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This study aims to show who the most common participants of the debates in the 

Swedish press are, when it comes to gender, social status and the subjects that are 

debated. To investigate this, a quantitative content analysis was used, counting and 

analysing all the debate articles from ten swedish newspapers between 1st April 2018 

and 31st May 2018. There were 723 articles included in our study, and debate articles 

that were replies to other debates and those which were less than 1500 digits were 

excluded.  

 

The articles were analysed according to their length, which newspaper they came from, 

what gender the debator had, what the subject of the debate was, the actuality of the 

debate and the debators social status.  

 

The result of the study shows that men are more frequently appearing in the debates 

than women, and the most common debator in the Swedish press is a politician that 

debates politics and political proposals. It also shows that men and women tend to 

debate different subjects, as men are more frequent debators in subjects like trade and 

industry, international affairs and immigration, and women are more frequent when it 

comes to healthcare, education and environmental issues. 
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1 Inledning 

 
Vi har nog alla någon gång fått höra om rätten att yttra sig och få sin röst hörd, men hur 

fungerar det egentligen i tidningarnas debattsidor? Alla kan skicka in en debattartikel till 

en tidning, men om artikeln blir publicerad är en helt annan fråga. Vissa tidningar har 

kriterier för att en debattartikel ska bli publicerad, andra inte. Så vilka anser tidningarna 

är värda att få sina röster hörda, vilka ämnen anser de är intressanta och är det män eller 

kvinnor som i första hand får debattera? 

 

Vi anser att den här studien är intressant för att ta reda på om opinionsjournalistik, där 

personliga erfarenheter är vanligt förekommande, är mer jämställd än traditionell 

nyhetsjournalistik. Enligt Jacobsson & Edströms (2015) rapport om köns(o)balansen i 

medier går det två män på varje kvinna i det svenska nyhetsflödet. Inte inom något 

bevakningsområde var det övervikt av kvinnor eller jämställt mellan könen i fråga om 

vem som fick komma till tals. Det är oftast män som får höras i nyheter som experter 

eller talespersoner, medan kvinnor är mer förekommande när medierna eftersöker 

personliga erfarenheter (ibid.). Genusstrukturerna i nyhetsmedier är väldokumenterad, 

men opinionsjournalistiken räknas ofta bort, vilket motiverat oss att undersöka detta 

ämne. Varför det är viktigt att undersöka hur det ser ut med jämställdheten i 

nyhetsmedier och debatter förklarar Jacobsson & Edström: 

 
Nyhetsmedierna är en maktsfär som har ett stort ansvar för demokratisk 

samhällsutveckling. När dessa medier återkommande undervärderar kvinnors 

åsikter, tankar och handlingar riskerar de att bli en tillbakahållande kraft som inte 

främjar en demokratisk, hållbar och rättvis samhällsutveckling. (Jacobsson & 

Edström, 2015, s.9)  

 

Tidigare forskning kring opinionsjournalistiken är skral. En tidigare liknande studie som 

har gjorts på området är Dahlbäck & Svahns (2018) kvantitativa innehållsanalys av 

könsrepresentation i svenska dagstidningars opinionsjournalistik. De undersökte hur 

könsbalansen ser ut kring ledarskribenter och kommentatorer. Där kunde de se att det 

finns en övervikt av manliga skribenter, trots att det finns fler kvinnliga journalister i 

branschen (Statistiska Centralbyrån, 2015). I studien analyserades inte några 



  
 

2 

debattartiklar, vilket de ger förslag till som vidare forskning, vilket fångade vårt 

intresse.   

 

Vi anser att den här studien är relevant för att se hur de underliggande strukturerna som 

finns i samhället i sin tur påverkar den svenska pressen, och i det här fallet den svenska 

debattjournalistiken. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är tudelat. Dels kommer vi att undersöka vilka som ges utrymme på 

den svenska pressens debattsidor, sett ur ett köns- och social status-perspektiv. Dels 

kommer vi att studera om det finns samband mellan debattörerna med avseende på kön 

och social status i relation till de ämnen som representeras i debattartiklarna. Detta för 

att vi vill belysa hur situationen ser ut kring representation och debattartiklar. På grund 

av brist på forskning kring debattartiklar kommer vi jämföra med hur det ser ut inom 

nyhetsjournalistiken. 

1.2 Frågeställningar  

● Vilka ämnen är det som främst förekommer på den svenska pressens 

debattsidor?  

● Vilka personer med fokus på social status får komma till tals?  

● Vilka personer med avseende på kön får komma till tals? 

● Hur ser relationen ut mellan de ämnen som debatteras och debattörernas sociala 

status samt kön?  
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2 Bakgrund 

 
Opinionsjournalistiken började ta form i slutet på 1700-talet efter att England hade 

avskaffat censuren, och de nymodiga kaffehusen blev brinnande debattmiljöer där alla 

sorters ämnen diskuterades (Nordenson, 2011, s.34). Förutom en ny sorts debattkultur 

så föddes också de första dagstidningarna i Londons kaffehus. Tidningar som The 

Guardian och The Spectator startades upp och finns än idag. 

 

Opinionsjournalistiken idag består av ledare, kommentarer, recensioner, krönikor, 

insändare och debattartiklar där en del av materialet skrivs av journalister och annat 

skrivs av politiker, tjänstemän eller övriga allmänheten. Men att vara journalist i form 

av reporter och att vara opinionsjournalist är två olika roller. En reporter “rapporterar 

hur saker och ting är, och talar inte om för läsaren hur de istället borde vara” (ibid., 

s.14). Nordenson menar att om man går från att vara reporter till att vara 

opinionsjournalist innebär att man går “from news to views” (ibid.). Som journalist blir 

man då mer utsatt och kan inte längre gömma sig bakom andras åsikter eller 

ståndpunkter. 

 

När nyheter i takt med digitaliseringen blivit mer av en gratisvara har 

opinionsjournalistiken och opinionsjournalisterna blivit “en allt viktigare del av 

tidningarnas profil” (ibid., s.12). Många opinionsjournalister har blivit kända ansikten 

för allmänheten och deltar ofta i debatter och diskussioner i medier. Men 

opinionsjournalisterna får mer och mer konkurrens av sociala medier där idag alla har 

möjlighet att uttrycka sina åsikter och få stora följarskaror. “Makten över tyckandet är 

inte längre samlad hos opinionsbildare med tillgång till etablerade kanaler” skriver 

Nordenson (ibid., s.14) och syftar på den ökade digitaliseringen av medier. Idag kan 

vem som helst via sociala medier som Facebook starta debatter om valfritt ämne, och 

människor är inte längre bundna till debatter i tv, radio eller tidningar. 

 

Det vi ska undersöka inom opinionsjournalistiken är debattartiklar. Trots att 

debattartiklar inte är något nytt fenomen saknas tyvärr forskning kring detta ämne. När 

vi i denna studie diskuterar opinionsjournalistik, syftar vi alltså till debattartiklar. 
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3 Tidigare forskning 

I kapitlet tidigare forskning redovisas några studier och deras resultat som vi anser är 

speciellt intressanta. Den tidigare forskningen tar upp frågor om kön, social status och 

ämnesindelningar med fokus på hur dessa behandlas ur ett journalistiskt synsätt. I det 

påföljande teorikapitlet går vi djupare in på kön- och social status-strukturer samt 

nyhetsvärdering.  

3.1 Könsbalansen i svenska medier 

Global Media Monitoring Project (GMMP) har var femte år sedan starten 1995 utfört en 

studie om könsbalansen mellan män och kvinnor i nyhetsmedier. Det första året valde 

71 länder att delta för att granska radio, TV och press under en dag. Resultatet av 

studien visade att 17 procent av nyhetssubjekten var kvinnor, det vill säga antalet 

kvinnor som uttalar sig eller som det handlar om. Sverige gick med i studien år 2000 

och under 2015 när den senaste studien genomfördes medverkade 114 länder. År 2015 

var det Josefine Jacobsson & Maria Edström som skrev rapporten för Sveriges del via 

Göteborgs universitet. 

 

I studien använde de sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder. För att få ett så 

likställt resultat mellan alla länder används en kodbok och manualer till koordinationer 

som skickas ut till de som kodar datan. Undersökningen har genomförts på ett liknande 

sätt sedan 1995, just för att kunna jämföra tidigare års resultat. Under 2015 analyserades 

22 136 artiklar och inslag från 2030 olika medier. I artiklarna och inslagen förekom 15 

402 personer som subjekt. I deras urval ingick enbart rena nyhetsartiklar eller inslag och 

inget opinionsmaterial. Runt 12 till 14 av de största nyheterna i de olika medierna 

granskas sedan med basinformation om nyheten, ämnet, personerna som förekommer i 

nyheten och journalisterna, som sedan kodas (Jacobsson & Edström, 2015).  

 

I undersökningen noterar de även på vilket sätt som kvinnor får komma till tals, vilket 

står för den kvalitativa delen av studien. De tar även hänsyn till ländernas storlek och 

befolkningens tillgång till olika typer av medier i undersökningen (ibid.). 

I Sverige undersöktes sex tv-sändningar (samtliga från SVT), fyra webbtidningar (som 

var en blandning mellan kvälls- och dagspress), fem radiosändningar (samtliga från 

SR), elva tidningar och tre twitterflöden.  
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Anledningen till att den här forskningen är intressant för oss är för att den visar när män 

och kvinnor får komma till tals, och i vilka nyhetsämnen de får göra det. Forskningen 

visar även när kvinnor och män får medverka som experter i nyheterna. Med hjälp av 

den här forskningen anser vi att det är intressant att kunna se vilka likheter och 

skillnader som finns mellan rena nyhetstexters representation jämfört med 

debattartiklar. Dessutom kommer vi kunna se om detta mönster även följer med i fråga 

om vilka som får sin artikel publicerad och om det är liknande ämnen som män eller 

kvinnor får höras mer eller mindre i.   

 
3.1.1 Kvinnor och mäns funktioner i nyheterna 

Resultatet av Jacobssons & Edströms (2015) studie visar att det finns en extrem 

övervikt på manliga experter och talespersoner i det globala nyhetsflödet och i Sverige. 

Endast 21 procent av experterna i svenska medier var kvinnor, vilket stämmer överens 

med hur det ser ut globalt där endast 19 procent av experterna är kvinnor. Av sjutton 

yrkeskategorier är det endast en yrkesgrupp där kvinnor är majoritet, och det är i 

kategorin att uttala sig i form av att vara förälder och/eller att vara hemma utan yrke. 

Även när det kommer till att porträtteras som offer är kvinnor mer vanligt 

förekommande än män. 

