som 

berättar har minst att förlora”,

Det finns en poäng med att sådana här saker kommer ut: Och jag börjar tycka att det finns en 

poäng med att borgerskapet inte är så diskret längre. Att de unket inrökta sammetsklädda dörrarna 

öppnas på glänt och några av de nedrigheter som uttalas där innanför sipprar ut. Om inte annat för 

att ändra maktspelets grundförutsättningar.105

Hon menar alltså att Maja Lundgren vinner och hämnas genom att skriva Myggor och tigrar, 

att namngivningen eller den så kallade uthängningen är rättfärdigad. I Expressen 070819 ger 

också Karin Olsson sitt stöd till Maja Lundgren, däremot har hon invändningar mot boken som 

litterärt verk. Hon skriver att Maja Lundgren inte ska kritiseras utan tvärtom att:

Hon kommer att lyckas med något alldeles storartat, som de flesta uthängda män i boken 

misslyckats med: tjäna pengar på en kreddig bok. Det är vad jag kallar en ljuv hämnd.[…]Nej, 

mest underhållande har varit att följa hur alla skribenter, som vanligtvis avskyr 

                                                
101 Schwartz, N http://www.expressen.se/1.829206 (071107)
102 Román, S http://www.expressen.se/1.816761 (071107)
103 Schwartz, N http://www.expressen.se/1.829206 (071107)
104 Román, S http://www.expressen.se/1.816761 (071107)
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skvallerjournalistisk, i två veckors tid har analyserat varje fiber av de patriarkala strukturerna hos 

”kulturcamorran.”106

Begrepp och ord som karaktäriserar och representerar innehållet i dessa två artiklar visar 

ytterligare på vad artikelförfattarna anser om skvaller och Lundgrens handling. De menar att 

Lundgren är berättigad denna hämnd och uthängning då hon själv blivit utsatt. Dessa kvinnliga 

debattörer har eventuellt ett intresse i Lundgren som kvinna, men detta är inget som går att 

fastslå enbart genom deras texter. Någon personlig insats och intresse kan inte heller utläsa, 

däremot antas de ha det på grund av deras starka ställningstagande för Lundgren. Följande ord 

representerar diskussionen finskvaller, nöjesjournalistiken, skvallerreportage, tiga,107 Hänt 

Extra, ljuv hämnd och skvaller.108

6.3. Negativt ställningstagande

I debatten finns även röster som tar ett starkt ställningstagande mot Maja Lundgren och 

framförallt Bonniers utgivning av boken. Det finns sammanlagt 14 artiklar som är emot, 

skrivna av 4 kvinnor och 9 män. 

6.3.1. Tema – tydliga referenser 

Jan Arnald och Martin Aagård har samma referensmetod i sina respektive artiklar. De båda 

ställer samman Maja Lundgren med andra, för de, sämre litteratörer.  Arnald sätter Lundgren 

och Myggor och tigrar i DN (070824)109 i samband med Mara Lees roman ”Ladies” och 

jämför de båda författarna som kvinnor och kallar deras genre nedvärderande för ”chick-lit”. 

Där autenticitetskravet och antiestetiken fick Lundgrens prosa att bli oväntat ofokuserad och 

utvällande hände paradoxalt nog något liknande med Sjölins hyperestetiska autenticitets-

dekonstruktion. Hos Mara Lee finns däremot inte ett onödigt ord.110

Martin Aagård skriver om Schulman och hans reträtt i SvD 071003. Han jämför Schulman med 

Lundgren och deras journalistiska arbete, som han anser oprofessionellt, ”Maja Lundgren skrev 

tidigare i höst fem hundra sidor på temat hur litteraturen tar över livet och livet blir för 

påträngande i litteraturen och huvudpersonen som en konsekvens av allt detta helt enkelt blir 

                                                
106 Olsson, Karin 070819 Expressen ”Falsk marknadsföring” http://www.expressen.se/1.803580 (071107)
107 Aschenbrenner, Jenny http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=678173 (071030)
108 Olsson, Karin http://www.expressen.se/1.803580 (071107)
109 Arnald, Jan 070824 DN ”Mara Lee: ’Ladies’” http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=684336 (071030)
110 Ibid. (071030)
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lite knäpp.”111 Aagård jämför också de båda med Don Quijote-tricket, vilket enkelt uttryckt 

innebär att ”man ser det man vill se”, och menar att Lundgren har överdrivit och förstorat upp 

incidenter. Att Arnald skriver in Lundgren i chick-lit genren och att Aagård jämför med en 

person från nöjesgenren tyder på att de båda vill ge en ny förståelse för Maja Lundgren och 

Myggor och tigrar. Att ställa samman två egentligen olika diskurser från olika fält tydliggör en 

klar avsikt. En insats och ett intresse för att skriva ner de båda görs genom artikeln, och 

samtidigt, vid samma tillfälle tillskriver artikelförfattaren sig själv ett bättre vetande och en 

högre position. Ytterligare referenser görs till andra författare inom vad de anser vara en lägre 

genre och de båda artiklarna utgörs av samma typ av resonemang och retorik. Marian Keyes,

Helen Fielding,112 Alex Schulman och Bret Easton Ellis113 utgör dessa. Att jämförelserna går 

till fler kvinnliga författare inom skönlitteraturen tyder på att det finns en tanke om ”kvinnlig 

litteratur”, chick-lit,114 och eftersom de båda artikelförfattarna är män så reproducerar dem en 

tanke om uppdelning maskulint/feminint, som de menar, i hårda drag är jämfört med högt/lågt. 

Artikelförfattarna återger alltså det som kan kopplas till Bourdieus teori om den manliga 

dominansen och hänvisar till en segregering inom detta fält. Motståndet till Myggor och tigrar

kan ha att göra med dess innehåll och beskrivning av patriarkatet. 

