
 
 

 

 

 

 

 

 

“Vi försöker få kvinnorna att synas” 

 

En kvantitativ innehållsanalys av genusrepresentationen  

i P1 Debatt 

 

 

 

 
 

 

 

Författare: Emma Kupari & Alexandra Kerttu 

Handledare: Jesper Strömbäck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-uppsats 15 hp 

Höstterminen 2014-2015 

Journalistprogrammet 180 hp 



1 

Abstract 

 

 

Titel: “Vi försöker få kvinnorna att synas”  

Författare: Emma Kupari och Alexandra Kerttu 

Kurs: C-uppsats  

Termin: Höstterminen 2014-2015 

År: 2015 

Antal ord i uppsatsen: 8395 

 

 

Radio är en av många plattformar och arenor där offentlig debatt kan äga rum. Och just som 

medium når radio ut till en stor mängd människor. Med den bredden kommer även ett stort 

ansvar. Ett ansvar, inte minst för kanalerna på Sveriges radio, för att förse medborgarna med 

korrekt information så att publiken kan skapa egna uppfattningar om samhälleliga fenomen och 

problem. Med detta i ryggen tycker vi att det är både intressant och relevant att kika närmare på 

Sveriges radio, och specifikt på programmet P1 Debatt. Vi har valt att kolla hur 

genusrepresentationen ser ut på P1 Debatt. Syftet med studien är att se rent konkret hur 

genusrepresentationen ser ut i stort. Även att undersöka om det finns något mönster av typiska 

könsroller som yttrar sig i de olika avsnitten samt i vilka roller män respektive kvinnor har som 

medverkar i programmet. Vi har valt att utföra analysen genom en kvantitativ innehållsanalys. 

Materialet vi har undersökt täcker nio avsnitt som är två timmar långa vardera. Analysenheterna 

som vi har analyserat består av repliker. Alltså blir varje gång någon har börjat tala eller uppträda 

en ny analysenhet. Resultatet av genusrepresentationen har visat sig vara jämn, det om man 

endast räknar det totala antalet män respektive kvinnor som har medverkat i programmet. Men 

när man bryter ut avsnitt för avsnitt kan man se stora skillnader i könsfördelningen. Alltså kan P1 

Debatt se jämställt ut vid första anblick men går man in på djupet så får man en helt annan bild. 

 

 

 

Nyckelord: Debattprogram, genus, kvantitativ innehållsanalys, public service, Sveriges radio, 

journalistik, den sociala ansvarsteorin, kultivationsteorin, könsroller, stereotyper.  
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1. Introduktion 

Genom de arenor där offentlig debatt och diskussion äger rum formas även medborgarnas 

åsikter. Det för att medborgarna litar på att media ska komma med korrekt information och 

genomföra objektiva granskningar. Utifrån informationen ska medborgarna kunna forma sina 

egna åsikter (Hadenius 2011:28). Vad som sägs i det offentliga rummet blir även det som följer 

med hem till stugorna och i sin tur blir till diskussioner kring matborden. Därför känns det också 

viktigt att försöka ta reda på vad som verkligen sägs i den offentliga debatten. Vem är det som 

får komma till tals, hur länge får gästen tala samt vilken ställning och roll har gästen? Frågor likt 

dessa vill vi besvara genom denna studie utifrån ett genusperspektiv.  

 

En gång i månaden sänds programmet P1 Debatt i Sveriges radio, ett debattprogram som sändes 

första gången den andra februari 2014. Varje avsnitt har i genomsnitt 250 000 lyssnare samt en 

publik under sändningen som kan bestå av upptill 350 personer. Programmet har hittills betat av 

bland annat ämnen som hemlöshet, skola, polismyndigheten, jämställdhet och våld i nära 

relationer och har gäster som är allt från förövare och sakkunniga till offer och debattörer. 

 

Vikten av att just undersöka P1 Debatt blir tydligare i och med det sändningstillstånd som 

utfärdats av regeringen efter ett beslut av riksdagen. I tillståndet står det under den sjätte 

paragrafen att: “Programverksamheten ska som helhet bedrivas utifrån ett jämställdhets- och 

mångfaldsperspektiv … Programutbudet ska spegla förhållanden i hela landet och den variation 

som finns i befolkningen” (Sveriges Radio 2013:4). 

 

Paragrafen ger tyngd åt vår studie i och med att vi ska utgå från ett genusperspektiv. Uppfyller de 

speglingen av samhället? Får män och kvinnor samma utrymme och har de samma villkor när de 

ger sig in i debatten?  

1.1 Mediernas makt och ansvar 

Strukturer i samhället, rådande exempelvis politisk och ekonomisk makt, anses vara relaterat till 

massmedier. Medier spelar en stor roll för att förmedla information, att kommentera och granska 

skeenden samt fenomen i samhället (Hadenius et al. 2011:30). Media är ett instrument för de 
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som vill påverka människor på något sätt, ett verktyg för de eller den som vill få kontroll och 

tillgångar i samhället. Men medier är inte bara ett verktyg för makthavare utan har också en 

huvuduppgift att ge information, granska och att vara forum för debatt för medborgarna. Och det 

är just från medier som den svenska medborgaren, i största del, får sin information ifrån. Därför 

besitter medierna en stor makt och ett stort ansvar att förse medborgarna med korrekt 

information och ge en verklig bild av hur samhället ser ut (Hadenius et al. 2011:25). Enligt 

Förtroendebarometern 2014 är Sveriges radio ett av de medier som har högst förtroende och 

trovärdighet bland svenska mediekonsumenter (Medieakademien, 2014).  

 

I handboken för anställda inom Sveriges radio finns ett avsnitt gällande jämställdhet. Där kan 

man bland annat läsa: 

 

Vi ska ta ställning för ett jämställt samhälle med lika rättigheter och skyldigheter för män 

och kvinnor. 

Vi ska ha program som är lika intressanta och berörande för kvinnor som män. Det 

handlar om ämnesval och musikval, vilka som bereds plats i programmen och vad män 

och kvinnor får kommentera. 

Vi ska också skildra könsstrukturer i samhället, visa förebilder, medverka till debatt och 

aktivt leta medverkande och experter av det underrepresenterade könet. 

             

SR Handboken 7:3 Jämställdhet 

1.2 Syfte 

Syftet med den här studien är att ta reda på hur genusrepresentationen ser ut i Sveriges radios 

program P1 Debatt. Det finns ett antal vetenskapliga undersökningar som berör och granskar 

debattprogram i svensk tv. Men ytterst få forskningar har gjorts på Sveriges radio och deras 

debattprogram. Vi anser att vår undersökning är mycket relevant just på grund av denna frånvaro 

av forskning kring detta. 

 

Vi har valt att fokusera på genusrepresentationen eftersom det är ett intressant ämne i sig och för 

att det i Sveriges radios sändningstillstånd bland annat står att programverksamheten ska 
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bedrivas i ett jämställdhetsperspektiv. Som vi tidigare nämnde är Sveriges radio ett av de medier 

som har högst förtroende och trovärdighet bland svenska mediekonsumenter (Medieakademien, 

2014), så därför tycker vi att det är viktigt att undersöka hur man i ett program som P1 Debatt 

låter både kvinnor och män komma till tals och få likvärdigt utrymme i programmet (både mätt i 

tid och i vilken roll man är inbjuden att komma till tals i programmet.). Detta kopplat till vilket 

ämne som programmen berör vid de olika sändningarna. 

 

Det finns andra maktstrukturer som är viktiga att ta upp, men genus är en parameter som är rätt 

ny inom medieforskningen så därför har vi valt att fördjupa oss i just genusperspektivet. 

Vi vill ge en klarare bild av hur public service speglar variationen av befolkningen och då har vi 

riktat in oss på Sveriges radio och en av maktstrukturerna; genusperspektivet. 

 

De huvudsakliga frågeställningar vi har och det vi vill ta reda på i denna studie är följande: 

 

 Hur ser representationen ut av män respektive kvinnor i Sveriges radios program P1 

Debatt? 

 Finns det skillnader i genusrepresentationen kopplat till ämne och avsnitt? 

 Finns det något mönster i vilka roller gästerna har kopplat till klassiska könsroller och 

stereotyper? 

1.3 P1 Debatt  

P1 Debatt är ett relativt nystartat debattprogram som Sveriges radio har producerat i och med det 

supervalår som varit under 2014. Alexandra Pascalidou är programledare för samtliga avsnitt och 

varje program har runt 15 gäster som innefattar exempelvis makthavare, case, artister och 

debattörer.  

 

Första programmet sändes den andra februari 2014 har sedan dess sänts en gång i månaden med 

undantag för uppehåll över sommaren. Under de två timmar programmet sänds diskuteras ett 

specifikt ämne som av någon anledning känns relevant och aktuellt. Programmet sänds från 

Kulturhuset i Stockholm och under debatten och livesändningen finns publik på plats (Sveriges 
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radio 2015). Allt från 50 till 350 personer finns på plats under varje program och tanken med att 

bjuda in åskådare är att skapa kontakt med publiken.  