 

I Sahlstrands (2000, s.138) undersökning såg man att 64 procent av de muntliga 

källorna som används räknas som elitpersoner. Enligt honom har dominansen av 

elitkällor flera effekter på nyheterna. Han anser att övervikten av elitpersoner som 

muntliga källor ger en delvis missvisande bild av verkligheten, som till stor del inte 

består av elitpersoner. Dessutom tror han att det begränsar informationen från källorna 

till de områden som eliten känner till. Därför anser han att underlaget till nyheterna blir 

för smalt och att stora delar av verkligheten inte synliggörs. Han menar dock att 

anledningen till varför elitkällor används flitigt kan vara en effekt av att journalistiken 

ska granska makten och därför behöver använda elitkällor, eller för att elitkällor har 

insikt i frågor såsom regeringens budgetarbete och företags expansionsplaner.  

 
Ett tämligen väl underbyggt påstående är att nyhetsjournalistiken till större delen 

använder elitkällor. Eliten är överrepresenterad i nyheterna. På samma sätt 

konstateras ofta att exempelvis kvinnor har svårare att komma till tals än män i 

nyheterna (Sahlstrand, 2000, s.81). 



  
 

6 

 

Även det här kan påverka hur representationen mellan kön, eliter och ämnen 

framkommer i debattartiklar. Det kan krävas en hel del för att vissa personer eller 

ämnen ska komma fram och bli upptagna av tidningen, och detta är något som vi under 

vår analys måste ta med i beaktning.  

3.2 Genuspresentationen i nyhetsmedier 

Monica Löfgren Nilsson (2009) har genomfört en studie av SVT:s nyhetsprogram 

Aktuellt och Rapport under åren 1958–2003 för att se hur ofta kvinnor deltar i olika 

delar av nyhetsarbetet, antingen som reportrar, källor eller intervjupersoner. Resultatet 

visar att kvinnor har störst chans att medverka i nyheterna om de är kändisar eller 

“vanliga medborgare”, och väldigt liten chans att förekomma som experter, politiker 

eller på andra typer av sociala statuspositioner. Som högst utgjorde kvinnorna i SVT:s 

nyhetsprogram en tredjedel av de offentliga källorna under 1995, för att därefter minska 

till omkring en femtedel under 2000-talet. 

 

Studien visar även att kvinnliga och manliga journalister dominerar i olika typer av 

nyhetsämnen. Männen har i mycket högre grad producerat så kallade tunga nyheter 

medan kvinnorna dominerar när det kommer till mjuka och “intressanta” nyheter. 

Löfgren Nilsson (ibid.) har använt sig av tidigare empirisk forskning för att dela in 

nyheterna i mjuka (kvinnliga) och hårda (manliga) ämnen. De manliga ämnena är bland 

annat politik, ekonomi, näringsliv, krig och rättsväsende medan de kvinnliga ämnena 

istället är olika typer av vårdfrågor samt barnomsorg, miljö, utbildning och 

bostadsfrågor. Trots att männen stod för två tredjedelar av de producerade 

nyhetsinslagen, var det ändå majoriteten kvinnor som producerade inslag kring sociala 

frågor och human interest. 

3.3 Män, kvinnor och eliten som källor i nyhetsrapporteringen 

Sahlstrand (2000) har undersökt nyhetsjournalistikens kvalitet. Han menar att om 

journalistiken gynnar samhällsintresset så innehåller den en viss kvalitet. För att 

analysera om nyhetsjournalistiken uppnår en viss kvalitet har han använt sig av fyra 

normer som analysutgångspunkt: oberoende, tillgänglighet, mångfald och informativitet 

(ibid., s.18). Det som är särskilt relevant för vår forskning är hans undersökning av 
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normen av mångfald där han räknar in användandet av kvinnor och män som 

nyhetskällor samt elit- och icke-elitpersoner som nyhetskällor. 

 

I Sahlstrands (2000) avhandling har han använt sig av både kvalitativa och kvantitativa 

metoder i sin analys. I den kvantitativa delen har han använt sig av en innehållsanalys, 

där svaren sätts in i en tablå för att se var nyhetsjournalistiken brister i sin kvalitet, med 

fokus på nyhetskällorna som används. Den kvalitativa delen består av fyra fältstudier; 

tre korta fältstudier som varade i två veckor vardera och en längre som varade i ett och 

ett halvt år. Den kvalitativa delen står mer som en bakgrund för avhandlingen (ibid., 

s.229) och som komplement har Sahlstrand även använt sig av begreppsanalys och 

närläsning till undersökningen.  

 

Sahlstrand (ibid., s.135) kommer i sin studie fram till att 77 procent av de muntliga 

källorna i nyhetssammanhang är män. Men även här kunde man se att i ämnen som 

sociala frågor, utbildning och arbetsmarknad användes kvinnliga källor oftare än 

manliga. När det kommer till ämnen såsom brott, näringsliv, miljö/energi och 

kommunikation var istället männen de mest förekommande källorna.  

 

Sahlstrand (ibid.) har i sin undersökning enbart undersökt rena nyhetstexter, något som 

vi inte kommer att göra. Men det är ändå en intressant forskning för att kunna utröna om 

liknande mönster går att se i debattartiklar, då det trots allt är redaktionen som även här 

väljer ut vilka ämnen och personers åsikter som anses vara viktiga nog för att 

publiceras. Vi vill alltså se om det lika svårt för kvinnor och icke-eliten att få komma till 

tals på debattsidorna som det är i nyhetstexterna. Som Sahlstrand själv skriver i sin 

avhandling:  
 

Frågan är om journalistiken låter olika typer av grupper komma till tals lika 

mycket på detta begränsade utrymme, eller om vissa grupper favoriseras. 

(Sahlstrand, 2000, s.129) 
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4 Teoretiska perspektiv 

Studien bygger på de teoretiska perspektiven genusteori och nyhetsvärderingsteori. 

Genusteorin (se avsnitt 4.1) blir relevant för oss när vi undersöker hur många män och 

kvinnor som får delta i debatten, samt vilka ämnen som debatteras av respektive kön. 

Även då vi studerar den sociala status-aspekten kommer genusteorin bli relevant. 

Nyhetsvärdering (se avsnitt 4.2) är ett begrepp som är vanligt förekommande inom 

journalistiken då man talar om hur nyheter värderas och prioriteras, det vill säga vad 

som ska vara det viktigaste just nu. Det blir för oss relevant när vi tittar på vilka ämnen 

som mest frekvent debatteras i medierna. De kommande teorierna har tidigare 

applicerats på nyhetsjournalistiken, men för vår studie kommer vi istället applicera dem 

på debattartiklar. 

4.1 Medier, journalistik och genus 

4.1.1 Genus och kön 

Inom genusforskningen är begrepp som kön och genus vanliga, där kön syftar på det 

biologiska könet och genus syftar till det sociala könet. Med socialt kön avser man att 

kategorierna man respektive kvinna är sociala konstruktioner (Jarlbro, 2006, s.12). 

Begreppet “social konstruktion” härstammar från 1960-talet och handlar om hur 

människor uppfattar sin sociala verklighet.  

 

Då varje svensk konsumerar medier ungefär sex timmar om dagen (Fagerström och 

Nilson, 2008, s.25) har medier därför ett stort inflytande på oss och hur vi uppfattar vår 

sociala verklighet, och därigenom normer, synsätt och värderingar. Om medierna 

ständigt väljer att porträttera något på ett visst sätt, låt säga det ena könet, så kommer 

också samhället till slut uppfatta det som normen. Om kvinnor alltid syns i sammanhang 

där det pratas om mode eller om barnomsorg, då får vi också bilden av att detta är 

“kvinnliga ämnen” som är reserverat för kvinnor (ibid.). 

 
4.1.2 Ojämn representation är ett demokratiproblem 

Enligt Fagerström och Nilson (2008, s.130) kastar man nytt ljus över mediernas 

representationer när man studerar medier ur ett genusperspektiv, och synliggör “den ofta 

mycket traditionella nyhetsvärderingen som råder där”. Jarlbro delar denna åsikt. 
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Om det nu är så att medieinnehållet till stor del handlar om mäns göranden och 

tyckande, så finns det en risk att våra referensramar när vi ska tolka och ta 

ställning till olika skeenden i omvärlden huvudsakligen kommer att vara via ett 

manligt perspektiv. Det som ibland brukar beskrivas som den “allmänna 

opinionen” blir således detsamma som den manliga opinionen, dvs. halva 

mänskligheten utesluts och “allmänhetens” intresse är egentligen detsamma som 

männens intresse. (Gunilla Jarlbro, 2006, s. 8) 

 

Enligt 1994 års pressutredning (SOU 1995:37) ska medierna: 

● Ge människor sådan information att de fritt och självständigt kan ta ställning i 

samhällsfrågor 

● Granska de inflytelserika i samhället 

● Låta olika åsikter och kulturyttringar komma till tals 

 

Om mediernas roll är att låta olika åsikter komma till tals, måste också olika röster få 

höras. Jarlbro (2013, s.20) menar att om det är så att endast ett av könen har större 

möjlighet att göra sin röst hörd i den offentliga debatten har vi ett demokratiproblem. 

Jarlbro (ibid.) menar att på samma sätt som medierna kan få medborgare att känna sig 

delaktiga i samhället, kan de också exkludera vissa grupper ur samhället.  

 

Människor som avviker från normen representeras ofta av medierna som en sida av ett 

motsatspar (Fagerström & Nilson, 2011, s.125). De är antingen eller, dvs. goda eller 

onda, snygga eller fula, friska eller sjuka. Mediernas sätt att stereotypisera människor 

reducerar dem till att enbart ha en egenskap och på så sätt objektifiera dem. Om kvinnor 

medverkar i medierna när det talas om vissa ämnen, och män medverkar när det talas 

om andra ämnen, bidrar det till att man objektifierar könen. 

 
4.1.3 Glastaket 

Ungefär hälften av Sveriges journalister är kvinnor. Men enligt Jarlbro (2006) så är 

enbart 18 procent av landets chefredaktörer kvinnor. Bland redaktionscheferna är siffran 

något högre, nämligen 28 procent. När det gäller positionen som tidningschef eller 

verkställande direktör menar hon att det fortfarande är en position som är förbehållen 

män, då endast 12 procent på dessa positioner är kvinnor. Det är fortfarande en lång väg 

att gå för att uppnå en jämn könsfördelning mellan samhällets olika maktpositioner 

(ibid.). 
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Trots att kvinnor har längre utbildning och bättre betyg än män i genomsnitt så är de 

sällan ledare (Jarlbro, 2006). Anledningen till detta menar Jarlbro (ibid.) beror på en rad 

olika strukturella faktorer. Dessa strukturer hindrar kvinnor att nå upp till högre nivåer, 

något som ofta benämns som “glastaket”.   