6.3.2. Tema – diskussion om och jämförelse med Lars Vilks 

Ytterligare en jämförelse som är återkommande i debatten är jämförelsen till Lars Vilks och 

hans verk med Muhammedkarikatyrerna. Samtliga artikelförfattare har problem med 

utgivningen av boken, de ifrågasätter Maja Lundgren och Bonnier och menar att de är 

skyldiga, precis som Lars Vilks, till att ha kränkt människor. ”Konstnärlig frihet som sårar” 

skriver Johan Appelberg i SvD 070817.115

Varför vill Lars Vilks och Maja Lundgren offentligen skada andra människor? Vad är det för 

samhälle de vill skapa? Jag förstår inte den människosyn som ligger bakom detta.[…] Likaså tycks 

man glömma bort att detta inte har något med yttrandefriheten och dess gränser att göra. Vill 

konstnären eller författaren offentliggöra sitt verk står det denne fritt att göra det själv, alltså själv 

ställa ut konstverket eller ge ut boken.
116

                                                
111 Aagård, Martin 071003 SVD ”Journalistiken vinnare när Schulman gör sorti”
http://www.svd.se/kulturnoje/mer/kommentar/artikel_287051.svd (071105) 
112 Arnald, J http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=684336 (071030)
113 Aagård, M http://www.svd.se/kulturnoje/mer/kommentar/artikel_287051.svd (071105)
114 Arnald, J http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=684336 (071030)
115 Appelberg, Johan 070817 SVD ”Konstnärlig frihet som sårar” http://www.svd.se/dynamiskt/synpunkt/did_16722641.asp
(071105)
116 Ibid. (071105)
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Appelberg menar att Bonnier har gjort fel som gett ut boken och konstaterar att ingen ville 

ställa ut Vilks Muhammedkarikatyrer, vilket han stödjer till fullo. Thomas Anderberg skriver 

artikeln ”Viktigt välja vapen” i DN den 070825 där även han jämför Lundgren och Vilks.117

Men med tanke på de skadeverkningar som den här typen av uthängningar får borde såväl 

författaren som förlaget ha frågat sig om medlen motsvarar målen. […] en hel del av de myggbett 

som Maja Lundgren redovisar kan lika gärna tolkas som en klåda som kommer inifrån.
118

Anderberg menar att det handlar om paranoia, som Lundgren själv utger sig för att vara. Men 

han menar att detta inte rättfärdigar att skvallra om andra offentligt. Per Wirtén fastslår att 

Maja Lundgrens kränkningar påminner om diskussionen om Muhammedkarikatyrerna i 

Expressen 070822.119

Jag vet, det finns skillnad: då var det en grupp som kränktes och nu är det enskilda personer, då 

var det den dominerande gruppen som högg neråt, nu är det den tillbakatryckta som siktar uppåt i 

könsmaktsordningen. Men likheten tränger sig ändå på.120

Wirtén menar att man naturligtvis ska få skriva och publicera vad som helst men ställer frågan 

om det alltid är rätt. Han betvivlar också Bonniers publicistiska policy och undrar när de tycker 

att det är rätt att kränka andra människor. Att utelämna namn är något som Wirtén anser är 

professionellt och han gör detta tydligt genom att symboliskt använda x, y och z när han 

skriver om de personer Lundgren hängt ut i sin bok då de pressetiska reglerna inte tillåter 

honom att skriva ut namnen. Han hävdar på så sätt att hans metod är bättre och att det är en 

korrekt handling. Per Wirtén positionerar sig själv, precis som Arnald och Aagård i tidigare 

exempel, och Wirtén vill statuera exempel för vad som är kutym inom fältet. 

Lars Vilks besitter konstnärlig kompetens och har ett politiskt intresse precis som Maja 

Lundgren, i det här fallet är alltså inte genusfrågan central utan större vikt ligger på klass och 

kapital i artiklarna. Eftersom de sätts i samma kontext tillskrivs Maja lundgren omedvetet en 

kunskap och en position i det litterära fältet. Hon sätts, precis som Vilks, i ett samband med att 

vara rebeller. Något som dessa artikelförfattare inte anser är lämpliga metoder inom detta fält, 

eftersom de anser att förtala och hänga ut andra personer eller folk, inte är legitimt för deras 

                                                
117 Anderberg, Thomas 070825 DN  ”Viktigt välja vapen” http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=685555 (071030)
118 Ibid. (071030)
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position. I dessa artiklar återkommer namn och begrepp i samma samanhang som tidigare 

artiklar haft innehållsmässigt, då de talat mot Lundgren och Myggor och tigrar. Lars Vilks,

profeten Muhammed, konstnärlig frihet, yttrandefriheten, islamistiska grupper, nidbilder121

Muhammed, provocera, yttrandefrihetens perspektiv, etik, estetik, konstnärliga diskursen,

moraliskt tveksamt,122 Muhammed-karikatyrerna och Jyllands posten123 återkommer i 

artiklarna och redovisar vad diskussionen handlat om och hur den förts. I detta sammanhang 

omnämns också Maria-Pia Boëthius och Carina Rydberg124 i ett negativt samband, då de ännu 

en gång förknippas och likställs med Lundgren. 

6.3.3. Tema – diskussionen om uthängning 

”Lundgrens bok är motbjudande” skriver Manne Forsberg i Expressen den 070808, och som 

titeln indikerar att den är ”djupt obehaglig”.125 Han skriver att han hade större förväntningar på 

Lundgren och att denna bok skulle få större genomslag i jämställdhetsdebatten genom att ta 

upp viktiga problem. Forsberg tycker att det är fel att personer hängs ut av personliga orsaker. 