 

I och med att programmet är en del av Sveriges radio och public service medföljer vissa regler 

och riktlinjer. Louise Welander är programansvarig för P1 Debatt och beskriver programmet och 

dess riktlinjer på följande sätt:  

 

“P1 Debatt ska vara ett nyskapade program, där vi kommunicerar med publiken på tre olika 

sätt. Dels via sociala medier och evenemang med publik på plats, och dels via fm och 

radiosändning ... Vi ska vara agendasättande … vi försöker bryta upp P1 som kanal och skapa 

ett nytt sorts program.   

Riktlinjer som jämställdhet och genusrepresentation hänger med från SR:s uppdrag, men vi 

sätter vårt egna regelverk. Med de sagt så har vi ändå alltid med oss jämställdhetsperspektivet 

och jobbar med mångfald både i ämnesvalet och i de inbjudna gästerna. Vi försöker få 

kvinnorna att synas.” 

Louise Welander, programansvarig P1 Debatt.   

 

P1 är rikskanalen som ger fördjupning. P1 är den talande kanalen. P1 är kanalen för 

kvalificerade nyheter. Och det är definitivt P1 du ska lyssna på om det är vetenskap, 

dokumentärer, film, konst teater, litteratur eller livsåskådningsfrågor som intresserar 

dig. 

sverigesradio.se 
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2. Tidigare forskning  

Under denna rubrik kommer vi fördjupa oss i vad som tidigare gjorts i olika forskningsområden 

för att få en ytterligare förståelse för våra resultat. Vi har valt att kolla på hur genusforskningen 

förhåller sig till medie- och kommunikationsvetenskapen samt hur den har utvecklats över tid. 

Nedan kommer vi även försöka få en utökad förståelse för varför P1 Debatt ser ut som det gör 

och det genom att se hur debatten kring radioprogram och debattprogram har utvecklats.   

2.1 Debatt i etermedia 

I radiohistoria grundar sig hela debattlinjen i genren föredrag, en programform som Karin 

Nordberg i sin bok Folkhemmets röst kallar “en av radions urgenrer” (Örnebring 2001:80). 

Föredraget hade sina rötter i folkbildningsrörelsen. Men föredraget förgrenade sig med tiden till 

två typer av samtalsdebatter i radio. Vid den första typen av samtalsdebatt kunde det handla om 

att skicka ut radions representanter till offentliga debatter, där de helt enkelt sände från någon 

lokal där en debatt hölls. Den andra typen var meningsutbyten i studion, något som mer liknade 

ursprungskällan föredrag på så sätt att de mer eller mindre var manuskriptbaserade. Det normala 

då var att i förväg planera och bjuda in gäster som kunde skicka in sina debattinlägg i sin helhet, 

i form av föredrag, som sedan klipptes isär till repliker som man varvade med andra deltagare. 

Och på så sätt hade man byggt upp debatten (Örnebring 2001:80).  

 

De tidiga debattprogrammens anspråk var att programmen existerade för att utbilda tv-publiken i 

aktuella samhällsfrågor. I början hade debattprogrammet även en väldigt klar programform, en 

renodlad form: Man blandar inte debatter med andra typer av inslag. Timmen, som var ett tv-

debattprogram som startade 1967, var det första programmet som uttalat blandade underhållande 

anspråk med samhällsrelevans (Örnebring 2001:346).  

 

Idag är debattprogram i etermedia en mötesplats för representanter från olika samhällsgrupper, 

exempelvis makthavare, allmänheten och olika organisationer. Detta möte för att diskutera en 

gemensam nämnare, inom något samhälleligt problem eller fenomen. Utöver mötet i just 

programmet skapas även en diskussion mellan det offentliga och det privata, en chans för 

allmänheten att göra sin röst hörd. Ett bidrag till det offentliga samtalet (Svensson 2001:14).  
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Vad som är utmärkande med debattprogram i etermedia är situationen med en så kallad dubbel 

mottagaranpassning. Med det menar man för det första den sociala interaktionen mellan 

deltagarna som är med under inspelning, i studion, och för det andra den interaktion avsedd till 

den fysiskt frånvarande publiken, som oftast befinner sig hemma (Svensson 2001:15).  

 

Christian Svensson publicerade 2001 en avhandling med namnet Samtal, deltagande och 

demokrati i svenska TV-debattprogram, där han har till syfte att beskriva återkommande mönster 

och strategier i tv-debatter. I hans avhandling tar han hänsyn till exempelvis deltagarnas roller, 

samtalens faser, hur olika intressen får komma till tals samt huruvida det finns några 

underliggande värderingar genom debatten (Svensson 2001:17). Svenssons övergripande fråga 

formulerar han som: I vilken mening kan tv-debattprogrammen anses demokratiska, om man tar 

sin utgångspunkt i resultaten från diskursanalysen? Programmen Svensson har valt att analysera 

är Svar Direkt, Nattöppet och Svart eller Vitt, varav han täcker in både kommersiell tv, i detta 

fall TV4, samt public service. Slutsatserna efter analysen är gjord på samtliga debattprogram är 

bland annat att det ligger en maktpotential i de programansvarigas möjlighet att planera 

interaktionen, och att sedan kunna dominera interaktionen. Han kan också kvantitativt konstatera 

att det är programledaren som tar absolut mest plats (Svensson 2001:207). Men han har även 

dragit slutsatser som mer liknar den uppsats vi nu skriver, och det är att det finns ett tydligt 

mönster i deltagande ur ett genusperspektiv.  

 

I TV-debatterna är det knappast en jämn spridning av sociala dialekter. Färre kvinnor än 

män deltar och knappast några invandrare … Som visats finns också skillnader i fråga 

om vem eller vilka som får mycket utrymme och i fråga om vem som lyckas ta och behålla 

ordet. En generell iakttagelse är att personer med dokumenterad vana att tala offentligt 

får större utrymme.   

(Svensson 2001:211) 

2.2 Genusforskning och media 

Den så kallade Andra vågens kvinnorörelse växte fram under 1970- och 80-talen och under 

denna period växte det fram en mediekritik bland både journalister och forskare. Gaye Tuchman 

använde under 1978 begreppet symbolic annihilation, det vill säga symbolisk utplåning, för att 
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visa frånvaron av kvinnor och deras framgångar samt erfarenheter i medieutbudet (Engström 

2008:60). Denna underrepresentation har sedan bekräftats genom kartläggningar, både i Sverige 

och internationellt, där man sett att kvinnor syns mindre i både text och bild inom journalistiken 

(Gallagher 1981:38). Dessutom fanns ett mönster som pekade på att kvinnorna som fick 

medverka i medierna ofta var representerade utifrån stereotypa könsroller (Kleberg 2006:15).  

 

Kerstin Engström har i sin studie Genus & genrer - forskningsanknutna genusdiskurser i 

dagspress kollat närmare på hur dagspress skriver om forskning utifrån ett genusperspektiv. 

Genom den studien kan hon dra slutsatsen att kvinnor respektive män inte förekommer under 

samma kategorier genomgående i materialet hon undersökt. Exempelvis kan hon se att kvinnor 

är överrepresenterade i artiklar som handlar om hälsa, sjukdomar och behandling där de även 

ofta associeras med sitt kön (Engström 2008:238-239). 

2.3 Genus i debattprogram 

Det är speciellt två examensarbeten som vi tittat på när det gäller forskning inom debattprogram 

och genusforskning. Den första studien heter “Känsliga kvinnor och mäktiga män”. Där har man 

undersökt genusrepresentationen i Sveriges radios program P3 Nyheter. Studien utgår från olika 

genusteorier och en av frågeställningarna berör även inom vilka ämnesområden gästerna uttalar 

sig om. Där såg man ett mönster i att kvinnor oftare fick komma till tals i personifierade syfte 

medan män var inbjudna i roller som expert eller politiker (Bergvall, Lindahl 2013). 

 

Den andra studien heter “Makten över ordet”. Den är gjord av Daniel Kirby och Émelie Vangen 

Lindgren vid Göteborgs universitet och där har man undersökt genusrepresentationen i Sveriges 

televisions program Debatt. I den studien kom man bland annat fram till att män är kraftigt 

överrepresenterade och får därmed göra sin röst hör i större utsträckning än kvinnor (Kirby, 

Vangen Lindgren 2013). Vi tyckte det skulle vara intressant att göra en liknande studie i ett 

liknande program i Sveriges radio. 
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3. Teorier 

Denna studie utgår från den sociala ansvarsmodellen ur ett medieperspektiv, genusteorier som 

genussystemet, genusordningen, könsroller och genuskontrakt samt kultiveringsteorin. 