 
Den forskning som bedrivits under nittiotalet har ändå rätt samfällt kunnat peka 

på att det existerar ett s.k. glastak för kvinnor i karriären. De når en viss nivå men 

sällan eller aldrig däröver, varken inom den offentliga eller privata sektorn. Det 

kan handla om alltifrån direkt diskriminering av kvinnor, främst statistisk 

diskriminering, till kvinnors ovilja att ta på sig erbjudna chefskap på de villkor 

som erbjuds. Det kan vara subjektiva kriterier som ”tar över” objektiva och de 

kan vara aktiva ”brödraskap/manliga nätverk”, en ”ryggdunksfilosofi” eller 

en ”bastukultur” som upprätthåller gemensamma referensramar för männen och 

som verkar aktivt utestängande på kvinnor. (Åsa Löfström, 2004, s.53) 

 

Även i yrken där könsfördelningen är jämställd såsom exempelvis i yrkena journalist, 

läkare eller jurist går det att se ett mönster i vad de olika könen väljer att specialisera sig 

inom. Inom läkaryrket är de flesta specialister inom barn- och ungdomspsykiatrin 

kvinnor samtidigt som antalet kvinnliga specialister inom neurokirurgi bara ligger på tio 

procent (ibid., s.56). Liknande mönster går även att se inom juridiken. Jurister som 

jobbar inom vård- och omsorgssektorn är i majoritet kvinnor, 60 procent, medan antalet 

kvinnliga jurister som arbetar inom byggverksamheten ligger på 25 procent.  

 

Att kvinnor arbetade var under en lång tid sett som problematiskt, och om kvinnorna 

arbetade blev de ofta anställda inom barnavård, som hembiträde, småbarnslärare eller 

sjuksköterskor (ibid., s.29). Att kvinnor fortfarande är överrepresenterade inom till 

exempel vård- och omsorgsyrken och underrepresenterade inom chefspositioner kan 

påverka hur de får komma till tals i debattartiklar. Det kan vara så att tidningarna inte 

får in en bredare representation, för att den är låg överlag i samhället, eller så kanske de 

osynliga strukturerna såsom glastaket får män att inte vilja släppa förbi kvinnor i alltför 

stor utsträckning. Trots allt är de flesta som sitter på chefspositioner inom journalistiken 

män och de kan omedvetet välja bort kvinnor för att främja männen.  

 
4.1.4 Genus handlar om makt 

Många genusforskare är influerade av den franske filosofen Foucault och hans 

diskussioner om makt, som innebär att man inte kan inneha makt men att däremot kan 
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makt utövas (Fagerström & Nilson, 2008, s.12). Människor utövar makt hela tiden 

genom sina handlingar, genom språket och genom sitt tankesätt. På så sätt skapar vi ett 

universum av vad vi uppfattar som naturligt och självklart. Den som utövar makten kan 

på samma sätt definiera vad som inte är normalt och inte är en del av “vi” utan en del av 

“dem”.  

 

Fagerström och Nilson (ibid.) menar att man inte kan diskutera genus utan att ta hänsyn 

till de makthierarkier som finns i samhället. Att män och kvinnor historiskt sett har valt 

olika utbildningar och yrken har fått konsekvenser för vilket inflytande de sedan fått i 

samhället och därmed i sina liv. Detta innebär att de beslut som människor tog på 70- 

och 80-talet kring vilka yrken de ville arbeta inom påverkar än idag vilka som har 

inflytande i samhället. Vilka som har höga poster i samhället är alltså en konsekvens av 

historien, men om kvinnor och män idag tar andra beslut kommer vi eventuellt kunna se 

en annan maktbalans i framtiden. 

 
4.1.5 Sverige har hamnat i genusstiltje 

Jacobsson & Edström (2015) kommer fram till att Sverige under de senaste 15 åren 

hamnat i genusstiljte. Det är fortfarande så att 69 procent av de som kommer till tals är 

män och allt fler länder börjar gå om Sverige i att få en mer balanserad 

könsrepresentation. I svenska medier är politiker oftast män och 4 av 5 av experterna 

som får uttala sig är män. Den medieform som hade högst andel kvinnor i nyheterna, 37 

procent, var nyhetsradion, jämfört med den kvinnliga representationen i svenska medier 

överlag som ligger på 31 procent (Jacobsson & Edström, 2015). 

4.2 Nyhetsvärderingsteori 

Alla händelser, ämnen eller incidenter kan inte bli nyheter. Journalistiken speglar inte 

verkligheten därför att den är alldeles för perplex. Istället försöker journalistiken visa en 

bild av verkligheten. Det resulterar att bara vissa händelser eller förhållanden blir 

representerade i medierna (Ghersetti, 2012). Det innebär att det görs en värdering av 

vilka händelser och förhållande som blir nyheter, och därmed anses viktiga. 

 

Enligt Ghersetti (ibid.) finns det fyra olika kriterier som gör att en händelse eller ett 

förhållande blir en nyhet. De är följande:  

● Närhet 
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○ Med närhet menas att händelsen antingen tidsmässigt, geografiskt eller 

kulturellt ska stå nära nyhetspubliken. Hur nära nyhetspubliken står till 

händelsen påverkar hur mycket som skrivs om händelsen, på vilket sätt 

det skrivs om det eller om det inte skrivs något alls. Det innebär att 

händelser som sker just nu eller nyligen har inträffat, som utspelar sig på 

en plats i närheten och handlar om sådant som nyhetspubliken lätt kan 

relatera till eller som anses vara mer nyhetsmässiga än andra (Ghersetti, 

2012, s.212).  

● Sensationer/avvikelser 

○ Sensationella eller avvikande händelser handlar i allmänhet om oväntade, 

ovanliga eller oförutsedda situationer. I nyheterna prioriteras ofta 

händelser om sex, olyckor, brott, rättsröta, kändisar och sport över 

nyheter som har mer av ett samhälleligt intresse. Det är i det avvikande 

och uppseendeväckande som intresse och nyfikenhet skapas (ibid., 

s.213). 

● Elitcentrering 

○ De personer som förekommer mest i nyheterna tillhör någon form av 

politisk, ekonomisk, kulturell eller idrottslig elit. Det är ofta personer 

som har höga positioner i samhället och näringslivet och som har tillgång 

till den information som journalisten söker efter. Elitcentreringen 

avspeglas också genom att institutioner, organisationer och nationer med 

störst makt och inflytande på både den nationella och den internationella 

arenan är de som förekommer oftast i nyheterna (ibid.). 

● Förenkling   

○ Nyheter är i många avseenden enkla berättelser. De handlar i allmänhet 

hellre om enskilda händelser än om utdragna och komplicerade förlopp. 

Språket i nyhetstexter är dessutom ofta avskalat och okonstlat. De här 

sortens förenklingar är nödvändiga för att nyheten ska väcka läsarens 

intresse och vara begriplig för alla. Därför är det till exempel vanligt att 

medierna berättar om enskilda kriminella handlingar istället för att 

berätta om de sociala och kulturella strukturer som påverkar brottslighet 

(ibid., s.213-214). 
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För vår studie är särskilt kriteriet om elitcentrering intressant, då vi vill undersöka om 

elitcentreringen i nyheterna även går att applicera på opinionsjournalistiken. De andra 

kriterierna är i sig väldigt intressanta att undersöka, men då vi använder en kvantitativ 

undersökningsmetod så kan man inte på förhand med säkerhet kunna säga om de andra 

kriterierna uppfylls på samma sätt.  

 
4.2.1 Gatekeeping 

Även om en händelse skulle uppfylla något eller några av de fyra kriterierna av 

nyhetsvärderingen är det fortfarande inte säkert att händelsen kommer att berättas om. 

Det finns flera olika gallringar som en nyhet går igenom innan den hamnar i medierna. 

Dessa gallringar kan även kallas för grindar och har därför fått benämningen 

gatekeeping, dvs. grindvakt. 

  

Det finns fem nivåer av gatekeeping:  

● Hos den enskilde journalisten och redaktionen. 

● I de rutiner och den praxis som tillämpas… 

○ I nyhetsproduktionen. 

○ I nyhetsorganisationen. 

○ På medienivå. 

○ På samhällelig nivå. 

 

Trots att en händelse uppfyller kriterierna för att bli en nyhet kan den ändå gallras ut 

exempelvis på grund av att andra medier redan har skrivit om händelsen tidigare, eller 

det förhållande händelsen har till andra nyheter som gör att den ändå blir överflödig. 

(Ghersetti, 2012, s.207). Något som också kan påverka att en nyhet blir bortgallrad är 

utrymme. Både tryckta tidningar och etermediernas nyhetsprogram har bara plats för ett 

begränsat antal nyheter (ibid., s.220).  

 

Gatekeeping är något som också påverkar om en debattartikel blir publicerad. Flera 

tidningar har till exempel grundregler som artikelförfattaren måste följa för att ens ha en 

chans att få sin debattartikel publicerad. I den här undersökningen kommer vi inte att 

undersöka vilka debattartiklar som blir nekade publicering och därmed blir utsatta för 

gatekeeping. Men gatekeeping kan ändå förklara varför representationen ser ut som den 

gör, så även om detta inte är något vi kommer att gå in i detalj på, finns det ändå en 
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redaktion som gallrar de inskickade debattartiklarna. Därför anser vi att det ändå är ett 

viktigt begrepp att ha med sig i den kvantitativa analysen.  

 
4.2.2 Att bli hörd av journalistiken 

I dag tar större delen av kommunikationen mellan olika samhällsinstitutioner, nationen 

och medborgarna plats i medierna. Det innebär att aktörer som inte tillhör medierna och 

vill fånga deras uppmärksamhet för att få tillträde till det offentliga samtalet tvingas 

anpassa sig efter den logik som styr mediernas arbete. Att veta hur medierna värderar 

och väljer nyheter är avgörande för den som vill agera på den offentliga arenan 

(Ghersetti, 2012, s.207). Dessutom har journalistkåren en begränsad social 

representation som medför en risk, då journalisterna i huvudsak identifierar vad som är 

en nyhet utifrån sin egen värdegrund och sina referensramar. Detta kan i sin tur kan göra 

att de inte känner till eller upptäcker vissa händelser som faller utanför deras 

referensramar och värdegrund (ibid., s.218).  