Den största invändningen gäller alltså inte, som det tidigare exemplet om att hängt ut och 

kränka offentligt generellt, utan att det just är personliga anledningar som utgör problematiken.  

Att en massa människor får sina privatliv utfläkta är naturligtvis sorgligt. Men det värsta av allt är 

att så många recensenter tycker att svepande manshat är en modig jämställdhetsgärning. Maja 

Lundgrens hatobjekt ligger och blöder. Men patriarkatet har klarat sig utan blessyrer.126

Dessutom är han besviken över att debatten handlat om Lundgrens mod, han hade förväntat sig 

att recensionerna skulle ge upprättelse till de uthängda men att han fått intrycket att 

recensionerna istället anser att de uthängda får skylla sig själva. Forsberg har starka åsikter 

kring jämställdhet, och skriver vidare att, ”Könsord är sexuella trakasserier oavsett 

sammanhang. Om man inte inser det så kliar man helt uppenbart patriarkatet på pungen.” 

Forsberg använder sig av ironi när han i meningen efter att han säger att könsord är 

trakasserier, själv använder könsord. Han syftar till Maja Lundgren som han anser har gjort 

bort sig, han menar att hon gynnar patriarkatet och att hon själv försätter sig i en utsatt position. 
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Dan Josefsson, en av de uthängda i Myggor och tigrar argumenterar för sin och de andra 

uthängdas sak i DN, 070903.127 Han försvarar sig och menar att Lundgren hämnas med 

uthängningen på grund av en kärleksaffär de haft tidigare. Han tvivlar på sanningshalten i 

boken och menar att ”Inte ett ord är sant. Vilket naturligtvis väcker frågor om hur resten 

kommit till.”128 I sin artikel publicerar Josefsson delar ur den konversation han och Lundgren 

fört via mail, som en motattack. Han ger sig in i diskussionen om litteraturens regler och 

utgivningen av boken. 

Jag tycker att frågan om Albert Bonniers förlags hantering av sanningen är så principiellt viktig att 

frågan inte får tigas ihjäl.”[…] så kan ingen utom författaren och dem som attackeras veta säkert 

vad som är sant och falskt.129

Josefsson kritiserar Magnus Bergh och hänvisar till det stycke i boken där Bergh är tveksam 

över utgivningen, Josefsson menar då att Bergh inte borde försvara sig och Lundgren genom 

att säga att ”det är litteratur”. Josefsson slår fast att ”Detta agerande måste vara unikt i svensk 

förlagshistoria.”130 Denna återkommande diskurs, det starkt opponerade motståndet, handlar 

enligt det som Bourdieu menar sker inom ett konkurrensrum, att deltagarna producerar för sina 

konkurrenter mer än till publiken, läsarna. Samtalet, artiklarna emellan handlar om att 

tydliggöra sin ståndpunkt precis som Josefsson och i sin tur Maja Lundgren gör i boken 

Myggor och tigrar.   

Ytterligare en skribent är skeptiskt till boken och dess sanningshalt. Precis som Dan Josefsson 

skriver Mats Gellerfelt 070809 i SvD att sanningshalten i boken är tveksam.131 Precis som 

Potter menar så är ”sanningen starkare än fiktionen” och när sanningen återkommande blir 

ifrågasatt så har boken svårare att övertyga sina läsare. Detta statuerar dessa artikelförfattare 

följande exempel för genom sanningskrav, ljuga, sant, offentliggöra privata hemligheter,

vanföreställningar, karaktärsmord,132 autentiska personer, autofiction133 gemensamt för dessa 

artikelförfattare är användandet av invektiv, främst ord som syftar åt det sexuella, pungen,

utfläkta, pinkar in revir,134 kulturslemhora, djuriskhet, flörta, spermarävar, ryggradslösa 
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kreatur, kulturens stackars tjackhoror, pitten som vapen, smygrunka ihjäl sig.135 Eftersom 

Josefson själv är omnämnd i Myggor och tigrar publicerar han förutom dessa glåpord utdrag ur 

Lundgrens och hans mailkonversationer, då han vill ge igen. Ännu en gång görs referenser till 

Strindberg136 men i detta sammanhang för att Lundgren inte har uppnått samma nivå som hans 

litterära verk utgör. Slutligen finns också ord som ännu förtydligar den negativa ståndpunkten 

för Myggor och tigrar, genom att skriva, ursinnig anklagelseakt på 500 sidor,

hotbrevkvinnolitteratur, missunnsamma, världsåskådning,137 och hatbrev.138

6.3.4. Tema – litterära och journalistiska principer

Maria Schottenius bidrar med två artiklar i DN, den första är publicerad 070903139 och den 

andra dagen efter 070904140. Båda artiklarna utgör en del i en diskussion med bokens 

förläggare Magnus Bergh. Schottenius skriver att Berghs argumentering för att ge ut boken inte 

är hållbar och menar att en förläggare liksom en redaktör måste göra ett urval och inte 

publicera allt som lämnas in av författare och skribenter. Hon jämför det redaktionella arbetet 

för förläggare och tidningsredaktörer, diskuterar de pressetiska regler som finns och uppmanar 

Albert Bonniers förlag att be om ursäkt. Schottenius anser att Lundgren är psykiskt labil och 

skriver att ”Det är inte konstigt att en person med paranoida drag och med en känsla av 

vanmakt vill hämnas på personer.”141 Vidare skriver Schottenius att det inte är helt ovanligt att 

ett stort förlag ger ut en bok där författaren uppenbarligen är psykiskt labil person som ”går 

bärsärkagång på sin namngivna omgivning. Att profitera på en skör människas 

verklighetsuppfattning och riskera att de som råkat komma i vägen blir groteskt uthängda är 

ansvarslöst.”142

Som tidigare nämnts svarar Schottenius på Magnus Berghs försvar av publiceringen, redan 

dagen efter i DN 070904, 

           Nej, Magnus Bergh, din argumentering för att ge ut ”Myggor och tigrar” håller inte. Att ett förlag 