3.1 Debattprogram 

Om man tittar på vilka aspekter av verkligheten som representeras i debattprogram kan man 

tänka sig att det som representeras först och främst är olika fråge- och problemkomplex. Det vill 

säga de debattämnen som presenteras i de olika programmen. Programmens ämnen har ofta ett 

ursprung i det sociopolitiska skiktet och har även ofta kopplingar till den medierade 

offentligheten. Det är även relevant att studera vilka som ges möjlighet att uttala sig i ett visst 

ämne om man vill kunna uttala sig om programmets representation av den sociala verkligheten 

(Örnebring 2001:41). 

 

Henrik Örnebring använder sig av forskaren Norman Faircloughs tre analysnivåer i sin 

avhandling “TV-parlamentet”: representation, roller och relationer. Där hittar vi kopplingar till 

vår studie i de två första nivåerna; representation och roller. Alltså: Hur är verkligheten 

representerad och vilka roller och identiteter skapas för deltagarna som framträder? (Örnebring 

2001:41) 

3.2 Den sociala ansvarsmodellen 

Termen “public service” brukar i Sverige översättas med radio- och TV-verksamhet ”i 

allmänhetens tjänst”. Public service är en massmedieideologi som betyder att etermedierna har 

ett bestämt samhällsansvar. Public service-ideologin för radio och TV har en direkt koppling till 

den sociala ansvarsideologin på pressens område.  

 

Idén om public service kan vidare knytas till enskilda medieinstitutioner. Sveriges Radio brukar 

beskrivas som ett public service-företag. Där förekommer både strukturella och innehållsliga 

kriterier som till exempel rikstäckande sändningar, ett varierat programutbud med både bredd 

och kvalitet samt en objektiv rapportering om samhällsfrågor. Public service ska också vara 

oberoende av både politiska och kommersiella intressen (Nationalencyklopedin 2015). 
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Den sociala ansvarsteorin är en normativ teori som kan kopplas till det journalistiska uppdraget. 

Så utöver att granska, informera och vara forum för debatt, ska representationen av olika grupper 

(Wigorts Yngvesson 2006:41). 

 

Förespråkarna för den sociala ansvarsideologin anser att medierna har ett moraliskt ansvar för 

samhället och måste verka för att demokratiska värden upprätthålls. Den mediala debatten skulle 

annars bli helt fri från ansvar och moraliska förpliktelser (Strömbäck 2004:74). Enligt teorin har 

medierna även ett ansvar att utveckla samhället och innehållet ska representera samhällsgrupper 

vad gäller kön, region, politik, religion, etnicitet och kultur (McQuail 2005:170). 

I vår studie kan vi applicera teorin genom att undersöka hur P1 Debatt möter upp ansvaret 

gällande representationen av kön och därmed verkar för att demokratiska värden upprätthålls.  

3.2.1 Normativ teori 

Utifrån den normativa teorin antas medierna ha ett socialt syfte i samhället. Samhället ställer 

höga krav hur medierna ska agera och det är inte lätt att leva upp till de kraven, speciellt 

eftersom uppfattningen om hur medierna bör göra skiljer sig åt, från person till person och 

samhälle till samhälle. Några av kraven som brukar ställas på medierna är:  

informationsspridning, att låta olika åsikter komma fram, opinionsbildning och att vara ett  

forum för debatt. (McQuail 2005:162).  

3.3 Mediernas demokratiska uppgifter 

De tidigaste diskussionerna om mediernas relation till demokratin utgår från John Lockes  

tankar om ett socialt kontrakt mellan folket och de styrande, som villkorar överlämnandet av  

den egna makten och deltagandet. Staten ska garantera vissa grundläggande demokratiska 

rättigheter som yttrande- och pressfrihet. Medierna å sin sida har en moralisk skyldighet att 

införskaffa och sprida väsentlig information (Strömbäck 2004:72-73). Den publiceringsfrihet 

som råder följs av skyldigheter gentemot resten av samhället och medierna har ett ansvar för 

samhället och publiken.  
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Vi kopplar modellen till vår studie eftersom Sveriges radio är ett av de medier som har störst 

förtroende hos mediekonsumenterna. Då bör vi kunna ställa höga krav på dem när det gäller 

produktioner som P1 Debatt och deras koppling till demokrati och jämställdhet. 

3.4 Genussystemet och ordningen 

Begreppen genussystem och genusordning används av genusvetare för att förklara hur genus 

strukturellt kan påverka sociala förhållanden (Hirdman 1988:1). Men för att förstå sig på 

genussystemet och genusordningen ska man även förstå själva ordet genus. Genus i sig själv 

syftar på och står i förhållande till en specifik inriktning på sexualitetens normativa funktion, 

snarare än förhållandet mellan man och kvinna (Hirdman 1988:3). Genussystemet kopplas ofta 

ihop med frågan: Hur kan det komma sig att kvinnor generellt, geografiskt och historiskt, har ett 

lägre socialt värde än män? (Hirdman 1988:1) Alltså handlar det om en social underordning och 

det vetenskapliga frågandet är; varför och hur? I denna studie kommer vi fortsatt att fokusera på 

frågan hur. Och ett sätt att angripa det är genom att diskutera genussystemet.  

 

Gayle Rubin myntade begreppet “sex-gender system” redan 1975 som efter det utvecklats till att 

bli det genussystem vi talar om idag. Där och då konkretiserade hon mycket kring genus och 

gjorde det till ett system och en kontroll som man kan använda sig av när man vill ta reda på hur 

förhållanden mellan könen ser ut och dess betydelse i samhället (Hirdman 1988:2-3). Detta 

system ska uppfattas som ett dynamiskt system där många aspekter finns med. Det handlar om 

en samverkan, ett nätverk av fenomen, processer, föreställningar och förväntningar som genom 

sin samverkan kan skapa ett slags mönster och regelbundenheter (Hirdman 1988:7). Alltså blir 

genussystemet en slags ordningsstruktur av kön, en ordning som har blivit basen för de sociala, 

ekonomiska och politiska ordningarna i samhället.  

 

I många delar av genusforskningen strävar man mot att förklara varför det ser ut som det gör 

genom ett historiskt perspektiv. Men i denna studie väljer vi att lämna “ursprunget” åt sidan, 

precis som Hirdman 1988, och koncentrera oss på hur genussystemet yttrar sig i dag. 

Genussystemet som teori blir relevant i den aspekt att vi är ute efter en bild av verkligheten, ur 

ett genusperspektiv. Det blir relevant eftersom våra frågeställningar bygger på en förförståelse 
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om att vissa regelbundenheter och ordningar finns kring genus i samhället, och därför kolla hur 

väl det yttrar sig inom de ramar vi valt att jobba med. 

3.4.1 Könsroller och ramar 

I Gayle Rubins beskrivning av genussystem myntades även begreppet “könsroll” (Hirdman 

1988:2-3), och de är den definitionen vi kommer att använda oss av genomgående i studien. Det 

biologiska könet har visat sig inom genusforskning efterföljas av vissa normer, roller och 

förväntningar på hur en kvinna respektive man ska vara. 

 

Förutom genusrepresentationen rent kvantitativt, hur många från varje kön får vara med och 

uttala sig, finner vi även det intressant med i vilken roll gästerna är där i. En normativ aspekt där 

man kan se om programmet bjudit in män för att vara starka och sakkunniga respektive kvinnor 

för att vara svaga och offer, eller om man helt bryter mot de normer och ordningar som Hirdman 

tagit upp. Denna normativa förståelse innebär att en kvinna är, vad en kvinna bör vara, vad en 

kvinna kan göra respektive inte kan göra, underförstått att mannen ofta är motsatsen (Hirdman 

2001:23). Dessutom blir det intressant i detta sammanhang då P1 Debatt sänds i Sveriges Radio, 

som i sitt uppdrag ska visa jämställdhet och hålla en god representativitet. Då kvinnor 

förekommer i medier är det ofta i form av privatperson, student och aktivist. Mer ovanligt är det 

om kvinnor förekommer som militär, sportutövare och forskare (Hadenius et al. 2011:324-325) 

3.4.2 Kontraktet som styr normerna 

Genuskontraktet är ytterligare en teoretisk utgångspunkt från genusforskningen som är relevant 

för denna studie. Kontraktet handlar om en överenskommelse på ett samhälleligt plan om de 

abstrakta genusformeras gränser. Om förväntningar som finns på hur relationen mellan kön ska 

vara, idealtyper, normer och regelverk (Hirdman 1988:15). Precis som Hadenius, Weibull och 

Wadbring tog upp om könsroller, kommer det tillbaka under genuskontraktet. En kvinna ska 

företräda vissa typer av roller och inte andra, och det är ett underförstått kontrakt som ligger i 

bakgrunden (2011).  
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3.5 Kultivationsteorin 

Kultivationsteorin går ut på att vi genom medierna får uppfattningar som präglar vår syn på 

världen. Teorin är utvecklad av den amerikanske medieforskaren George Gerbner. Han menar att 

inte synas eller fördömas i medierna innebär ”symbolisk utplåning”. Kvinnor i amerikanska 

medier utsattes för just detta under 70-talet (Edström 2006:39). 