 

Den redaktionella organisationen kan även liknas vid ett nyhetsnät som är gjort för att 

bevaka och fånga upp händelser inom vissa områden. Nätet är utformat så att det fångar 

upp de händelser som redaktionen i förväg har bestämt vara nyhetsmässiga, vilket också 

kan göra så att områden utanför nyhetsnätet riskerar att inte bevakas och därmed hamna 

utanför nyhetsflödet (ibid., s.222).   

4.3 Nyhetsvärdering och kön 

De som oftast får uttala sig i medierna är elitpersoner och de flesta elitpersoner i medier 

är män (Sahlstrand, 2004). Men även överlag är det främst män som oftast kommer till 

tals i medier (Jacobsson & Edström, 2015). Det är även så att kvinnor ofta har svårt att 

få chefspositioner på grund av glastaket (Löfström, 2004). Trots att journalistyrket är 

mer jämställt än många andra yrken är det fortfarande män som i störst utsträckning 

innehar chefspositioner och enligt Löfström (ibid.) finns det även en kultur där män 

främjar män till högre statuspositioner. Den här kulturen där män främjar män, även om 

det är omedvetet, kan även påverka vilka som får komma till tals. Det är då sannolikt att 

män på grund av den här kulturen främjar andra män även i nyhetsvärderingen. För att 

en nyhet ska bli en nyhet måste den gå igenom redaktionernas “gatekeeping” (Ghersetti, 

2012) och då det oftast är män som sitter på chefspositionerna innebär det att det oftast 

är genom män som en nyhet måste passera.  
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5 Metod och material 

5.1 Metod 

För att genomföra studien användes en kvantitativ innehållsanalys. Detta för att vi var 

intresserade av att få fram olika typer av fördelningar. En kvantitativ innehållsanalys 

innebär att man undersöker innehållet i en form av skriftlig, muntlig eller bildmässig 

framställning och att undersökningen baseras på likvärdiga och jämförbara uppgifter om 

så många analysenheter att de kan analyseras med numeriska värden. Det är även en 

användbar metod för att få svar på hur frekvent eller hur mycket utrymme olika 

kategorier eller variabler får i en text (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & 

Wängnerud 2017).  

 

För att det ska vara möjligt att kategorisera innehållet måste enheterna först tolkas, för 

att på så sätt kunna placera dem rätt, och sedan räknas (ibid.). Dessutom så går det 

snabbt att, efter att enheterna har tolkats, kategorisera stora datamaterial och att 

registrera förekomsten av innehållskategorierna (ibid.). 

 

 Då våra frågeställningar handlar om ämnes-, köns- och social status-indelning samt hur 

dessa indelningar sammanfaller användes en större mängd data och ett stort urval så att 

slutsatser om hur omständigheterna ser ut skulle kunna dras. 

 

För att analysera de olika debattartiklar använde vi oss av ett kodschema där vi själva 

valde ut kategorier, delvis grundat på tidigare forskning och våra teoretiska perspektiv. 

Det var med hjälp av detta kodschema som datan kategoriserades, och detta utgjorde i 

sin tur grunden för vår analys.  

 
5.1.1 Kodschema 

Nedan definieras de variabler som användes för att kunna besvara frågeställningarna. Vi 

konstruerade variablerna utifrån våra teoretiska begrepp, men valde även att 

vidareutveckla variablerna efter vad vi ansåg saknades efter att vi studerat vårt 

empiriska material. Till exempel så innefattade variabeln “näringsliv och arbete” först 

enbart “näringsliv”, men efter att vi upptäckte att många debattartiklar handlade om 

både näringslivet och arbetsmarknadsfrågor, ansåg vi att variabeln och dess innebörd 
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behövde ändras. Vi har även valt att lägga till variabeln “religion”, då frågor om 

“islamisering” eller tro under de senaste åren har blivit ett allt mer omtalat ämne.  

 

Med bakgrund mot syfte och frågeställningar som handlar om ämneskategori, social 

status och genus, och med stöd av våra teoretiska perspektiv så har vi identifierat 

följande variabler: 

 

Ämnesvariabler 

● Politik innebär frågor som berör politiken, t ex politiker eller politiska beslut 

och politiska förslag. Det är frågor som berör politiken som huvuddel. För att 

hamna i den här kategorin ska Sveriges politik beröras.  

● Sociala frågor handlar om missbruk, psykisk ohälsa, prostitution, jämställdhet, 

våld i nära relationer, hemlöshet och liknande. 

● Näringsliv och arbete innebär frågor som berör till exempel turism, butiker, 

företag, eller satsningar på företag primärt. Arbetsmiljö, facket, kommunala 

företag eller privatisering. Även frågor som rör entreprenörskap ingår här. 

● Utbildning innebär frågor som berör t ex grundskolor, betyg, mobbning, 

lärarlöner, ordning och reda i skolan eller högre utbildning. 

● Konflikter och internationella frågor innebär frågor som berör till exempel 

Israel och Palestina-konflikten, EU- lagar, Brexit eller Rysslands annektering av 

Krim i Ukraina. Frågorna ska antingen primärt handla om internationella affärer 

eller om internationella konflikter.   

● Lag och rättsväsendet innebär frågor som berör bland annat lagar, kritik mot 

rättsväsendet eller polisen primärt.   

● Brott och kriminalitet innebär frågor som berör till exempel brottsstatistik, 

gängkriminalitet eller rädsla för att utsättas för brott.  

● Vård och omsorg innebär frågor som berör exempelvis primärvården, 

psykvården, hemtjänst eller LSS-vården primärt.  

● Miljö och klimat innebär frågor som berör till exempel klimatförändringar, 

naturkatastrofer, sopberg, mikroplaster eller bilavgaser primärt.  

● Sport berör frågor om sportfans, fotboll, sportutövares löner, orättvisor inom 

sporten eller liknande.  

● Ekonomi är frågor som rör aktier, fonder, rikedom, hushållsekonomi, företags 

ekonomiska resultat och liknande. 
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● Integration och invandring är frågor som kan beröra till exempel 

flyktingvågen, illegal invandring, asylsökande, asylboenden eller 

ensamkommande unga.  

● Kultur och nöje är frågor som rör underhållning, teater, sociala medier och 

medier i allmänhet, konst och liknande. 

● Hälsa och livsstil innebär frågor som berör antingen personens/personers 

välmående till exempel träning, sluta röka eller alkoholkonsumtion som inte 

faller under t ex politik eller vård och omsorgs-kategorin. Även frågor om sex 

och samlevnad eller familjen faller under denna kategori.  

● Övrigt är debattämnen som inte kan delas in i ovanstående kategorier, och 

hamnar därmed i en egen kategori. 

 

Social status-variabler 

En elitperson är en person i samhället som har en stark social status och genom den kan 

utöva makt. Vi har valt att definiera elitpersoner utefter vissa parametrar: 

● Politiker är en person som har en högre politisk position än eller sitter i 

kommunfullmäktige i valfri kommun. Om en privatpersonen till exempel är 

politiskt aktiv på fritiden räknas den inte som en elitperson, men om den sitter i 

exempelvis landstingsrådet så räknas den som en elitperson.  

● Näringslivschef är en person som innehar en chefsposition eller hög post inom 

näringslivet. Exempelvis Ikea:s grundare Ingvar Kamprad eller TV4:s vd Casten 

Almqvist. 

● Talesperson är någon som är främsta företrädare för en organisation eller 

förening, men även grundare bakom en hashtag såsom de som förekom i 

#metoo-uppropet. 

● Forskare är någon som uttalar sig i form av att ha forskat inom ett specifikt 

ämne som den debatterar inom. Vi räknar inte en person som forskare om den 

forskat kring ett ämne som inte är aktuellt för det ämne som den debatterar.  

● Expert är en person som har gått en högre utbildning, har specialkompetens 

inom sitt område eller att den har arbetat med det under en längre tid och därmed 

fått en specialkompetens. Även om personen benämns som expert hamnar den 

under denna kategori. 
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Icke-elitperson är en person som inte genom sitt yrke eller annan roll har en stark 

social status i samhället och vi kommer benämna de som “allmänhet” eller “personlig 

erfarenhet”. Till dessa räknas: 

● Allmänheten är “vanliga” människor som uttalar sig i rollen som medborgare. 

De kan även förekomma i sina yrkesroller såsom “lärare” och “läkare”, och kan 

tala om hur de vill att samhället ska se ut utan att berätta om egenupplevda 

händelser. 

● Personlig erfarenhet är en “vanlig” person som tillhör allmänheten, men uttalar 

sig ur sina egna erfarenheter. Exempelvis om en lärare pratar om hur stressande 

det är att vara lärare talar den då ur personlig erfarenhet. Men om en lärare till 

exempel pratar om hur stressade eleverna är, pratar denne inte ur sin egna 

personliga erfarenhet, då denne inte kan veta hur eleverna “egentligen” mår. Då 

ser vi det som att den uttrycker sig utifrån  allmänhetens synpunkt. 

● Ej känt betyder att debattören inte nämner i sin debattartikel vad den har för 

yrke eller position i samhället, och därför väljer vi att kategorisera in den här för 

att inte få ett skevt resultat. 

 

Tidsvariabler 

● Tidsaktuell innebär att en artikel ligger i tiden, frågan i sig är inte löst eller 

handlar om en händelse som var aktuell under 2018. Exempelvis diskussioner 

kring #metoo räknar vi som tidsaktuell.  

● Dagsaktuell innebär att en debattartikel kommenterar en händelse som har skett 

nyligen, eller som inom en snar framtid ska ske. Den innebär även skeende som 

sker just runt den dagen, exempelvis en debattartikel som rör internationella 

kvinnodagen just på internationella kvinnodagen. 

● Tidlös innebär att en händelse eller ämne har debatterats tidigare under en längre 

tid, och som vi tror fortsatt kommer vara ett diskussionsämne i framtiden och 

därmed skapa mer debatt. 

 

Könsvariabler 

På grund av svårigheter gällande att veta vad någon definierar sig som har vi valt att 

tolka personen som man eller kvinna grundat på två sätt. Dels om den har ett manligt 

eller kvinnligt namn, och dels om det finns en bild på personen som är manligt eller 

kvinnligt kodat. Även om det inte står något annat i beskrivningen av personen 
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förutsätter vi att personen har det kön som vi tolkar utifrån de två sätten. Om det står att 

en person är icke-binär kommer den att hamna i kategorin “Annat”.  

● Man är en person som har ett manligt kodat namn och ser manligt kodad ut, t ex 

har skägg, skäggstubb eller manliga ansiktsdrag och om inte annat anges i 

artikeln. 