överväger vilka böcker som ska ges ut kan inte betraktas som censur. På förlag liksom på tidningar 
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publicerar vi det som anses värdefullt att publicera, ingen kan begära att vi ska publicera allt som 

kommer i vår väg.143

Det offentliga samtalet som Schottenius och Bergh för i DN utgör inte bara enskilda repliker i 

ett samtal utan är också en beståndsdel i en större helhet, en text i en intertextuell kedja. Texter 

integrerar med varandra i ett textsystem. Schottenius startar det hela genom att rikta sin artikel 

(sin replik) direkt till Magnus Bergh. Han svarar genom att skriva en artikel. Denna artikel är 

hans enda i denna debatt, även om han figurerar i många artiklar genom att andra 

artikelförfattare refererar och nämner honom. Schottenius och Bergh verkar inom samma fält, 

de känner väl till varandra och deras respektive positioner inom fältet. De skriver och 

publicerar sina artiklar i samma mediala rum, DN, och skriver inte i första hand för sina läsare 

utan till varandra. Det är detta som Bourdieu återigen menar då han fastslår att producenter inte 

i första hand producerar för sin publik utan för sina konkurrenter. Han menar att det är så det 

ofta går till inom kulturen, politiken och journalistiken. Detta bör förstås utifrån det specifika 

fältets strategier.

I det lilla samtal som dessa två artikelförfattare för märks en tydlig åsiktsokulering från bådas 

sida. De framför sina åsikter och försöker samtidigt få med sig andra genom att okulera. 

Lyckas de med detta kan de vinna andras röster och på så sätt bilda en ny gren inom debatten. 

Även Potters teori om insats och intresse går att applicera på dessa tre artiklar. Båda 

artikelförfattarna har ett stort intresse i denna fråga gällande publicering, censur, fiktion och 

verklighet. De tillhör deras arbetsuppgifter och har betydelse för deras anseenden inom fältet. 

Referenser och termer som använts i artiklarna bidrar till att skapa en representation av 

texternas innehåll och därmed hur samtalets förts. Tolkningsrepertoaren visar kärnan och 

diskursen i samtalet, i detta fall diskussionen om publiceringsregler, pressetiska regler och 

huruvida fiktion och fakta kan uppblandas eller ej. Ord som dikeskörningar, pressetiska regler 

grova övertramp, paranoid, känsla av vanmakt, psykiskt labil, bärsärkagång, groteskt 

uthängda och  ansvarslöst144 fiktion eller dokument, värdefullt att publicera talar för 

Schottenius åsikt i debatten. 

                                                
143 Schottenius, M http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=688490 (071030)
144 Schottenius, M http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2502&a=688316 (071030)



37

6.3.5. Tema – de erkända maktstrukturerna 

Även bland de artikelförfattare som har ett negativt ställningstagande till publiceringen av 

Maja Lundgrens Myggor och tigrar syns en tydlig tematik kring erkännandet av rådande 

maktstrukturer. De fyra artikelförfattare som presenteras nedan är eniga om att detta är viktigt 

att visa, samtala och demontera rådande strukturer. De menar dock att Maja Lundgrens roman 

inte var rätt metod och att boken till och med förstör för andra feminister och 

jämställdhetsaktiva. Ulrika Knutson har åsikten att Lundgren och Myggor och tigrar har 

”förringat kvinnors språk, stil och genrer”145 och skriver i Aftonbladet den 070807 att ”Maja 

Lundgren 'skriver ner sig', gör sig skitigare, fulare och elakare.”146 Knutson menar alltså att 

Lundgren gör sig till ett offer och skriver att hon samtidigt drar med sig fler kvinnor ned i den

positionen. En annan kvinnlig skribent, Hanna Hellquist skriver i artikeln ”Kulturella 

rumpnyp” i DN 070805147, att boken inte håller, men att hon känner till de rådande 

maktstrukturerna som Lundgren tar upp i boken, och håller med om att de manliga cheferna 

inom branschen sätter maktutövandet i system. Hellquist är upprörd och menar att när kvinnor 

väl får publicitet och hänger ut någon annan än sig själv blir det ”ett sånt jävla liv”148 Men 

samtidigt har hon svårt för Lundgrens gestaltning av denna verklighet och spinner vidare på att 

Lundgren öppet berättar om sin paranoia och överkänslighet, 

Är hon knäpp? Hon verkar onekligen en aning överkänslig när hon analyserar de personliga 

meddelanden som hon tror att en kulturchef har vävt in i de osignerade notiserna på sidan. Det blir 

lite väl mycket paranoia, hon ser mönster överallt! Har hon inget bättre för sig? Varför väljer hon 

att skriva en sån här bok?
149

I DN den 070807 recenseras och kritiseras starkt Myggor och tigrar av Ulrika Kärnborg som 

skriver att hon inte ser boken som en roman ”utan något som liknar skrivkramp”150 däremot 

anser hon att Myggor och tigrar istället fungerar ”som en sociologiskt värdefull rapport från 

feministernas och skitstövlarnas era” 151. Med andra ord anser hon att innehållet är viktigt men 

att formen motarbetar mottagandet. Vissa delar av artikeln visar att Kärnborg ändå stödjer 

diskussionen, då hon skriver att ”Även om pennan förvandlas till en fallos så snart man närmar 