 

I dag syns fler kvinnor i medierna totalt sett, men om man betänker att själva närvaron kan vara 

stereotyp, att en viss plats, position och klädsel kan skapa en stereotyp kan man också tänka sig 

att frånvaro kan skapa stereotyper. I rapporten Massmediernas enfaldiga typer (1994) pekar 

Maria Edström och Maria Jacobson på att även osynlighet blir en sorts stereotyp i medierna. I 

vår studie av P1 Debatt kan vi undersöka vilka som hörs och vilka som inte gör det. En eventuell 

frånvaro av kvinnor eller män blir en stereotyp, som genom denna teori därmed kommer att 

prägla vår syn på världen. 

 

Kultivationsteorin har framför allt tidigare tillämpats på tv. Men har vi i vår analys applicerat den 

på mediet radio. Vi har där fokuserat på att leta efter just mönster (och stereotyper) i 

programmen. Vi tittar på vilka som är inbjudna och i vilka roller de får komma till tals i de olika 

programmen ur ett genusperspektiv. 
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4. Metod och material 

Under denna rubrik presenteras den metod vi valt att jobba med i vår studie. Metoden är det 

instrument vi valt för att tillförskaffa det material vi behöver för att kunna sammanställa en 

relevant analys och tillslut en slutdiskussion utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. I vår 

analys av P1 Debatt har vi valt en kvantitativ metod för att kunna undersöka en stor mängd data 

samt för att vi är intresserade av att se ett eventuellt mönster kring genusrepresentation. Det 

insamlade materialet som täcker samtliga program sedan P1 Debatt startade fram till oktober kan 

ge oss indikatorer på hur det ser ut och ge oss ett mätbart resultat.   

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Det vi är intresserade av är att få en bild av hur mycket utrymme varje gäst får i P1 Debatt, ur ett 

genusperspektiv. Vi vill även få en överblick över vilka roller varje gäst har, också det ur ett 

genusperspektiv. För att genomföra vår studie och få ett överskådligt material krävs en metod 

som man lämpar på en stor mängd data. Därför har vi har valt att utföra en kvantitativ 

innehållsanalys. Den lämpar sig bäst eftersom vi inte är intresserade av att analysera vad gästerna 

i programmet hade att säga, utan vi vill ta reda på i vilken utsträckning var och en får komma till 

tals samt i vilken roll gästen är där. Genom att samla in och analysera en stor mängd data hoppas 

vi kunna se mönster i hur genusrepresentationen ser ut. En kvantitativ innehållsanalys är en bra 

metod när man vill kvantifiera data, det vill säga mäta och räkna förhållanden (Esaiasson et al. 

2012:197).  

 

Just det med förhållanden, mönster och strukturer är bitar som inte går att se vid första anblick 

utan kräver en metod där man samlar in stora delar material och kan genom innehållsanalysen 

dra slutsatser utifrån de iakttagelser man har kunnat göra. Och denna möjlighet att kunna 

observera mönster och fenomen är den primära anledningen till att välja just metoden kvantitativ 

innehållsanalys (Krippendorff 2004:10).  

 

En annan fördel med en innehållsanalys är enligt Alan Bryman (2008) att det är en öppen 

forskningsmetod. Med det menar Bryman att det är lätt att på ett konkret sätt beskriva hur man 
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gjort sitt urval och skapat sitt kodschema. Vilket kommer betyda mycket för att underlätta själva 

arbetet med vår studie samt för validiteten. 

4.2 Material och urval 

Det material som vi valt att analysera är sju avsnitt av P1 Debatt, från februari, då första avsnittet 

sändes, till och med november då vi började med denna uppsats. Eftersom syftet med denna 

studie är att få en bra bild av hur genusrepresentationen ser ut i P1 Debatt valde vi att göra ett 

totalurval och analysera samtliga nio avsnitt. Vardera programmet är två timmar långt med 

undantag från vissa program som har en efterföljande sändning som endast kan följas på webben. 

Dessa extra-sändningar har vi bortsett från dels för att begränsa materialet och dels för att 

resultatet ska bli mer jämförbart mellan respektive avsnitt. 

 

En annan begränsning vi valt att göra är att inte analysera vilket utrymme Alexandra Pascalidou 

tar som programledare. Avgörandet för det beslutet var att hon är den enda programledaren. 

Utifrån vårt genusperspektiv blir det avgörande eftersom om programmet skulle ledas av två 

programledare kunde man anta att konkurrens om utrymme skulle finnas som nu inte är aktuell. 

Värt att notera är att Alexandra finns med i analysen i den utsträckning att vi kollar huruvida en 

replik blivit avbruten eller störd under replik då programledare finns med som en variabel.  

 

Uppträdanden som sker i programmet har vi valt att ta med i undersökningen med fokus på 

genusfrågan. Alltså att kolla genusrepresentationen och se i vilken utsträckning manliga 

respektive kvinnliga artister/underhållare får höras i P1 Debatt. Anledningen till att vi gjort detta 

val är att alla framträdanden är kopplade till ämnet och ofta kopplade direkt till debatten. 

4.2.1 Analysenheter 

Avsnitten som ingår i vårt urval har vi brutit ner för att få fram våra analysenheter. Varje replik 

som bygger avsnittet är en analysenhet. Totalt har vi analyserat 414 analysenheter. En replik 

räknar vi från att en person börjar tala tills den blir avbruten eller får talar till punkt. Sedan 

analyserar vi varje replik i sig, alltså kan samma människa dyka upp flera gånger i kodningen, en 

egen kodrad för varje avslutad replik. För att kunna urskilja hur många som medverkat har varje 



18 

person ett eget ID-nummer. Alltså har vi utfört analysen genom att för varje gång någon börjar 

en replik kolla längd på repliken (i sekunder), id på personen samt kön och roll.  

4.2.2 Avsnittsguide 

➢ Avsnitt 1. Hur mycket rasism tål Sverige? 

Sändes 2 februari 2014. P1 Debatt bjuder för första gången in till kulturhuset i Stockholm och i 

gästlistan finns bland annat komikern Özz Nüjen, Foujan Rouzbeh från Soppkök Stockholm och 

Alice Teodorescu, jurist, opinionsbildare och skribent. 

 

➢ Avsnitt 2. Hur mycket ojämställdhet tål Sverige? 

Sändes 2 mars 2014. I detta avsnitt ställer Alexandra Pascalidou frågor som: Har Sverige råd 

med kvinnolöner, kvinnoyrken och mansdominerade bolagsstyrelser? Samt: Och hur ser vägen 

mot jämställdhet ut? På gästlistan stod Shanthi Rydwall Menon från Carpe Fucking Diem, 

Amanda Lundeteg VD för Albright foundation samt professor och författaren Ebba Witt-

Brattström. 

  

➢ Avsnitt 3. Hur lågt betyg tål skolan?  

Sändes 6 april 2014. Efter att Sverige halkat efter i den internationella undersökningen PISA tar 

P1 Debatt tempen på frågan om betyg i skolan. Gäster är bland andra Adam Tensta, artist, Emma 

Pettersson, elev samt utbildaren Ahmed Abdirahim. 

 

➢ Avsnitt 4. Hur mycket fri rörlighet tål EU? 

Sändes 4 maj 2014. I detta avsnitt ställs frågor kring hur rörligt EU bör vara. Gäster är bland 

andra: Närpolischef på Kistapolisen Jörgen Karlsson, Marie Wedin, ordförande på 

läkarförbundet samt Aaron Israelson, chefredaktör på gatutidningen Faktum.  

 

➢ Avsnitt 5. Om våld i nära relationer  

Sändes 8 juni 2014. P1 Debatt har bjudit in både gäster och publik till att debattera ett svårt 

ämne, med fokus på personer med egna erfarenheter. Gäster är bland andra: Suzann Larsdotter, 

RFSL, Lars Jalmert, genusforskare. Uppträdde gjorde Tiffany Kronlöf. 
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➢ Avsnitt 6. Vem bryr sig om miljonprogrammet? 

Sändes 24 augusti 2014. I detta avsnitt hörs frustrerade förortsbor, unga visionärer och de som 

vill vända utvecklingen. Och frågan ställs: Hur vill de boende själva att deras områden ska 

fungera i framtiden? Gäster är bland andra arkitekten Erik Stenberg, debattören Heidi Avellan 

och Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet.  

 

➢ Avsnitt 7. Vem litar på polisen?  