● Kvinna är en person som har ett kvinnligt kodat namn och ser kvinnligt kodad 

ut, t ex har ett smalare ansikte, ingen ansiktsbehåring eller om hon använder 

smink och om inget annat står i artikeln. 

● Annat är en person som antingen har ett könsneutralt namn eller har en bild där 

vi inte kan se att personen är typiskt manligt eller kvinnligt kodad. Om personen 

uttryckligen beskriver sig som icke-binär eller om det inte finns någon vidare 

information som gör att vi kan avgöra könet hamnar den i kategorin “Annat”. 

 

Flerpersonsvaribler 

● Flera personer innebär när en grupp, utan specifika namn eller liknande skriver 

under en debattartikel så att det inte går att avgöra om artikelförfattarna är flest 

män eller kvinnor.  

● Flera kvinnor innebär att en debattartikel är skriven av mer än en person, där 

antingen alla eller de flesta är kvinnor.  

● Flera män innebär att en debattartikel är skriven av mer än en person, där 

antingen alla eller de flesta är män.  

● Jämställt innebär att en debattartikel är skriven av mer än en person, där 

könsindelningen är jämställd sett till avsändarna. 

 
5.1.2 Urval 

Vi valde enbart tidningar som kommer ut dagligen (med vissa undantag för lördagar och 

söndagar) och som i den har en daglig opinionssida samt erbjuder läsarna en e-tidning. 

Det innebär att flera tidningar valdes bort på grund av de faktorerna, vilket innebär att 

hade vi haft med andra tidningar hade vi kunnat få ett annat resultat. Det finns 

exempelvis tidningar som kommer ut dagligen, men som inte har en daglig 

opinionssida, eller tidningar som kommer ut en gång i veckan och har både e-tidning 

och opinionssida. Exempel på det är nättidningen Nyheter24 eller tidningen Nya Tider. 

Även en lokaltidning så som Östra Småland kommer ut dagligen, men har inte en daglig 

opinionssida, och därför valdes den bort.  
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Vi valde även att inte ta med debattkrönikor eller särskilda debattspalter, som till 

exempel språkspalten som finns i Göteborgs-Posten, då inte vem som helst kan skicka 

in den här typen av artiklar. Ofta finns det redan för redaktionen ett antal frilansande 

journalister eller någon expert som får betalt för att skriva just dessa artiklar, vilket i 

våra ögon gör att de artiklarna inte kan ses som “vanliga debattartiklar” och därmed inte 

bör vara med i vår undersökning.  

 

5.1.3 Urvalsprinciper 

Vi ville ha ett så stort urval som tänkbart, och valde att ta med tidningar som gick under 

kategorierna kvällspress, dagspress och lokalpress för att bredda urvalet så mycket som 

möjligt. Dessutom undersöktes för enbart tidningar som även ges ut i pappersversion, 

därför att vi ville få tillgång till deras e-tidning och på så sätt göra materialet mer 

lättillgängligt för oss. Om vi istället skulle välja att enbart använda oss av 

papperstidningarna skulle vi behöva hålla reda på omkring 500 exemplar, vilket inte 

känns så lättöverskådligt eller lämpligt. Genom att använda e-tidningar blev det också 

enklare för oss att hitta rätt artiklar som tillhör rätt datum. 

 

Vi försökte även att få med ett så brett utbud som möjligt av tidningarnas politiska 

ideologier, för att på så sätt få ett “jämnt” resultat när det kommer till exempelvis vilka 

ämnen som diskuteras. De flesta tidningar har färgade ledarsidor, samtidigt som 

nyheterna i tidningen ska vara politiskt oberoende. Detta framgick inte tydligt av 

tidningarna huruvida debattartiklarna de väljer ut har en politiskt färg, och då detta kan 

komma att påverka redaktionernas urval av debattartiklar ville vi få bort den här faktorn. 

Vi valde därför att ha med ett bredare urval av politiska ideologier så den faktorn inte 

ska kunna påverka vårt resultat något nämnvärt. 

 

Vi valde att undersöka tidningarnas debattartiklar från månaderna april och maj 2018. 

De valdes för att vi ville att undersökningen skulle ligga nära i tiden men även att 

resultatet inte skulle bli alltför påverkat av valrörelsens slutspurt. Eftersom detta skulle 

påverka bland annat elitvariablarna genom att många politiker vill få plats bland 

debattartiklarna och  ämnesvariablarna genom att exempelvis handla mycket om 

möjliga regeringskonstellationer. 
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5.2 Material 

5.2.1 Empiriskt material 

Med hjälp av dessa urvalsprinciper fick vi fram vårt empiriska material som bestod av 

10 tidningar. Sammanlagt användes ett urval på 723 artiklar i 490 nummer. Där 

uppdelningen mellan de olika tidningarna ser ut såhär: 

 

Kvällspress 

Aftonbladet (obunden socialdemokratisk) – 45 artiklar 

Expressen (obunden liberala) – 54 artiklar 

Dagspress 

SvD - Svenska Dagbladet (obunden moderat/konservativ) – 90 artiklar 

Metro (politiskt obunden) – 41 artiklar 

Göteborgs-Posten (obunden liberal) – 118 artiklar 

Dagens ETC (socialdemokratisk) – 57 artiklar 

Lokalpress 

Smålandsposten (obunden moderat/konservativ) – 78 artiklar 

Sydsvenskan  (oberoende liberal) – 57 artiklar 

Västerbottens-Kuriren (frisinnad liberal/socialliberal) – 61 artiklar 

Dala-Demokraten (obunden socialdemokratisk) – 122 artiklar  

 

Tidningarnas opinionssidor ser olika ut och varierar med material såsom ledare, 

debattartiklar, insändare, citat och i vissa fall läsarbilder. Vi valde därför att definiera 

vad vi såg som debattartiklar. En debattartikel ska enligt vår definition vara 

underskriven med namn och titel, ha ett klart och tydligt ämne samt vara en 

argumenterande text med en tydlig vinkel. Den ska vara åtminstone 1500 tecken lång, 

och är ofta i spannet 1900 till 4000 tecken inklusive mellanslag. Det skiljer sig mot en 

insändare som ofta brukar vara kortare, inte alltid skrivs under med namn eller titel och 

som inte heller på samma sätt behöver vara en argumenterande text i ett specifikt ämne. 

Insändare kan vara lokala, och kan grunda sig på självupplevda specifika händelser. 

Exempelvis “skäms på dig som inte plockade upp hundbajset efter dig”. 

 

Inte heller repliker togs med i analysen eftersom de är svar på en annan debattartikel, en 

artikel som i sin tur kan ha handlat om något annat. Det visar heller inte vilka personer 

eller ämnen som tidningarna väljer ut för att starta debatter. Då det ofta är elitpersoner 
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som har ansvarsutkrävande positioner blir det också de som får svara på debattartiklar 

om de får kritik för något. Om vi tar med många repliker var vår teori att vi också skulle 

få med många elitpersoner, och därmed ett inte lika reliabelt resultat.  

 

5.2.2 Tidningarnas egen nyhetsvärdering gällande debattartiklar 

För att förenkla för de som vill skicka in debattartiklar har vissa av tidningarna egna 

beskrivningar på vad det är som krävs av författaren för att den ska bli publicerad. 

Tidningar såsom Aftonbladet (2010), Expressen (2012) och Västerbottens-Kuriren 

(2018) har inga specifika krav förutom hur många tecken som artikeln ska innehålla. 

Ibland ingick även i vilket format det skulle skickas in i och övrig formalia såsom att 

det även ska skickas in en bild på artikelförfattaren. Tidningen Svenska Dagbladet 

(2018) hade ingen information alls om hur man skulle gå tillväga för att skicka in eller 

få sin debattartikel publicerad i deras tidning. Smålandsposten (2018) och Dala-

Demokraten (2018) hade ett formulär där debattören kunde skriva in sin artikel och sin 

information i, men ingen övrig information.  

 

Metro ger förslag till den som ska skicka in en debattartikel, men förslagen består av att 

artikeln ska vara lättläst och lätt att förstå för att läsarna inte ska behöva ha tidigare 

kunskap om ämnet. Utöver det så handlar deras förslag mest om formalia, såsom 

textmängd och att skicka med information och bild till en faktaruta om artikelförfattaren 

(Hashim, 2017).  

 

Även Sydsvenskan har liknande information som Metro, men de betonar även att 

argumenten ska vara styrda av fakta och att artikelförfattaren ska försöka bemöta de 

eventuella motståndarnas bästa argument. De kallar även sina debattartiklar för aktuella 

frågor och lägger vikt vid aktualitet, och berättar att de som skickar in en debattartikel i 

sin yrkesroll eller annat engagemang bidrar till samhällsdebatten (Sydsvenskan, 2014).  

 

Göteborgs-Posten (2017) värderar högst debattartiklar som handlar om nyheter, tidigare 

okänd fakta, nya infallsvinklar i ett ämne och artiklar som rättar rådande 

missuppfattningar. De tar även in debattartiklar som vid större nyhetshändelser handlar 

om initierade analyser och nya perspektiv. Även de lägger vikten i att texten ska vara 

argumenterande och grundad i fakta, men de anser även att texten ska ha en tydlig 

slutsats.  
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Dagens ETC tar in debattartiklar från vem som helst, men har en punktlista på hur de 

värderar huruvida en debattartikel är bra eller inte. De lägger stor vikt vid att ämnet är 

aktuellt, att författaren försöker ge förslag på en lösning till problemet, användandet av 

argument och fakta, att texten har en tydlig mottagare, att skribenter använder 

erfarenheter eller berättelser för att belysa problemet samt att skribenten skriver för 

läsaren och håller sig till ämnet (Dagens ETC, 2018). 

5.3 Metodkritik 

 5.3.1 Metodkritisk reflektion 

En generell nackdel med att använda en kvantitativ metod kan vara att det är svårt att 

uppnå komplexitet eftersom vi var tvungna att generalisera debattartiklarna. Det finns 

alltid en risk, oavsett hur noggrann man än är, att man bara får fram en sida i en fråga 

när man använder en kvantitativ metod. Det innebär att ett annat resultat kunnat påvisas 

om vi exempelvis mer noggrant läst igenom det empiriska materialet och letat efter 

underliggande åsikter eller vinklar. En debattör som skriver att det ska vara hårdare tag i 

skolan, och som vi kategoriserar under variabeln “utbildning”, kanske egentligen syftar 

till att debattören anser att ungdomar är lata, vilket inte nödvändigtvis behöver hamna 

under utbildningskategorin. Samtidigt var fördelen med denna metod att vi genom att 

generalisera kunde få en bra överblick över vilka debattartiklar pressen väljer ut. Då vi 

enbart undersökt stora dagliga dagstidningar, kan man inte med säkerhet säga att vårt 

resultat är applicerbart på alla tidningar, utan snarare de större tidningarna i Sverige.  