                                                
145 Knutson, Ulrika 070807 Aftonbladet ”Låt byket brinna” http://www.aftonbladet.se/kultur/article563092.ab (071106)
146 Ibid. (071106) 
147 Hellquist, Hanna 070805 DN ”Kulturella rumpnyp” http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=677834 (071030)
148 Ibid. (071030)
149 Ibid. (071030)
150 Kärnborg, Ulrika 070807 DN ”Maja Lundgren: ’Myggor och tigrar’”
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=678019 (071030)
151 Ibid. (071030)
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sig denna ärevördiga gamla genre, så darrar Maja Lundgren inte på handen när hon skrider till 

verket”.152

Per Gudmundson skriver artikeln ”Kulturmaffians gubbslem smörjer bokdiskarna” i SvD 

070813.153 Han skriver om Lundgren och hennes ”femton minuter i den antipatriarkala vredens 

sökarljus”154 och att den omskrivna paranoian är verklig. Gudmundson menar att Myggor och 

tigrar försvårar feministernas viktiga arbete, att förstora Lundgrens inbillade kränkningar 

förstör för de faktiska övertrampen, att det själ resurser från viktiga reformer. 

Nästan alla mina favoritskribenter är kvinnor. Natalia Kazmierska och Karin Olsson på Expressen, 

Anna Hellsten på Sydsvenska Dagbladet, Åsa Linderborg på Aftonbladet, Annina Rabe och Lisa 

Förare Winbladh här i Svenska Dagbladet – listan kan göras väldigt lång på fantastiska stilister. 

Jag tror de har blivit så bra genom att de spottat i nävarna och jobbat hårt, istället för att rida till 

storms mot väderkvarnar.
155

Gudmundson visar med detta citat att Maja Lundgren inte känner till alla regler och inte 

besitter det habitus som krävs för att kunna verka och fungera inom det kvinnliga och 

journalistiska fältet. De andra kvinnorna som Gudmundson räknade upp har enligt honom 

jobbat hårt och på så sätt erhållit det habitus och därmed den position som krävs för att få yttra 

sig inom fältet.

De fyra ovanstående artikelförfattarna har på olika sätt en insats och ett intresse i diskussionen 

som förs. Som utomstående är det svårt att konkretisera exakt vilka insatser och intressen 

deltagarna har, då de i detta fall ligger på både ett personligt och ett mer genusproblematiserat 

plan. I egenskap av kvinna och skribent har de tre kvinnliga artikelförfattarna ett tydligt 

intresse i debatten som kvinnor. Men även Gudmundson visar tydligt sitt intresse då han 

skriver att Myggor och tigrar försvårar feministernas arbete och att Maja Lundgrens inbillade 

kränkningar skadar de grova övertrampen, samt att de själ resurser från viktiga 

jämställdhetsreformer. Följande ord statuerar exempel för detta, strukturerna, kvinnliga 

underordnade, könsmaktordningen, rumpnyp,156 könsdiskriminering, sexismen, övergreppen, 

                                                
152 Kärnborg, U http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=678019 (071030)
153 Gudmundson, Per 070813 SVD”Kulturmaffians gubbslem smörjer bokdiskarna”
http://www.svd.se/dynamiskt/ledare/did_16662271.asp (071105)
154 Ibid. (071105)
155 Ibid. (071105)
156 Hellquist, H http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=677834 (071030)
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råa jargongen, feministiska,157 klimax, gubbslem, Don Quijote i kvinnokläder, snuskhumrar 

och patriarkalt övergrep.158 Återigen dras kopplingar till Strindberg159 i två artiklar och Carina 

Rydberg160 och även Björn Ranelid161 omnämns i två av artiklarna. Dessutom finns paralleller 

till Liza Marklund, Leif GW Persson, Camilla Läckberg i en diskussion om litteratur och 

feminism.162 Det är sammanhanget som är avgörande för hur dessa termer ska förstås, 

beroende på var och hur de nämns i den specifika texten, men även i textsystemet, i den 

intertextuella kedjan som samtliga artiklar utgör. Ord och referenser som styrker det 

tveksamma och negativa inställningen till publiceringen av Myggor och tigrar och Maja 

Lundgren som författare är överkänslig, paranoia, knäpp, lösa grunder, hänga ut,163

kränkning,164 skvaller, fegt, stillöst, tjallar, verbal kulspruta165 feg, outhärdligt långtråkig och

antiroman.166 Dessa ord understryker deras åsikter, att de tycker att boken är dålig och 

överdriven. Samtidigt som orden radikala och feministiska167 visar att de känner till rådande 

maktstrukturer inom fältet och att dessa behöver motarbetas.

6.4. Sammanfattande reflektioner

En majoritet av artiklarna är av rapporterande karaktär, sammanlagt är det 20 artiklar, skrivna 

av 5 män och 11 kvinnor. Dessa artiklar tar upp recensioner av boken och redan diskuterade 

ämnen som diskussionen om fiktion- verklighet, att intimsfären har öppnats upp, de skriver om 

redan nämnda namn, så som Björn Ranelid och Magnus Bergh, i debatten och återberättar kort. 

De flesta artiklarna sammanfattar det interna och slutna bråket med Bonnier och att 

utgivningen har försökt stoppats, en artikel tar upp att 15 förläggare har yttrat sig om ämnet.  

Dessutom återkommer korta rapporteringar om bokmässan, Bonniers förlagsfest och att boken 

sålde slut på en vecka. Återkommande har Lundgren nämnts och jämförts tillsammans med 

andra kvinnor och andra samtida, liknande författare så som Mara Lee, Daniel Sjölin och 

Carina Rydberg. Den största vikten och det mest upprepande temat har handlat om 

verklighetsanknytningen, kränkningarna och huruvida bokens innehåll är skvaller eller ej. 