Sändes 7 september 2014. Polisen har kritiserats för övervåld, rasism, sexism och outredda brott 

och det är några av anledningarna till att P1 Debatt tar upp ämnet. Avsnittet gästas denna gång av 

bland andra: Mohamed Abubaker, polis från Husby, rapparen Carlito samt Anne-Marie Orler, 

kanslichef på Rikspolisstyrelsen. 

 

➢ Avsnitt 8. Vem vågar lita på vården?  

Sändes 19 oktober 2014. Avsnittet tar upp problematik kring svensk vård och faktorer som att 

kön, var du bor och vilken klass du tillhör kan betyda skillnaden mellan död och liv. Gäster 

denna månad är bland annat: Ann Westin, ståuppare, Maciej Zaremba, journalist på Dagens 

Nyheter samt professor i infektionssjukdomar Brigitta Evengård. 

 

➢ Avsnitt 9. Vem bryr sig om de hemlösa? 

Sändes 16 november 2014. Vintern närmade sig och P1 Debatt tog upp ett ämne de flesta har en 

åsikt om - hemlöshet. Gäster är bland andra artisten och föredetta hemlösa Mange Hellberg, Åsa 

Lindhagen (MP) samt rapparen Ison Glasgow. 

4.3 Kodning och kodschema 

I det här avsnittet beskriver vi i stort hur vi format kodschemat, listar de variabler vi valt att 

använda, förklarar varför och i vilket sammanhang. Det fullständiga kodschemat finns bifogat i 

uppsatsen som bilaga 1. Vi börjar med de variabler som rör omständigheterna och övergripande 

fakta. 

 

Kodschemat inleds med vilket avsnitt och ämne (V1) repliken tar utspel i, följt av personens 

genus (V2) och lite senare i schemat kommer variabeln om personens identitet (V6). 
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Variablerna om replikens längd (V3) respektive uppträdandets längd (V4) utgör datan för våra 

analysenheter.  

4.3.1 Titlar och roller  

Variabel fem (V5) handlar om i vilket syfte och i vilken roll personen medverkar. Vi har valt att 

helt tolka rent konkret i vilket syfte personen är där, alltså kan en person som professionellt är 

musiker och artist kodas som drabbad/case om den är där för att prata om sina erfarenheter. 

Denna variabel är viktig för vår undersökning då den kan koppla till teorin om könsroller. Detta 

ser vi som relevant eftersom tidigare forskning tytt på att kvinnor ofta förekommer i medier i 

form av privatperson, student och aktivist. Mer ovanligt är det om kvinnor förekommer i 

maktpositioner (Hadenius et al. 2011:325). Alltså existerar denna variabel för att närma sig ett 

svar på frågan: Finns det några mönster i vilken roll kvinnor respektive män har i P1 Debatt?   

4.4 Metoddiskussion 

Inom alla forskningsområden är det viktigt att nå en god reliabilitet, kanske ännu viktigare i 

kvantitativa sammanhang då man vill nå ett generaliserbart resultat. Eftersom vår studie, likt alla 

andra kvantitativa innehållsanalyser, riktar in sig på att mäta data är det viktigt att undgå 

systematiska fel. Alltså att operationaliseringen är god och att inga “översättningsproblem” 

uppstår under studiens gång när teorin ska bli praktik. Problemet är alltså att översättningen 

mellan de olika nivåerna kan bli felaktig (Esaiasson 2012:57). Vi jobbade därför hårt med att 

göra kodschemat så konkret som möjligt: Utan tolkningsmån och med variabelvärden som är 

uteslutande. Och för att undvika detta “översättningsproblem” och nå en god validitet utförde vi 

båda den första kodningen tillsammans. Då testade vi kodschemat och fastställde att allt var 

uteslutande och att inte personlig faktor och egna tolkningar skulle bli avgörande för resultatet. 

Genom att koda tillsammans i början av undersökningen rättade vi till de svagheter som fanns i 

kodschemat. Vi formade även teorier, syfte och metoden för att de skulle samspela och på så sätt 

göra att vi faktiskt undersöker det vi utger oss för att undersöka.  
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4.4.1 Interkodartest 

För att kunna gå vidare till resultat och analysmomentet i uppsatsen behövde vi testa 

reliabiliteten. Därför genomförde vi ett så kallat interkodartest på 41 analysenheter (10 % av det 

totala antalet analysenheter). Vi valde alltså ett avsnitt som den andre hade kodat och kodade 20 

respektive 21 analysenheter var. Inför interkodartestet accepterade vi en differens på +/-2 

sekunder för att räknas som korrekt. 

 Det fanns avvikelser i testet, men de var få i förhållande till det totala antalet enheter 

(överensstämmelsen var 81 %), vilket är acceptabelt för studiens interkodarreliabilitet (Esaiasson 

2012:208). 

4.4.2 Möjlighet att generalisera 

Begreppet extern validitet, med definition från Esaiasson et al. 2012, avser möjligheterna att 

kunna generalisera sitt resultat. Det handlar alltså om att kunna generalisera slutsatserna från det 

urval av analysenheter som har undersökts till någon form av större eller relevant population. 

Eftersom vi utfört analysen på en stor mängd data och gjort ett totalurval kommer även resultatet 

bli omfattande. Därför kan vi dra slutsatser om hur P1 Debatts genusrepresentation ser ut, och en 

eventuell grund skapas till att kunna dra till paralleller till kanalen P1 i stort.  

 

4.4.3 Jämställdhet i EU 

Europeiska kommissionen har lagt ett förslag till direktiv för att få jämnare könsfördelning i 

bolagsstyrelser. Och det innebär att man strävar efter att ha minst 40 % av vardera könet 

representerat i styrelserna (Europeiska kommissionen 2012). 

Vi kommer att använda oss av detta mått för att mäta en eventuell över- eller underrepresentation 

av män eller kvinnor i de olika avsnitten av P1 Debatt. Vi kallar det för 60/40-regeln i resultatet. 

4.5 Metodkritik  

Fördelen med att använda kvantitativ innehållsanalys som metod i vår studie är att vi kan 

analysera en stor mängd data och få ett övergripande svar. Men genom detta tappar vi även ett 
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djup och detaljnivå som även den vore spännande. Genom samtalsintervjuer med personerna 

bakom programmet hade man kunna fått svar på varför det ser ut som det gör. Och därmed 

bredda vår nu beskrivande studie som endast svarar på hur det ser ut. Genom att komplettera 

med samtalsintervjuer hade man eventuellt nått bredare och kunna sätta resultatet i förhållande 

till något större. Men eftersom våra ambitioner med denna studie var att samla in en sådan stor 

mängd data som möjligt, för att sedan rakt och tydligt måla upp en verklighetsbild var kvantitativ 

innehållsanalys det mest optimala för den tid och de resurser vi hade vid detta tillfälle.  
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi att presentera och analysera resultatet vi fått efter kodningen av P1 

Debatt. För att underlätta redovisningen av vad vi har kommit fram till så har vi sammanställt 

olika diagram och för att visualisera resultatet. Vissa resultat har vi även förvandlat till 

procentenheter för att lätt kunna göra jämförelser. Vi börjar med grunden: Antalet kvinnor 

respektive män samt snittlängd per replik. 

5.1 Den totala genusrepresentationen 

Efter att kodningen är gjord kan vi konstatera att om man räknar antalet medverkande så ser P1 

Debatt ut att vara ett jämställt program. Under de nio avsnitt vi har kodat har totalt 151 personer 

medverkat, då är både debattrepliker och uppträdanderepliker inräknade. Av dessa 151 personer 

som har varit med är 78 av dem kvinnor och resterande 73 är män.  

 

 

Diagram 1. Total representation av män och kvinnor – då antalet från debatt och uppträdanden 

är sammanlagda.  

 

Representationen av könen skiljer sig med fyra procentenheter. Antalet kvinnor motsvarar 52 

procent respektive männen som motsvarar de resterande 48 procenten. Trots att det är en jämn 
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fördelning så har kvinnorna ett litet övertag i representationen, något som bryter en aning mot 

mönster som ofta förekommer i tidigare forskning som gjorts. Exempelvis av Gaye Tuchmans 

som 1978 använde sig av begreppet symbolic annihilation (symbolisk utplåning) för att visa på 

frånvaron av kvinnor i medieutbudet (Engström 2008:60).  

 

För att återkoppla till kultivationsteorin som går ut på att det som medierna visar upp blir till de 

uppfattningar som medborgarna sedan får så kan man se det ansvar P1 debatt har. Ett ansvar som 

de tagit för samhället genom att ha en jämställd fördelning mellan mäns och kvinnors plats i 

programmet. Skulle inte P1 Debatt ha denna jämna fördelning hade man kunnat anta utifrån 

kultivationsteorin att en sned uppfattning bland lyssnarna skulle skapas. 