 

En poäng med att använda kvantitativ innehållsanalys är att kunna avgöra och observera 

om samband i innehållet är slumpmässiga eller regelbundna. En kvalitativ 

innehållsanalys däremot kan ge en falsk bild av att det finns ett samband, medan en 

kvantitativ innehållsanalys innebär möjligheten att avgöra om observerande samband är 

slumpmässiga eller regelbundna 

 
5.3.2 Kategorisering 

Hade vi använt oss av ett större urval skulle också undersökningen bli mer 

generaliserbar, vilket undersökningar alltid blir ju mer material som används. 

Svårigheten med att dela in debattartiklarna i olika kategorier är att det blir en subjektiv 

bedömning av vad vi anser att debattartikeln ska kategoriseras som och då någon annan 
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hade kunnat kategorisera en artikel på ett annat sätt. Detta kan exempelvis uppstå när 

det handlar om frågor som rör ekonomi – ska de kategoriseras som just ekonomi eller 

kan det också handla om politik eller näringsliv? Vi har även valt att sätta in varje 

artikeln i en kategori, trots att debatterna kan innehålla flera ämnen eller kan tolkas 

handla om två av våra kategorier. Detta gjordes för att förenkla kategoriseringen och för 

att få ett så pålitligt resultat som möjligt. 

5.4 Undersökningens tillförlitlighet 

För att få så hög validitet som möjligt genomfördes en testanalys på tidningen Metros 

debattartiklar från april 2018 innan den stora analysen. Då upptäckte vi att designen på 

vårt kodschema behövdes revideras samt att fler variabler behövde läggas till vad gäller 

ämneskategorier och elitcentrering. Under studiens gång fann vi även att 

beskrivningarna av vissa variabler ytterligare behövdes utvecklas. Dessa ändringar 

gjordes för att få ett trovärdigare resultat och en högre tillförlitlighet.  

 

För att själva ta reda på om vår undersökning var tillförlitlig genomfördes ett 

interkodarreliabilitetstest. Detta innebär att vi var för sig gick igenom en liten del av det 

empiriska materialet en gång till, och efter detta undersöktes reliabiliteten variabel för 

variabel genom att beräkna procentandel överensstämmande kodningar (Esaiasson et al. 

2017). Högre procentandel överensstämmande kodningar innebär högre reliabilitet. Vårt 

resultat blev att reliabiliteten låg på 92 procent, vilket tyder på att vårt test hade en hög 

reliabilitet och därmed även en hög tillförlitlighet.  
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6 Resultat 

I det här kapitlet kommer resultatet som framkommit av analysen presenteras. Totalt 

analyserades 723 debattartiklar från tio olika tidningar. Artiklarna som analyserades 

publicerades under perioden 1 april 2018 till och med 31 maj 2018, och totalt 

analyserades 490 nummer av dags-, kvälls- och lokaltidningarna som fanns med i vårt 

urval. Vid varje diagram har vi tagit med deras respektive n-tal, vilket är den totala 

summan av de delar som vi har räknat på.  

6.1 Ojämn könsindelning 

Män är mer förekommande än kvinnor som skribenter av debattartiklar. Även om man 

räknar in debattartiklar som är skrivna av flera personer, så är det fler debattartiklar som 

blir publicerade om de flesta av avsändarna är män. Om vi lägger ihop resultatet av alla 

undersökta tidningar hamnade vi på 63 procent manliga skribenter och 37 procent 

kvinnliga skribenter. Om vi ser till hela vårt urval så fanns det enbart en tidning, Metro, 

där kvinnor i rollen som ensamma skribenter var mer förekommande än då män stod 

som avsändare. Däremot om man enbart räknar debattartiklarna då flera personer 

skriver tillsammans så är skillnaderna väldigt små om det är flest män eller kvinnor i en 

grupp. I det avseendet skiljer det enbart fyra procentenheter.   

 

Det allra vanligaste när det kommer till avsändare av debattartiklar är att det endast är 

en person som står bakom artikeln, dvs. det finns bara ett namn i bylinen. I avsnitt 6.1.1 

och 6.1.2 kommer vi att beräkna hur skillnaden ser ut mellan män och kvinnor då det 

bara finns en avsändare. I avsnitt 6.1.3 kommer vi beräkna hur det ser ut när flera 

personer står som avsändare, men då beräknat på det totala antalet debattartiklar. 

 
6.1.1 Kvinnors representation 

I tidningen Metro var resultatet omvänt mot vårt genomsnittliga resultat. Då var det 

istället 69 procent kvinnliga skribenter och enbart 31 procent manliga skribenter, 

jämfört med det genomsnittliga resultatet 63 procent män och 37 procent kvinnor. Efter 

Metro var det Aftonbladet som hade flest antal kvinnliga skribenter, med förhållandet 

46 procent kvinnor och 54 procent män som ensamma skribenter. Den tidning som hade 

det mest ojämlika förhållande mellan manliga och kvinnliga skribenter var 
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Västerbottens-Kuriren, där enbart 18 procent kvinnor stod som författare till 

debattartiklarna. 

 

 
Figur 1. Översikt av mäns och kvinnors representation i olika tidningar. SvD: Svenska 

Dagbladet, GP: Göteborgs-Posten, ETC: Dagens ETC, SMP: Smålandsposten, VK: 

Västerbottens-Kuriren, DD: Dala-Demokraten. N-tal = 414 

 
6.1.2 Mäns representation 

Som tidigare nämnt är män mest förekommande som enskilda skribenter av 

debattartiklar i vårt undersökta material. Bland de flesta tidningarna kunde vi se 

förhållandet 60 procent män och 40 procent kvinnor, förutom i Västerbottens-Kuriren 

och Svenska Dagbladet, där det istället var 82 procent respektive 76 procent manliga 

skribenter. Den tidning där män minst förekom som enskilda skribenter var i tidningen 

Metro, med endast 31 procent manliga skribenter.  

 
6.1.3 När flera personer står som skribenter 

När flera personer står som avsändare ändras könsfördelningen en aning, och då får 

kvinnor höras i något lite större utsträckning än män. Det som sticker ut här är Metro 

och Dagens ETC som har 63 procent respektive 54 procent kvinnor i grupp när det 

kommer till att flera personer står som avsändare bakom en debattartikel. Även 
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Expressen sticker här ut, men då åt motsatsen, med 64 procent män i grupp som står 

som avsändare. 

 

 
Figur 2. Översikt av grupprepresentation i olika tidningar. N-tal = 309 

 
6.1.4 Sammanfattning könsfördelning 

Allra vanligast är att en ensam man står bakom en debattartikel (36 procent) och 

därefter en ensam kvinna (21 procent). När kvinnor väljer att skriva debattartiklar i 

grupp får de med en liten knapp marginal (15 procent) komma fram i större utsträckning 

än då män i grupp (14 procent) står bakom en debattartikel. Samtidigt är det nästan lika 

många jämställda grupper av debattörer (13 procent) som står bakom debattartiklar som 

motsvarande grupper av män och kvinnor. Därmed kan man säga att när debattörer 

väljer att i grupp stå bakom en debattartikel minskar könsobalansen jämfört med om det 

enbart är en person som står som avsändare. 
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Figur 3. Total översikt av könsrepresentationen. N-tal = 723 

6.2  Elitpersoner styr debatterna  

De som oftast får uttala sig i debattartiklar är elitpersoner (71 procent), och bland 

elitpersonerna är det politiker som är mest förekommande. Men även personer som 

hamnar under kategorin “talesperson” är näst vanligast bland elitpersonerna. När det 

gäller icke-elitpersoner så är det personer som företräder allmänheten som får uttala sig 

mest, i form av att de inte talar av personlig erfarenhet. När vi väljer att dela upp 

variablerna så kommer allmänheten som den näst vanligast förekommande avsändaren 

av debattartiklar, efter politiker. 
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Figur 4. Förhållandet mellan allmänhet och elitpersoner. N-tal = 723 

 
Figur 5. Förhållandet mellan kvinnor och män som elitpersoner och allmänhet. N-tal = 

414 

 
6.2.1 Mannen är den vanligaste politikern i debatten 

Det vanligaste är att när en politiker skriver en debattartikel gör den det som enskild 

skribent (51,5 procent), och är sett till våra kategorier är det oftast en man (29 procent). 
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Precis som vi kunde se av det genomsnittliga resultatet kring vilket kön som är främst 

representerat bland debattartiklarna, oberoende av social status, kan vi här se att 

skillnaderna mellan om en politiker skriver en debattartikel i grupp av män eller kvinnor 

så skiljer det sig väldigt lite. Om politiker skriver i grupp av män är de representerade i 

17 procent av artiklarna skrivna av politiker, samtidigt som det är 15,5 procent i grupp 

av flera kvinnor eller 16 procent om gruppen har en jämn sammansättning av män och 

kvinnor. 