                                                
157 Kärnborg, U http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=678019 (071030)
158 Gudmundson, P http://www.svd.se/dynamiskt/ledare/did_16662271.asp (071105)
159 Knutson, U http://www.aftonbladet.se/kultur/article563092.ab (071106) och Kärnborg, U 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=678019 (071030)
160 Kärnborg, U http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=678019 (071030)
161 Gudmundson, P http://www.svd.se/dynamiskt/ledare/did_16662271.asp (071105) och Knutson, U 
http://www.aftonbladet.se/kultur/article563092.ab (071106)
162 Gudmundson, P http://www.svd.se/dynamiskt/ledare/did_16662271.asp (071105)
163 Hellquist, H http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=677834 (071030) och Kärnborg, U 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=678019 (071030)
164 Gudmundson, P http://www.svd.se/dynamiskt/ledare/did_16662271.asp (071105)
165 Knutson, U http://www.aftonbladet.se/kultur/article563092.ab (071106)
166 Kärnborg, U http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=678019 (071030)
167 Ibid. (071030)
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Precis som Edin och Widestedts slutsats i rapporten ”Bimbon och den manliga medielogiken –

en studie av journalistisk debatt om journalistik” märks en tydlig påverkan mellan artiklarna. 

Dels innehållsmässigt men de fungerar också som inspirations- och informationskällor 

sinsemellan. Detta får följder som att kärnan av debatten lättare förstås av läsarna och medierna 

kan därmed reproducera intresset.168 Detta kan liknas vid Bruhn Jensens begrepp 

rekontextualisering, vilket kan jämföras med artikelförfattarna som återanvänder Maja 

Lundgrens ord och termer från Myggor och tigrar. Även betydelser, berättelser, förklaringar, 

redogörelser och anekdoter169 som Winther Jörgensen och Phillips tar upp, är återkommande i 

artiklarna som diskuterar publiceringen av boken. Det mest frekventa ord som dyker upp vid 

tillämpning av Potters tolkningsrepertoar är ordet paranoia vilket Lundgren även använder 

frekvent när hon talar om sig själv i Myggor och tigrar. 

De två typer av intertextuell analys, strukturell och tematisk, som Bruhn Jensen skriver om, går 

att applicera på Myggor och tigrar– debatten. Den strukturella och tematiska analysen ligger 

nära varandra. Att flera liknelser har gjorts med exempelvis Don Quijote och andra klassiker 

som diskursivt element tyder på att en förståelse och ett sammanhang vill ges för artikeln och 

Myggor och tigrar. Reklam, påannonsering, marknadsföring som också kan analyseras med 

den intertextuella analysen, har använts genom artiklarna på så sätt att intresset för boken 

möjligtvis ökat då debatten har fått så stor publicitet. Att den första upplagan av boken sålde 

slut redan på en vecka kan ha att göra med detta. Bonniers med sina tidningar Expressen och 

DN visar att de haft en större insats och intresse för debatten, då de hade flest artiklar, 35 

stycken jämfört med Schibsted som genom Aftonbladet och SvD endast svarade för drygt 

hälften, 16 stycken. Därför kan ägarförhållandet ha en betydelse för hur debatten har utvecklats 

och förändrats. Dessutom utgörs materialet av artiklar med tydlig ståndpunkt för publiceringen 

av Bonnierägda tidningar, Expressen och DN.  

Huruvida genus har betydelse för positioneringen måste förstås på flera nivåer. Att enbart se 

till artikelförfattarens kön klargör inte genus betydelse för debatten, utan om genus konstrueras 

eller rekonstrueras märks i artikelns diskurs och tema. Trots att samtliga artikelförfattare inte 

nämner genusaspekten så ligger det latent i artiklarnas essens på så sätt att diskussionen 

handlar om patriarkatet och rådande maktstrukturer. Genus har alltså en viss betydelse för hur 

debatten har förts, även positioner har haft betydelse för debattens resultat, vad 

                                                
168 Edin, A & Widestedt, K (2001:8f)
169 Winther Jörgensen, M & Phillips, L (2000:114f)
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artikelförfattarna har för insats och intresse i debatten kan klargöra deras position i samtalet. 

Samtliga artikelförfattare med starkt positiva respektive negativa åsikter om publiceringen av 

Myggor och tigrar intar, hamnar i, och blir satta i olika positioner. Detta blir synligt i hur 

artikeln är utformad, vilka ord och begrepp som används visar artikelförfattarens agenda och 

deras respektive kunskap. Yrkesposition har även med detta att göra och eftersom de flesta 

debattörer befinner sig inom samma fält får detta konsekvenser i maktspelet. Artiklarna har 

alltså en gemensam diskurs och kan tillsammans ge en tydlig bild av dels Myggor och tigrar

och har gett svar på vilka frågor som finns kring publiceringen. Debatten handlade 

sammanfattningsvis om ställningstagandet för eller emot publiceringen. Inom dessa 

grupperingar återfanns diskussion om litterära och journalistiska principer, maktstrukturer, 

skvaller och dess status, dessutom har tydliga referenser kunnat utläsas och positioner har visat 

sig haft en stor betydelse för debattens innehåll och dess deltagare.   

6.4.1. Debatten i ett större sammanhang

I diskussioner om ”årets böcker” i slutet på året 2007 återkommer ofta Myggor och tigrar. 

Eftersom även debatten har varit omtalad och uppmärksammad så har det, som sagt, kunnat 

påverka bokens genomslagskraft och efterdyningar. Till exempel nämns Myggor och tigrar i 

nätupplagor hos Sydsvenskan170 och Aftonbladet171 som en av årets böcker.  