 

Men viktigt att komma ihåg är att detta är ett totalt resultat som sträcker sig över nio avsnitt, med 

två typer av uttrycksformer (debatt samt uppträdanden) inräknade och som inte säger något om 

hur länge varje person får höras. Alltså kan genusrepresentationen i stort vara jämställt men det 

säger inget om avsnitten i sig, som alla är ämnesstyrda.  

5.1.1 Genusrepresentationen i debatten 

Under denna rubrik handlar det om hur många personer som deltagit i tal under debatten. När vi 

kikar på resultatet som visar genusrepresentationen bland gästerna till debatten så har siffrorna 

från den totala genusrepresentationen förändrats lite. Den tidigare bilden, i det totala resultatet, 

som var nära 50/50 har nu nått dit. Av de totalt 139 personer som medverkat i debatten är 69 av 

dessa kvinnor och 70 stycken är män.  
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Diagram 2. Antalet män (70) och kvinnor (69) i debattdelen av programmen. Diagrammet 

innefattar medverkande i alla nio avsnitt.  

 

P1 Debatt har än så länge hållit sig jämställda och representationen kan inte direkt kopplas till en 

underrepresentation av något av könen. Det här resultatet förvånade oss en del eftersom vi mer 

eller mindre utgått från att kvinnor skulle vara underrepresenterade. Men resultatet av antalet 

medverkande i debatten visade sig vara 50 procent (se diagram 2). Detta resultat ställer sig mot 

vad många forskare kommit fram till i tidigare studier, den omtalade underrepresentationen av 

kvinnor i medier syns inte till.  

5.1.2 Genusrepresentation uppträdanden 

Underhållningsbranschen är känd för att vara mansdominerad. Det visar bland annat Jämställd 

festival som i en rapport om genusrepresentationen på de svenska festivalerna kan bekräfta en 

mansdomination. Under 2013 var 73 procent av akterna på de tio största festivalerna i Sverige 

mansdominerade (Jämställd festival 2014). Alltså en underrepresentation av kvinnor, men detta 

mönster får vila en stund nu. Resultatet efter den kodning vi har gjort är nämligen att det är 

kvinnorna som har övertaget och att det är männen som är underrepresenterade. Under de nio 

program vi har kodat har 12 uppträdanden skett varav 9 av dessa är av kvinnor.  
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Diagram 3. Antalet kvinnor (9) samt män (3) som medverkat genom uppträdanden i P1 Debatt. 

Diagrammet visar medverkande från alla nio avsnitt.  

 

Att kvinnor är överrepresenterade i denna del av resultatet är något som går emot vad de 

genusteorier vi utgått från vanligtvis grundar sig i. Vad vi menar är exempelvis den sociala 

överenskommelsen som finns kring hur en kvinna respektive man ska vara, samt de normer och 

regelverk som finns kopplade till det biologiska och sociala könet. Genuskontraktet som på ett 

samhälleligt plan styr de abstrakta genusformeras gränser (Hirdman 1988:15) handlar om att 

kvinnor respektive män oftare hamnar i roller och sammanhang kopplade till könet när de 

medverkar i media. Och just att vara artist, ståuppare eller poet är inte yrken som normativt är 

kopplade till kvinnan.  

 

Å andra sidan kan man tolka resultatet på så sätt att det kan vara helt kopplat till dessa strukturer 

och normer kring könen. Att kvinnor får ta rollen att vara underhållare och känsloförmedlare 

medan männen får vara med i debatten och föra sin talan. Vad som motsäger detta är att alla 

uppträdanden är ämnesrelaterade och ofta ses som en del av debatten. 
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5.1.3 I vilken utsträckning hör vi män respektive kvinnor? 

Från ett övergripande perspektiv ser genusrepresentationen jämn ut, om man ser till antalet 

personer som medverkat. Men nu ska vi kika på resultatet efter vår mätning av hur lång tid varje 

person fått tala. Vi har utifrån antalet människor och totaltiden räknat ut en snittid i sekunder per 

del i program och för respektive kön.  

 

 

Diagram 4. Snittlängd i sekunder för män respektive kvinnor. Alla repliker från samtliga nio 

avsnitt är inräknade.  

 

I diagram 1-3 har vi sett att till antalet, har kvinnor antingen varit jämn eller överstigit antalet 

män. Men i denna del av resultatet visar det sig att männen, trots en viss underrepresentation, får 

i snitt tala och höras längre. Sammanlagt fick männen tala och uppträda i 17989 sekunder, medan 

kvinnorna endast fick höras i 17744 sekunder. Alltså har männen som till antalet är 73 stycken 

totalt talat drygt 200 sekunder längre än kvinnorna, som är fem stycken fler till antalet.  

Vårt resultat stämmer alltså överens med vad många tidigare studier kommit fram till, att kvinnor 

inte får samma utrymme i media som männen. Och att den normativa förväntningen som finns 

kring att mannen ska ta plats samt den bild av att mannen har störst utrymme i media (Hadenius 

2011:324) visar sig stämma.  
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P1 Debatt som är en del av public service och som beskrivs som ”i allmänhetens tjänst” bör ju 

vara medvetna om vilken tid respektive gäst får. Precis som förespråkarna för den sociala 

ansvarsideologin anser så kan man tycka att medierna har ett moraliskt ansvar för samhället. 

Annars skulle den offentliga debatten kunna bli helt fri från ansvar och moraliska förpliktelser 

(Strömbäck 2004:74). Dessutom har medierna ett ansvar att representera alla olika 

samhällsgrupper, där bland finns genusfördelning med som en viktig komponent (McQuail 

2005:170). 

 

Att P1 Debatt har, till grunden, en bra genusrepresentation av sina gäster spelar då ingen större 

roll för helheten då männen ändå får större utrymme. Utmärkande blir det vid stapeln om 

uppträdanden. Endast tre män har uppträtt, men får höras i snitt 340 sekunder, som är nästan 100 

sekunder mer per person än tjejernas snitt på 238 sekunder. 

5.2 Genusrepresentation per program 

Det är i den här delen av undersökningen vi har kunnat se den största skillnaden i 

genusrepresentationen. Här kan vi tydligt se att representationen av kvinnor och män skiljer sig 

beroende på de olika ämnen som programmen tar upp. De största skillnaderna ser vi i avsnitten 

två, fem och sju: “Hur mycket ojämställdhet tål Sverige?”, “Om våld i nära relationer” och “Vem 

litar på polisen?”. 
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Diagram 5. Avsnitt 1: Hur mycket rasism tål Sverige?, avsnitt 2: Hur mycket ojämställdhet tål 

Sverige?, avsnitt 3: Hur lågt betyg tål skolan?, avsnitt 4: Hur mycket fri rörlighet tål EU?, 

avsnitt 5: Om våld i nära relationer, avsnitt 6: Vem bryr sig om miljonprogrammet?, avsnitt 7: 

Vem litar på polisen?, avsnitt 8: Vem vågar lita på vården?, avsnitt 9: Vem bryr sig om de 

hemlösa? 

 

Det här resultatet kan man tolka som att man tror att det bara är kvinnor som tycker frågan om 

jämställdhet är viktig och därför blir inbjudna för att göra sin röst hörd i ämnet. Medan män i 

större utsträckning blir inbjudna till att debattera i andra ämnen som till exempel i programmet 

“Vem litar på polisen?”. Helt enligt genuskontraktet, där det finns förväntningar på hur kvinnor 

och män ska företräda vissa typer av områden (Hadenius et al. 2011:324-325). Genuskontraktet 

blir väldigt synligt i och med att kvinnor respektive män är överrepresenterade i två helt olika 

typer av ämnesområden. Exempelvis så handlar samtliga avsnitt, där det är fler kvinnor som 

medverkar, om ämnen som kretsar kring hemmet, jämställdhet samt omsorg. Ämnen som är 

klassiskt anknutna till den normativa bilden av det kvinnliga könet. Detta mönster är även tydligt 

där det är män som är överrepresenterade. Avsnitt där ämnet kretsar kring makt, näringsliv samt 

våld förekommer det betydligt fler män än kvinnor. Det blir som en rangordning, likt 

genussystemet, där männen är på toppen med makt och högre status än kvinnan (Hirdman 

1988:1) som är nere på marken och städar upp.  
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Och om vi nu applicerar 60/40-regeln på de olika programmens könsfördelning så har endast 

fyra program haft en jämn representation av män respektive kvinnor. De avsnitt som inte följer 

regeln och därmed kan anses ha en sned könsfördelning är: 

 

Avsnitt     Andel kvinnor (%)     Andel män (%) 

Hur mycket ojämställdhet tål Sverige?  73 27 

Hur mycket fri rörlighet tål EU?     36 64 

Om våld i nära relationer.     77 23 

Vem litar på polisen?     28 71 

Vem vågar lita på vården?     63 37 

 

Med det mönster vi kan se i den här delen av studien så kan vi inte påstå att P1 Debatt bidrar 

enligt teorin om den sociala ansvarsmodellen, som menar att medierna har ett ansvar att utveckla 

samhället till det bättre och verka för att demokratiska värden upprätthålls (Wigorts Yngvesson 

2006:41). 