 
Figur 6. Könsrepresentationen hos debatterande politiker. N-tal = 310 

 
6.2.2 Näringslivskvinnor kommer fram i grupp 

I gruppen näringslivschefer kan vi se ett annat mönster än vi kunnat se i de andra 

kategorierna. Här är det istället näringslivschefer av kvinnligt kön i grupp som är den 

allra vanligaste debattören inom variabeln. Det följt av enskilda män (30,5 procent) 

samt män i grupp (21 procent). Här kan vi se att det är väldigt ovanligt att kvinnliga 

näringslivschefer skriver debattartiklar själva (6 procent) och att en grupp bestående av 

lika många män och kvinnor som står bakom en debattartikel utgör 6 procent. 
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Figur 7. Könsrepresentationen hos debatterande näringslivschefer. N-tal = 94 

 
6.2.3 Experter och forskare är oftast män i rollen som enskilda skribenter 

I kategorierna expert och forskare kan vi se att den största delen av debattörerna är män, 

med 47 procent hos forskarna respektive 46 procent hos experterna. Här kan vi se att 

enskilda kvinnor som debattörer är väldigt underrepresenterade med endast 10,5 procent 

hos forskarna och 5,5 procent hos experterna. Det är alltså desto vanligare att en 

forskare eller expert är debattör om denne är man eller ingår i en grupp debattörer, än 

om det vore en enskild kvinna. 
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Figur 8. Könsrepresentationen bland experter och forskare. N-tal = 38 respektive 37 

 
6.2.4 Män talar oftare i rollen som allmänhet 

När män skriver en debattartikel i rollen som en icke-elitperson, skriver de oftast utifrån 

allmänhetens synvinkel (56 procent). Det vill säga deras personliga åsikter kring hur 

saker och ting i samhället ska se ut enligt dem. Det här samtidigt som när kvinnor 

uttalar sig i rollen som icke-elitpersoner är de mer uppdelade i de olika kategorierna 

“allmänhet” (18 procent) och “personlig erfarenhet” (18 procent). Många kvinnor 

skriver istället om vad de har upplevt, och med hjälp av de erfarenheterna om hur de vill 

förändra samhället, medan män talar om framtidsvisioner utan att ha med egna 

erfarenheter. Även när en debattartikel skrivs i en grupp av flera personer där de flesta 

avsändare är kvinnor så handlar artiklarna mest om personliga erfarenheter. När man 

bara ser till fördelningen mellan man och kvinna, kan vi se att 77 procent av de som 

uttalar sig i form av att vara en del av allmänheten är män. 
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Figur 9. Kvinnor och män som allmänhet och personlig erfarenhet. N-tal = 147 

6.3 Politik: det hetaste debattämnet  

Det ämne som är absolut populärast att skriva debattartiklar om är politik i allmänhet 

och politiska förslag. Därefter skiljer sig det åt mellan könsvariablerna. Mäns näst mest 

diskuterade ämne är näringsliv och arbete, medan för kvinnor är det näst mest 

diskuterade ämnet vård och omsorg. Men när de flesta av skribenterna i en grupp är 

kvinnor är inte längre politik det mest debatterade ämnet, utan istället kommer sociala 

frågor på första plats och politik på andra plats. När det är jämställt mellan skribenterna 

eller om fler av skribenterna är män så är fortfarande politik det mest diskuterade ämnet. 

När det är jämställt mellan skribenterna så är vård och omsorg det ämne som är näst 

mest diskuterat och när de flesta av skribenterna är män är det miljö och klimat som är 

det mest debatterade ämnet.  

 

Det finns vissa ämnen som sticker ut när det kommer till vem som står bakom 

debattartikeln. I ämnena vård och omsorg, näringsliv och arbete, konflikter och 

internationella frågor samt integration och invandring kan vi se att det finns en 

könsobalans. I de tre sistnämnda ämnena har vi en övervikt på manliga debattörer, med 

ett förhållande kring 70 procent män och 30 procent kvinnor. Samtidigt har vi det 
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motsatta förhållandet när det kommer till ämnet vård och omsorg, där det istället är 70 

procent kvinnliga debattörer och 30 procent manliga debattörer. 

 
Figur 10. Skillnad mellan manlig och kvinnlig representation i vissa ämnen. N-tal = 

138 

 
6.3.1 Kvinnor och män debatterar olika ämnen 

För både män och kvinnor var politik det populäraste ämnet att debattera, och ungefär 

20 procent av mäns och kvinnors debattartiklar handlar om politik. Men därefter skiljer 

det sig kring vilka ämnen som är populärast bland män och kvinnor, vilket vi tidigare 

nämnt. De fem populäraste ämnena för män och kvinnor i inbördes ordning är: 

 

Män Kvinnor 

Politik Politik 

Näringsliv och arbete Vård och omsorg 

Konflikter/internationella frågor Utbildning 

Integration/invandring Miljö/klimat 

Miljö/klimat Näringsliv och arbete 
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Figur 11. Vanligaste ämnena hos män respektive kvinnor. 

 

Här kan vi exempelvis se att kategorin vård och omsorg som totalt sett bland båda 

könen var det åttonde mest debatterade ämnet, var det näst mest debatterade ämnet 

bland kvinnor.  

 

Det näst mest populäraste ämnet att debattera, sociala frågor, var intressant nog inte 

med bland mäns och kvinnors fem populäraste ämnen. Det beror på att ämnet “sociala 

frågor” oftast debatterades av kvinnor i grupp, närmare 40 procent av de som 

debatterade ämnet var just en grupp med flest kvinnor. 
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7 Analys 

I det här kapitlet analyseras resultaten utifrån tidigare forskning och de teoretiska 

perspektiven som använts.   

7.1 Politik och sociala frågor debatteras mest 

Det mest debatterade ämnet var utan konkurrens politik. Med kategorin politik menar vi 

exempelvis politiska förslag, politiska inriktningar, det politiska läget eller det politiska 

debattklimatet. Ämnet var det mest populära i alla köns- och flerpersonsvariabler, 

förutom i gruppen flera kvinnor där ämnet sociala frågor var det mest populära. 

Därefter kommer kategorierna näringsliv och arbete samt vård och omsorg på tredje 

plats i fråga om de mest debatterade ämnena. 

 

Det allra minst debatterade ämnet var sport, och endast 0,4 procent av alla debattartiklar 

handlade om ämnet. Det tror vi beror på att debatter och diskussioner kring sport istället 

hamnar under tidningens sportbilaga, och på debattsidan så väljer redaktionerna att lyfta 

fram andra ämnen som inte har en egen bilaga. Detsamma gäller för vissa tidningar som 

har särskilda kultursidor eller en kulturbilaga, att debatter som rör det hamnar i den 

delen. 

 
7.1.1 Ämnesval beror mycket på det egna könet 

I vår studie har vi kunnat se några skillnader kring vilka ämnen som de respektive 

könen väljer att debattera. Det allra populäraste ämnet för båda könen var politik, vilket 

också var det mest debatterade ämnet bland nästan alla grupperingar. Men efter ämnet 

politik skiljer det sig mellan könen kring vilka ämnen som är de mest debatterade.  

 

Vi kunde se att kvinnor oftare förekom i vad Löfgren Nilsson (2009) kallar för 

kvinnliga ämnen, dvs. vårdfrågor samt barnomsorg, miljö, utbildning och bostadsfrågor. 

I vår studie var det hetaste debattämnena hos kvinnor efter politik just vård och omsorg, 

utbildning och miljö och klimat, vilket direkt stämmer med Löfgren Nilssons (2009) 

indelning av de kvinnliga ämnena. På samma sätt stämmer det väl med hennes 

indelning av manliga ämnen, som hon menar är bland annat politik, ekonomi, 

näringsliv, krig och rättsväsende. I vår studie fann vi att männens tre populäraste ämnen 
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var politik, näringsliv och arbete samt konflikter och internationella frågor (vilket även 

kan innefatta “krig”).  

 
7.1.2 Kvinnor i grupp debatterar sociala frågor 

När kvinnor skriver tillsammans i grupp, eller när en grupp bestående av mestadels 

kvinnor skriver en debattartikel, är istället kategorin sociala frågor den absolut största. 

Som tidigare nämnt är kategorin sociala frågor den näst mest debatterade bland alla 

grupperingar vilket beror på att det är många grupper med kvinnor som debatterar 

ämnet. På samma sätt var det vanligare att kvinnor i grupp debatterade utbildningsfrågor 

än enskilda kvinnor. Vi tolkar det som att kvinnor har lättare att komma fram i grupp på 

grund av att de på något sätt nedvärderas, eller tror sig nedvärderas, när de själva uttalar 

sig kring exempelvis jämställdhet (vilket ingår i kategorin sociala frågor). Därför tror vi 

att när det är flera kvinnor som står bakom artikeln är det lättare för dem att komma 

fram, och deras åsikter ges en annan legitimitet än om en enskild kvinna skulle stå 

bakom debattartikeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

7.2 Eliten dominerar i debattjournalistiken 

Enligt nyhetsvärderingsteorin är elitcentrering ett viktigt kriterium för att en nyhet ska 

få större nyhetsvärde (Ghersetti, 2012). Även i vårt resultat går det att se att eliten 

dominerar. Detta kan ha att göra med gatekeeping, att allmänheten och redaktionen inte 

finner samma saker intressanta eller för att eliten är bättre på att skriva om relevanta 

händelser och analysera dem. Det kan också vara som Sahlstrand (2000) skriver att 

journalistiken favoriserar vissa typer av grupper och därför får de höras mer. Att 

elitcentrering är ett nyhetsvärderingsbegrepp är viktigt, eftersom redaktionen kan anse 

att artikeln får större värde om en elitperson står bakom texten.   

 
7.2.1 Politiker är störst bland eliten 

De som får uttala sig mest bland elitpersonerna är politiker. Det kan ha att göra med att 

den urvalsperioden vi hade låg relativt nära till det stundande valet. Många politiker kan 

ha sett sin chans att få skriva sina egna debattartiklar om politiken de har bedrivit eller 

kommer att bedriva för att få fler röster.      

 

För att bli hörd av journalistiken behöver även författarna förstå hur journalister arbetar 

och hur nyhetsvärderingsarbetet fungerar (Ghersetti, 2012). Det kan också vara en 
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anledning till värför politiker är överrepresenterade bland eliten, då de är de som har 

mest kunniga om hur journalister arbetar. De får ofta tala i medier, vilket gör att de har 

ett övertag sett till de andra grupperna som exempelvis en person ur allmänheten. De 

som uttalar sig näst mest bland elitpersonerna är talespersoner, som även de ofta har 

kontakt med medier för att få ut sina budskap. 

 
7.2.2 Män är oftare elitpersoner 

I vårt resultat går det tydligt att se att män får stå för den största delen av eliten, särskilt 

som forskare och experter får de uttala sig i mycket större utsträckning jämfört med 

kvinnor. I Jacobsson & Edströms (2015) studie menar de att 4 av 5 experter är män i 

medierna och bland forskare var 90 procent män i deras studie. Enligt Fagerström & 

Nilson (2008) kan detta ha att göra med att män och kvinnor tidigare “valt” annorlunda 

karriärer som gör att män i större utsträckning har en högre social status än kvinnor 

idag. I Jacobsson & Edströms (2015) studie menar de att sådana argument är 

journalisters sätt att skjuta ifrån sig kritik och att även om det finns en övervikt av män 

inom vissa samhällssektorer innebär det inte att kvinnor är mindre nyhetsmässiga och 

att det bör speglas att hälften av befolkningen är kvinnor. Jacobsson & Edström (2015) 

anser även att det är mer underligt att den här uppdelningen finns i Sverige, då det i 

Sverige finns många kvinnliga chefer, experter och andra personer med hög social 

status som efterfrågas inom journalistiken.  