Ett exempel där kvinnor har gett stöd åt Lundgren under hösten 2007 är Damernas värld som 

utsåg Maja Lundgren som en av 2007 års kvinnor. Då hon får titeln ”årets rebell” och 

omnämns som modig. Det diskuterades vidare om hon är en ”narcissistisk galenpanna med 

paranoia och hybris eller en ultrabegåvad författare med en förmåga à la Strindberg att reta 

gallfeber på etablissemanget?”172 Jämförandet till Strindberg går alltså igen även utanför det 

utvalda analysområdet, teorin reproduceras i andra medier. Att hon utses i ett samband med 

andra populärkulturella kvinnor, som en av årets kvinnor, kan ha en koppling till jämförelsen 

som ofta görs i artiklarna, till tillhörigheten med tidigare nämnda Carina Rydberg, Maria-Pia 

Boëthius och Unni Drougge. I ännu ett exempel syns en tydlig parallell då SVT:s Babel sände 

en intervju med Maja Lundgren och fick en kvinnlig journalist, Natalia Kazmierzka att uttala 

sig,

                                                
170 Jordahl, Anneli 071212 Sydsvenskan http://sydsvenskan.se/samtidigt/article285638.ece (071228)
171 Bergström, Pia 071214 Aftonbladet http://www.aftonbladet.se/kultur/article1464442.ab (071228)
172 Leufstedt Nyström, Pia 13/2007 Damernas Värld ”Damernas Värld utser årets kvinnor 2007”
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I Babel i kväll ser vi äntligen någon annan träda fram. En helt normalt funtad, klassisk makthavare, 

som skrattar rått åt obekväma frågor och slingrar sig undan svaren, som är född in i den intellektuella 

elit hon säger sig stå utanför, en prisad författare och väletablerad kritiker som har ett utbrett 

kontaktnät i medievärlden och en så untouchable position att hon tydligen får skriva vad hon vill. 

Och som, skandalöst nog, inte ens ställs mot väggen för det. Babels feghet säger faktiskt mer om hur 

kulturmaffian funkar än vad Myggor och tigrar gjorde.173

Andra intervjuer som gjorts med Maja Lundgren är exempelvis två artiklar, dels av Jenny 

Aschenbrenners i DN 070802 ”Jag tycker om att skrämma en viss typ av personer”174 samt 

Cecilia Hagen i Expressen 070812, ”Jag har på allvar övervägt mord”175. I Cecilia Hagens 

intervju diskuteras Lundgrens känslighet, huruvida hon är paranoid eller inte. Lundgren svarar 

att paranoia ”är en oumbärlig egenskap hos en författare”.176 I intervjun med Aschenbrenner 

säger Lundgren att hennes litterära miljöer ”är väldigt destruktiva och nedbrytande”177 Hon 

menar också att hennes syfte med boken var att belysa den manschauvinism som råder inom 

kulturfältet. Lundgren påpekar att hon vill att boken skulle väcka debatt och vara en del av ett 

samtal då hon förväntar sig att de namngivna ska svara, men hon menar att de kanske inte gör 

det eftersom ”det är en smartare makttaktik att tiga”.178 Hon säger också i intervjun att, 

”Kulturdebatter brukar bli skendebatter, jag vill helst av allt få till stånd en påtaglig förändring 

av maktstrukturerna. […]boken kan hjälpa människor att få syn på det där vaga. lömska 

förtrycket, på de nät som snärjer och bryter ner.”179 Lundgren menar att autenticiteten styrde 

boken och att normer är att strävan efter prestige i den litterära världen inte ska handla om 

kvinnofrågor.180 Intervjun i DN avslutas med att Lundgren säger sig tycka om ”att skrämma 

en viss typ av personer. Det är roligt att se hur enorma egon så lätt kan bli så oerhört rädda 

och kränkta för ganska lite.”181

De båda intervjuerna i tidningarna talar för samma sak, och har ett liknande språk och 

innehåll. Samma diskurs återfinns i artiklarna, då de många gånger tagit upp och reproducerat 

begrepp och namn. Detta kan även jämföras med Myggor och tigrar, dess retorik och 

                                                
173 Kazmierzka, Natalia 071114 Expressen http://www.expressen.se/kultur/1.925416/myggbett-i-babel (071127)
174 Aschenbrenner, Jenny 070802 DN ”’Jag tycker om att skrämma en viss typ av personer’” 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=676476 (071030)
175 Hagen, Cecilia 070812, Expressen ”’Jag har på allvar övervägt mord’” http://www.expressen.se/nyheter/1.793922/jag-har-
pa-allvar-overvagt-mord (071107)
176 Ibid. (071107)
177 Aschenbrenner Jenny 070802 DN ”’Jag tycker om att skrämma en viss typ av personer’”   
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=676476 071030
178 Hagen, C (070812)
179 Ibid. (070812)
180Aschenbrenner, J (070802)
181 Ibid. (070802) 
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rekontextualisering. Även genom att använda tolkningsrepertoar har detta blivit tydligt. En 

tolkning av artikeln och dess utmärkande ord har gjorts av en redan använd repertoar, därmed 

har artikelns diskurs och tema klargjorts samt artikeln och artikelförfattarens ståndpunkt och 

ton, vilket säkerligen skulle vara den samma oavsett vilka exakta ord som väljs ut. Utifrån 

intervjuerna med Maja Lundgren går det att alltså att göra en tolkning, precis som det har 

kunnat göras i de refererande fallen i artiklarna, till exempel, som tidigare nämnt, jämförandet 

till Strindberg. Således det Lundgren har uttalat sig om, dels i Myggor och tigrar men i detta 

fall, genom intervjuerna kan spegla vad debatten handlat om i efterhand. Lundgren fortsätter 

att tala för sin sak, hon håller samma ståndpunkt och ton, i intervjuerna i tidningarna och TV, 

och låter sig inte påverkas av debattens negativa konsekvenser. 
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7. Diskussion

Vad debatten handlat om har varit studiens huvudsakliga syfte och detta har bland annat 

resulterat i vad ägarförhållanden, Myggor och tigrar och debatten kan ha för betydelse i stort. 