5.3 Representation i olika roller 

När det gäller presentationen av mätningen som avser de olika rollerna i programmet så har vi 

tagit bort de variabelvärden som inte representerades i något av programmen. Delar av resultatet 

här överraskade oss en hel del (diagram 6-8). 
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Diagram 6. Antal män respektive kvinnor som medverkat i roller 1-6. Sammanställt från samtliga 

avsnitt. 

 

 

 

Diagram 7. Antal män respektive kvinnor som medverkat i roller 7-10, samt 13, 15. Sammanställt 

från samtliga avsnitt.  
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Diagram 8. Antal män respektive kvinnor som medverkat i roller 16-17, samt 21-23. 

Sammanställt från samtliga avsnitt. 

 

Politiker och case är två framträdande stereotypa roller i medier, där politiker domineras av män 

medan kvinnor förekommer oftare som case (Edström et al. 2010:8-12). Och i vårt resultat ser vi 

att det är kvinnor som dominerar i rollen som politiker och män som dominerar, om än 

marginellt, rollen som case. 

 

Expert-rollen är också en stereotyp roll som oftast innehas av män (Edström et al. 2010:12). Och 

där har P1 Debatt verkligen kört i redan uppkörda spår och använt sig mest av män i rollen som 

expert. Vilket kan ses som en fara jämte den sociala ansvarsmodellen då man kan tänka sig vad 

det sänder ut för bild till allmänheten. Vad skapar det för uppfattningar hos medborgarna? Och 

kopplat till genusordningen: att män kan, och inte kvinnor.   
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6. Diskussion och slutsats 

I resultatkapitlet har samtliga resultat presenterats. I kapitlen som följer kommer vi att diskutera 

resultaten samt dra slutsatser grundade i våra frågeställningar och syftet med studien. Detta med 

koppling till teorin samt egna tankar. Syftet med vår studie var alltså att ta reda på hur 

genusrepresentationen ser ut i Sveriges radios samhällsprogram P1 Debatt.  

 

6.1 Svar på våra frågeställningar 

➢ Hur ser representationen ut av män respektive kvinnor i Sveriges radios program P1 

Debatt? 

Genusrepresentationen har visat sig vara jämn, det om man endast räknar det totala antalet män 

respektive kvinnor som har medverkat i programmet. Men när man bryter ut avsnitt för avsnitt 

kan man se stora skillnader i könsfördelningen. Alltså kan P1 Debatt se jämställt ut vid första 

anblick men går man in på djupet så får man en helt annan bild.  

 

➢ Finns det skillnader i genusrepresentationen kopplat till ämne och avsnitt? 

Ja, från avsnitt till avsnitt skiljer det sig mycket i hur representationen av män respektive kvinnor 

ser ut. I fem av nio avsnitt överstiger något av könen 60 procent av antalet medverkande. Man 

kan även se ett samband mellan vilket utav könen som har flest medverkande och vilken typ av 

fråga som tas upp. Mer om det tar vi upp i rubriken 6.2. 

 

➢ Finns det något mönster i vilka roller gästerna har kopplat till klassiska könsroller och 

stereotyper? 

Svar: Både ja och nej. Vi kan se ett mönster i vissa av rollerna där det finns en koppling till 

stereotyper och klassiska könsroller. Men även här har vi stött på skillnader vi inte förväntade 

oss.  

6.2 Resultat som förvånade 

Det vi tycker är mest anmärkningsvärt är att i programmet som handlar om jämställdhet är 

kvinnorna kraftigt överrepresenterade. När jämställdhet eller genus debatteras i medierna får 
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kvinnorna komma till tals. Jämställdhet behandlas fortfarande som en kvinnofråga (Edström et 

al. 2010:14). Här stämmer genusteorierna om att kvinnor och män inbjuds till debatt för att uttala 

sig om vissa typer av ämnen. Man kan tycka att ett program som P1 Debatt, som är nytt och 

modernt, ska vara medveten och mer noggrann när det kommer till jämställdhetsfråga. Men 

fortfarande verkar det bara vara kvinnor som intresserar sig i frågan. I alla fall om man ska 

lyssna på P1 Debatt. 

En annan del av resultatet som gått mot våra förväntningar var representationen i vissa roller. 

Två av dem är politiker och case, som är klassiskt stereotypa roller i medier. Politiker är 

vanligtvis ett yrke som domineras av män medan kvinnor oftare förekommer som case (Edström 

et al. 2010:8-12). Och vad som förvånar oss är att det har visat sig vara precis tvärtom med 

kvinnor som dominerar i rollen som politiker och män som är överrepresenterade, om än 

marginellt, rollen som case.  

Dessa resultat är intressanta utifrån den sociala ansvarsmodellen. Då P1 Debatt i dessa delar av 

resultatet strävar bort från klassiska könsroller. På så sätt tar de ansvar för att utveckla samhället 

och innehållet i media för att representera samhällsgrupper som inte alltid annars får höras. 

 

6.3 Fortsatt kvarlevande stereotyper 

Enligt genusteorierna om könsroller och ramar, samt kontraktet som styr normerna ska en kvinna 

företräda vissa typer av roller och inte andra (Hadenius et al. 2011:324-325)  

Expert-rollen är en klassisk stereotyp roll som oftast innehas av män (Edström et al. 2010:12). 

Och där har P1 Debatt gått rakt in i stereotyp-fällan och bjudit in betydligt fler män än kvinnor 

som får uttala sig som expert i programmen. Där osynliggörs kvinnan enligt kultivationsteorin, 

som menar att om man inte syns i medierna utsätts man för symbolisk utplåning (Edström et al. 

2006:39). Och där frånvaron av kvinnor i expertroller kommer att prägla vår syn på världen. 

Alltså: Det finns inga kvinnliga experter att bjuda in till debatt i P1. 
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6.4 Förslag på vidare forskning 

Eftersom vi endast har gjort en beskrivande studie vore det intressant att börja forska om varför 

det ser ut på det sätt som det gör. Det skulle vara intressant att göra samtalsintervjuer med 

ansvariga för programmet för att få reda på hur man tänkt och vad de olika resultaten kan bero 

på.  

 

Det går också att fördjupa sig och undersöka fler strukturella diskrimineringar som finns i 

samhället. Exempelvis könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, sexuell 

läggning, funktionsnedsättning eller ålder.  

 

Annakarin Nyberg och Mikael Wiberg, båda forskare vid Umeå universitet, har skrivit en bok 

som heter Sociala medier och härskartekniker. Boken vill diskutera hur människor på olika sätt 

försöker dra nytta av det sociala spel som sker på nätet, inte minst i form av härskartekniker. Det 

skulle vara intressant att se en studie på härskartekniker i debattprogram.  

 

Över huvud taget behövs mer forskning inom genusrepresentation i medier och debattprogram. 

Det finns en hel del medier som är outforskade i ämnet.  

Vi, journalister, granskar andra branscher hårt när det gäller jämställdhetsfrågan och borde 

föregå med gott exempel. 
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Bilaga 1 

 

Kodschema/Kodbok med definitioner 

Kodschema - Koda på replik  

En replik är varje gång en person säger något. En replik räknar vi från det att personen börjar 

prata tills den blir avbruten eller får tala till punkt. Oftast har det varit lätt att urskilja, men ibland 

blir det problematiskt när personer pratar i munnen på varandra och inte blivit påannonserade. 

 

V.1 Avsnitt/Ämne 

Vilket avsnitt repliken kommer ifrån. Här har vi kodat avsnittet i ordning samt ämnet som har 

diskuterats. 

1. Hur mycket rasism tål Sverige? 

2. Hur mycket ojämställdhet tål Sverige?  

3. Hur lågt betyg tål skolan?  

4. Hur mycket fri rörlighet tål EU? 

5. Om våld i nära relationer  

6. Vem bryr sig om miljonprogrammet? 

7. Vem litar på polisen?  

8. Vem vågar lita på vården?  

9. Vem bryr sig om de hemlösa? 

 

V.2 Person 

Här har vi kodat på personens genus. Kategorin övrigt la vi in som en paraplyterm för 

debattdeltagare som inte kan definieras enligt den binära könsindelningen. 

1. Kvinna  

2. Man  

9. Övrigt 

 

V.3 Längd (sekunder) 

Hur länge personen pratade mätt i sekunder. 
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V.4 Längd uppträdande (sekunder) 

Hur länge personen uppträder mätt i sekunder 

 

V.5 Roll 

Här kodar vi vilken roll personen är där i egenskap av. Alltså inte nödvändigtvis personens yrke 

utan vilken roll hen har i just denna debatt.  