 
7.2.3 Allmänheten representeras av männen 

När det inte är elitpersoner som skriver så är det allmänheten, vi valde att dela upp den i 

två delar. Allmänheten och personliga erfarenheter. I kategorin allmänheten var män 

överrepresenterade eftersom 77 procent av skribenterna var män, och i kategorin 

personlig erfarenhet var det istället kvinnorna som var överrepresenterade eftersom 69 

procent av skribenterna var kvinnor. Detta kan vara på grund av att medier i vanliga fall 

väljer att porträttera något på ett visst sätt, i detta fallet män, så kommer det att uppfattas 

som den rådande normen (Fagerström och Nilson, 2008). Eftersom att män är de som 

oftast blir porträtterade och deras åsikter är oftast de som kommer fram, blir de därför 

“allmänheten” (Jarlbro, 2006, s.8). 

  

Det kan även vara så att den historiska aspekten är i vägen när kvinnor ska föra fram sin 

åsikt som allmänheten. Historiskt sett har det inte ansetts vara kvinnligt att ha en åsikt 

och kvinnors åsikter tas inte på lika stort allvar som mäns än i dag. Kvinnor utsätts även 
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mer för hat när de talar ut, vilket även det kan göra att kvinnor är ovilliga att skriva ut 

sina åsikter (Jacobsson & Edström, 2015). 

7.3 Män är de vanligaste debattörerna 

I vårt resultat ser man att 63 procent av skribenter är män och 37 procent är kvinnor om 

man ser på de som skrev enskilt. Detta gör att debattartiklar i svensk press är lika 

jämställda som nyhetsradion, som hade högst andel kvinnor i nyheterna med 37 procent. 

Det jämfört med svenska medier överlag som ligger på 31 procent kvinnor i nyheterna 

(Jacobsson & Edström, 2015). Det innebär att skillnaden mellan könsrepresentationen i 

nyheterna och i debattartiklar inte är stor. Detta kan bero på att när nyheterna oftast 

handlar om vad män gör och tycker så görs tolkningarna på olika skeenden utifrån ett 

manligt perspektiv, och det allmänna intresset blir därmed det manliga intresset (Jarlbro, 

2006, s.8). Detta innebär att när debattartiklarna utvärderas görs det utifrån det manliga 

intresset, och eftersom män är bäst på att skriva utifrån den synvinkeln blir de 

överrepresenterade även i den här kategorin.  

 

Det kan även vara så att den gatekeeping som debattartiklar utsätts för gynnar män på 

grund av glastaket, som gör att kvinnor sällan hamnar på de redaktionella 

chefspositionerna. Därmed väljer män ut vilka debatter de anser är värda att höras 

utifrån sina egna intressen.  

 
7.3.1 Metro sticker ut bland tidningarna 

I nästan alla av de tidningarna som fanns med i det empiriska materialet var det männen 

som dominerade som avsändare bland debattartiklarna. Men i tidningen Metro var 

istället kvinnorna i fokus och där var resultatet i stort sett omvänt med 69 procent 

kvinnliga skribenter och 31 procent manliga skribenter. Enligt Jacobsson & Edström 

(2015) så riktar sig Metro specifikt till en kvinnlig publik och en stor del av deras 

redaktionella arbete läggs på att lyfta fram kvinnor. De ser även till att det alltid finns 

med en kvinna i deras nyhetsvärdering.  

 

Detta innebär att Metro sticker ut jämfört med de andra tidningarna. Att de specifikt har 

med en kvinna i nyhetsvärderingen, för att se till att det inte bara är mäns perspektiv 

som kommer fram, och att de riktar sig till kvinnor har även påverkat deras 

debattartiklar. Det går att se att tidningar som inte specifikt tänker på kvinnlig 
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representation tenderar att glömma bort dem. Men trots att tidningen Västerbottens-

Kuriren, som enligt Jacobsson & Edström (2015) har ett jämställdhetstänk och sedan 

2002 har räknat kvinnor i text och bild, är de en av de tidningar med störst könsobalans. 

Där var enbart 18 procent av avsändarna kvinnor när det gäller debattartiklar. Så även 

om tidningarna har ett jämställdhetstänk är det inte säkert att det framgår när det gäller 

debattartiklar eller annan journalistik som inte ligger på nyhetsplats. 

 

Det går även att se skillnad i huruvida gatekeepingen utförs av kvinnor och inte enbart 

män. Metro är självfallet inte heller jämställda när de har en övervikt på kvinnor, men i 

deras fall är det medvetet att de riktar sig till och lyfter fram kvinnor. I andra 

tidningarna är tanken att innehållet ska intressera och lyfta både män och kvinnor, vilket 

gör att obalansen där inte är genomtänkt. 

7.4 Den typiska debattören  

Den typiska debattören är en manlig politiker som skriver om politik, och även den näst 

vanligaste debattören är en man. Men i det fallet är det en man som skriver utifrån att 

tillhöra allmänheten och han skriver då om näringsliv och arbete. Det är först på tredje 

plats som den vanligaste kvinnliga debattören kommer fram och även hon är politiker 

och skriver om politik. Även i variablerna jämställt och flera män fortsätter temat med 

politiker som skriver om politik. Först när det är flera kvinnor som är skribenter så blir 

den vanligaste debattören politiker som skriver om sociala frågor.  

 

I vanliga fall i nyhetsmedier så är det enligt Monica Löfgren Nilsson (2009) ovanligt att 

kvinnor får framträda som politiker, expert eller andra elitpersoner i medierna. Hon 

menar även att det är mest män som kommer till tals gällande ämnen såsom politik. Att 

den typiska debattören är en politiker som skriver om politik, oavsett om det är en man 

eller en kvinna, kan ha en hel del att göra med det faktum att det var valår. Detta gör att 

ämnet politik är särskilt relevant och att politiker är mer förekommande oavsett kön.  

Det kan även vara så att inom den svenska opinionsjournalistiken finns det som 

Sahlstrand (2000, s.129) skriver att journalistiken favoriserar vissa typer av grupper, i 

det här fallet politiker, och därmed låter dem få större utrymme bland debattartiklarna. 
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8 Diskussion 

8.1 Slutdiskussion 

I vår studie kan vi konstatera att debattjournalistiken är bortglömd bland större delen av 

forskningen. Det kan vara för att det inte vanligtvis är de anställda journalisterna på 

redaktionen som skriver texten och därför anses den inte vara lika intressant. Även när 

forskning och jämföranden görs om hur jämställda medier är räknas inte debatterna in, 

vilket vi tror beror på samma anledning. Men att det fortfarande är en redaktion, 

journalist eller nyhetschef som väljer ut artiklarna, och att de precis som vem som helst 

blir påverkade av samhället och dess strukturer verkar ha glömts bort.  

 

Det går att se i vår undersökning att samma problem som nyhetsjournalistiken brottas 

med även är relevant för debattjournalistiken. Det går tydligt att se att precis som i 

Sahlstrands (2000) avhandling och Jacobsson och Edströms (2015) studie att 

könsbalansen även inom opinionsjournalistiken lämnar mycket att önska. Vi kan även 

se likheter med Monica Löfgren Nilssons (2009) och  Fagerström och Nilsons (2008) 

forskning att det finns skillnader i vilka ämnen som män och kvinnor behandlar när de 

debatterar. Även om opinionsjournalistiken verkar ha mindre gatekeeping än en vanlig 

nyhet och därmed mindre begränsningar stämmer det in. 

 

Enligt nyhetsvärderingsteorin värderas nyheter högre om personerna som kommer fram 

i texten tillhör en typ av elit, såsom högt uppsatt politiker eller en kulturprofil 

(Ghersetti, 2012). I Sahlstrand (2000) avhandling så är elitpersoner överrepresenterade i 

svenska medier. Dessutom är elitpersoner mer vana vid att tala med press och har större 

förståelse för deras arbete. Därför kan den svenska pressen anse att det är enklare att 

publicera debattartiklar skrivna av elitpersoner, för att de redan har skrivit en text som 

är färdig att sätta i tryck direkt. Det här jämfört med när allmänheten, som har lite eller 

ingen vana alls av hur pressen arbetar, skriver då deras text därmed behöver bearbetas 

mer innan publikation.  

 

Att elitpersoner sedan får ett så pass stort utrymme på debattsidorna anser vi vara ett 

problem då opinionsjournalistiken borde vara det tillfälle där allmänheten tar den största 

platsen, eftersom de inte syns lika mycket i vanliga nyhetsmedier och deras åsikter 
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överskuggas av experter och forskares. När allmänheten väl får säga sina åsikter i 

opinionsjournalistiken är det män som får uttala sig, vilket även är fallet i vanliga 

nyhetstexter.  

 

Vi tycker att det är intressant att många tidningars visioner och mål kring jämställdhet 

och att spegla samhället inte syns lika tydligt inom debattjournalistiken. Till skillnad 

från den traditionella nyhetsjournalistiken, där många redaktioner räknar exempelvis 

antalet män, kvinnor och elitpersoner (Jacobsson & Edström, 2015), verkar inte samma 

fokus finnas när det kommer till opinionsjournalistiken. Exempelvis i tidningen 

Västerbottens-Kuriren som har som mål att det ska vara en “50/50”-uppdelning av 

antalet män och kvinnor, var över 80 procent av debattörerna män, vilket upplevs som 

att opinionsjournalistiken här har blivit bortglömd. Vi tror att det kan bero på att det inte 

är journalisterna själva som skriver artiklarna, och att de då kan gömma sig bakom att 

de själva inte kan styra vilka som är avsändarna. Om så vore fallet, hur kommer det sig 

att exempelvis Metro ändå lyckas med att hitta så pass många kvinnliga debattörer, eller 

att Aftonbladet som nästan hade en jämlik uppdelning av debattörernas kön klarar av 

det?  

8.2 Förslag till vidare forskning 

Vi anser att det krävs mer forskning kring debattariklar för att tydligare se hur 

situationen ser ut i Sverige. Något som inte fick utrymme i vår studie var att undersöka 

vilka politiska åsikter, ideologier eller partier som får ta plats i debatten. Det vill säga 

om det är någon politisk ideologi som får ta mer plats än andra och om någon kanske 

inte får höras alls. 

 

Det hade även varit intressant med forskning kring hur det ser ut på olika tidningar och 

skillnaden mellan dem och andra, något som inte undersökts i vår studie. Där hade det 

även gått att komplettera med kvalitativa intervjuer där debattredaktörerna kan redogöra 

för hur urvalet går till på redaktionerna, och hur tankarna går kring vad som ska 

prioriteras och inte. Något man också hade kunnat studera vidare är varför kvinnor 

tenderar att komma fram tydligare i debatten när de är i grupp. Om deras legitimitet på 

något sätt då stärks gentemot om de hade varit enda författaren av en debattartikel, eller 

om kvinnor upplever att de inte blir hörda om de är enskilda. 
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