Debattens konsekvenser kan alltså återkopplas till det inledande exemplet om bimbodebatten 

och en del av detta speglas i hur de kvinnliga författarna och journalisterna Carina Rydberg, 

Maria-Pia Boëthius och Unni Drougge ställer sig bakom Maja Lundgren i debatten. Detta kan 

även ha att göra med att de själva befunnit sig i liknande position som Lundgren, då de själva 

har ifrågasatt patriarkatet och även namngivit personer i den skriftliga formen. Positioner har 

visat sig haft stor betydelse för hur debatten har förts och utvecklats, dels för artikelförfattarna 

men också för studien på så sätt att mönster och teman har utlästs dessutom har denna 

specifika diskurs kunnat appliceras i ett större samband. Att genus har haft en betydelse har 

varit givet, mycket i följd av vad Myggor och tigrar handlade om, men inte för den skull har 

det varit avgörande för hur debatten gått. Men att det inom kultureliten existerar normer och 

hierarkier, dessutom vad som är legitimt att uttala sig om inom fältet är av stor vikt för 

positioneringen i debatten och för studiens resultat. 

Det empiriska materialet kan vara färgat av varandra, det vill säga att artiklarna har 

analyserats i en intertextuell kedja, men eftersom det essentiella i denna undersökning har 

varit att se på deras inbördes påverkan av varandra har det i slutändan medfört ett resultat 

enligt syftet. Indelning med positiva respektive negativa artiklar och urvalet i stort är en 

generaliserad bedömning av oss som forskare för att få struktur och översikt på materialet. 

Det finns fler artiklar i andra tidningar och debatten har förts även i andra medier, men 

eftersom denna studie skulle göras med en diskursanalytisk utgångspunkt med språk och 

framförallt text som fokus så lämpade sig det skrivna mediet bäst. 

Metoder och teorier som används i denna undersökning bör värderas kritiskt, studien är

tvärvetenskaplig och metoder och teorier har korsats och kompletterat varandra, de skulle inte 

ge samma resultat var för sig. Varje enskild metod och teori har inte enbart påverkat 

undersökningen, utan dess samverkan har fungerat väl för undersökningen. Eftersom denna 

studie är tvärvetenskaplig kan den användas i många andra sammanhang, till exempel i 

jämförande med andra mediala debatter som rör genus, sociologi, klass, positioner och 

offentligheten. Till exempel i det inledande exemplet i uppsatsen, som handlade om 

bimbodebatten. Precis som studien och debatten kan få betydelse för diskussion och forskning 
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kring det sociala, kulturella och mediala, då alla samverkar och påverkar varandra 

sinsemellan. Även hur det metodologiska arbetet har sett ut och kompletterats mellan olika 

tillvägagångssätt med materialet kan utvecklas och anpassas till nya undersökningsområden. 

Artikelförfattarnas motiv kan ligga dolt och att förstå skribentens motiv och intresse kan ha att 

göra med det som Bourdieu menar beror på besittande av habitus och tidigare erfarenheter. 

Detta i motsats till Potter som istället hävdar att det är språket som konstituerar världen och 

bidrar till förståelsen för den. Språket har stor betydelse för hur verkligheten representeras i 

artiklarna, men i denna studie har det blivit tydligt att språket inte utgör hela ens repertoar, 

utan att habitus och tidigare erfarenheter får stor vikt för hur samtalet görs och uppfattas i 

kontexten. När kultureliten har fört detta samtal har detta blivit synligt, eftersom det kulturella 

kapitalet, klass och kön har varit väsentligt för debattens innehåll och utgång.  

Att följa debatten och dess utfall in på hösten 2007 tycker vi har varit givande för att förstå en 

helhet och det essentiella i debatten. Vilka ståndpunkter och åsikter som fått störst 

genomslagskraft, dess konsekvenser, och att se på vad andra samtal som rört Myggor och 

tigrar, hur de har utvecklats har varit intressant för att kunna göra jämförelser till denna 

studies material. Vad debatten handlat om har visat sig gå igen i flera andra diskussioner, till 

exempel Maja Lundgrens paranoia, huruvida Bonnier gjorde rätt i att publicera och 

diskussionen om det starka motståndet för Myggor och tigrar.  Detta har kunnat klargöra 

undersökningens resultat och bevisar vad som varit kärnan i debatten. Att romanen gjorde 

stort genomslag och fick många olika effekter var som tidigare nämnt väntat, av Maja 

Lundgren, Bonnier men också av flera kulturkritiker. Det är intressant att i efterhand 

undersöka vilka medier och framförallt vilka tidningar som placerat Myggor och tigrar på 

listan för ”årets böcker”, om det skulle finnas en betydelse i ägarförhållandet hos Sveriges 

största dagstidningar och förlag. Vilka andra böcker som nämns i samma kontexter kan även 

utgöra materialet för en vidare undersökning om debatten. Även en vidare forskning om 

Bonnier och dess påverkan på publicerandet av artiklarna i denna studie, skulle vara väl värt 

att undersöka, dessutom vad och hur de som företag kunnat förutse försäljningssiffror och 

denna debatt. 
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