1. Politiker  

2. Näringsliv  

3. Föreningsperson  

4. Debattör  

5. Journalist  

6. Anhörig  

7. Drabbad/case 

8. Myndighet  

9. Artist/Författare/Verksam inom underhållningsbranschen osv  

10. Expert/sakkunnig (Psykolog) 

11. Konsult/Coach/Rådgivare  

12. Bloggare  

13. Student/studerande  

14. Sidekick/sociala medier ansvarig 

15. Facklig representant/Arbetsgivarorganisation osv  

16. Representant för ideell verksamhet/projekt 

17. Representant för religiöst samfund  

18. Publik 

19. Programledare 

20. Uppträdande 

21. Representant/ordförande från organisation/verksamhet 

22. Jurist/advokat 

23. Aktivist/engagerad i kampanj/projekt 

99. Ej urskiljbart 
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V.6 Identitet för medverkande 

Beskrivning tagit från P1 Debatts sida på sr.se. De som står underlinjerade i kursiv text finns 

redan i listan vid numret inom parentes, kan ske om samma person är med i flera olika avsnitt. 

 

1. Patrik Lundberg, författare 

2. Carl Franks, Judiska föreningen Uppsala o Fp 

3. Caroline Moberg Farraj, muslimsk debattör 

4. Domino Kai, romsk aktivist 

5. Melody Farshin, ståuppare verksam i Megafonen 

6. Mira, eller Moa från Kärrtorpskolan 

7. Mikael Hjerm, professor i sociologi 

8. Masoud Kamali, professor i socialt arbete 

9. Özz Nüjen, komiker 

10. Alice Teodorescu, jurist, opinionsbildare och skribent 

11. Siavosh Derakhti, Unga mot antisemitism 

12. Alice Teodorescu, jurist, opinionsbildare och skribent (10) 

13. Abe Bergegårdh, Byggnads o verksam i Vänsterpartiet 

14. Patrick Nzamba, polis 

15. Faje Gani, VD Nöjesguiden 

16. Jan Helin, Chefredaktör Aftonbladet 

17. Paula Bieler, SD Kuriren 

18. Foujan Rouzbeh, Soppkök Stockholm 

19. Anna Rehnvall, liberala tankesmedjan FORES 

20. Mona Sahlin, S 

21. Fredrik Federley, C 

22. Caroline Szyber, Kd 

23. Johan Oljeqvist 

24. Seher Yilmaz, ordförande Rättviseförmedlingen 

25. Judith Kiros, Nätforumet Rummet 

26. Mehmet Kaplan, Mp 

27. Shanthi Rydwall Menon, komiker från P3:s humorprogram Carpe F*****G Diem. 
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28. Amanda Lundeteg, VD Albright foundation 

29. Ebba Witt-Brattström, professor och författare.  

30. Danica Kragic, professor i Robotteknik på KTH 

31. Mira Skundic, undersköterska äldreomsorgen 

32. Mats Söderlund, poet 

33. Erik Wedin, redaktör för Genusdebatten.se  

34. Martin Höjman, mångårig erfarenhet från förskolan och vården 

35. Hidayet Tercan, entreprenör och företagsrådgivare  

36. Elaine Breske Hirscher, konsult i byggbranschen 

37. Maria Ludvigsson, ledarskribent SvD 

38. Pernilla Alexandersson, vd på Add Gender 

39. Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi och delegationen för jämställdhet i 

arbetslivet 

40. Niclas Kjellström-Matseke, VD för Postkodlotteriet 

41. Emma Pettersson, elev 

42. Ahmed Abdirahim, utbildare, Fryshuset 

43. Yodit Girmay, artist, Revolution Poetry 

44. Anna Ekström, generaldirektör, Skolverket 

45. Per Kornhall, författare 

46. Jonas Vlachos, nationalekonom 

47. Lina Axelsson Kihlblom, rektor på Ronnaskolan i Södertälje 

48. B-O Molander, docent Rektorsrådet, Stockholms Universitet 

49. Erik Gustavsson, lärarstudent 

50. Olivia Onwuta, initiativtagare till #Björklundsskola 

51. Adam Tensta, artist 

52. Maria Mpoyi, läxhjälpare 

53. Attila Szabo, mattelärare 

54. Lena Gumaelius, vice skolchef KTH 

55. Anna Ekström, generaldirektör Skolverket (44) 

56. Per Kornhall, författare (45) 

57. Jonas Vlachos, nationalekonom (46) 
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58. Lina Axelsson Kihlblom, rektor på Ronnaskolan i Södertälje (47) 

59. Sara Beischer, författare och gymnasielärare 

60. Nachla Libre, poet, Revolution Poetry 

61. Annika Thor, Författare  

62. Moa Svan, Komiker 

63. Thomas Hammarberg, fd EU-kommissionär för mänskliga rättigheter och medförfattare 

till en rapport romers situation i Europa. 

64. David Qviström, Journalist och författare 

65. Andrea Wesslén, Student och skriver för ETC-tidningarna 

66. Bienvenido Flores, Socionom som har blivit talesperson för EU-migranter 

67. Anna Johansson, Socialchef på Crossroads 

68. Jörgen Karlsson, Närpolischef på Kistapolisen 

69. Joakim Ruist, Forskare i nationalekonomi vid Göteborgs universitet 

70. Daniel Suhonen, Chef för det fackliga idéinstitutet Katalys 

71. Fredrik Segerfeldt, Författare och liberal debattör  

72. Marie Wedin, Ordförande på Läkarförbundet  

73. Aaron Israelson, Chefredaktör på gatutidningen Faktum 

74. Maria Koblanck, Filosofie doktor i statsvetenskap 

75. Marius Gaspar, Stadsmissionen 

76. Joanna Ahlkvist, ST-läkare, radiolog 

77. Hans Li Egnell, socionom och liberal bloggare 

78. Åsa Witkowski, Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK 

79. Natashja Blomberg - Lady Dahmer, bloggare 

80. Kristian Lundberg, författare 

81. Zandra Kanakaris, Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund, SKR 

82. Arazo Arif, Terrafem 

83. Alán Ali, Fryshuset Malmö 

84. Suzann Larsdotter, RFSL 

85. Lars Jalmert, genusforskare 

86. Debbie Nujen, jurist 

87. Michael Alonzo 
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88. Jenny Yourstone, Kriminalvården 

89. Nina Rung, Polisen 

90. Tiffany Kronlöf, reggaeartist. 

91. Milad Mohammadi, jurist, statsvetare och talare inom mångfald och ledarskap. 

92. Irene Molina, professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet. 

93. Kent Lindahl, fältassistent i Älvsjö, tidigare i Farsta. 

94. Felicia Margineanu, fotograf och initiativtagare till kampanjen #förortenimedia. 

95. Victoria Percovich Gutierrez, ekonom och projektledare inom Malmö stad. 

96. Erik Stenberg, arkitekt och lärare vid KTH Arkitekturskolan i Tensta. 

97. Elias Georgiadis, bostadsentrepenör i Vårberg. 

98. Mireya Echeverria Quezada, Chefredaktör Bang och medgrundare av Rummet. 

99. Jonas Hagström, Förvaltare i bostadsbolaget Stendörren. 

100. Nabila Abdul Fattah, socialpedagog och initiativtagare till Alby är inte till salu 

101. Abraham Staifo, liberal debattör och ledarskribent på Göteborgs-Posten 

102. Heidi Avellan, politisk redaktör på Sydsvenskan (oberoende liberal) 

103. Stefan Fölster, chef för reforminstitutet, tidigare Svenskt Näringsliv. 

104. Kumba uppträdde, hiphopartist 

105. Mohamed Abubaker, polis från Husby 

106. Jeanette Larsson, avhoppad polis från Malmö 

107. Johannes Knutsson, professor på Polishögskolan i Oslo 

108. Dick Erixon, borgerlig debattör 

109. Carsten Alvén, dialogpolis 

110. Patrik Thunholm, polis, anställd som särskild rådgivare vid polisutbildningen 

Södertörn 

111. Carlito, rappare 

112. Anders Adali, före detta rånare 

113. Anna Silver, engagerad i frågan om de tiggande EU-migranterna 

114. Rode Grönkvist, skadades av polis i Limhamn i slutet av augusti 

115. Anne-Marie Orler, kanslichef Rikspolisstyrelsen  

116. Jarl Holmström, tf länspolismästare i Skåne 

117. Jörgen Karlsson, närpolischef i Kista 

https://twitter.com/CASHMONEYMILAD
http://instagram.com/p/r3wp_RsqvH/?modal=true
https://twitter.com/vickyochjag
https://twitter.com/MireyaEQ
https://twitter.com/Nabila_AFR
https://twitter.com/astaifo
https://twitter.com/heidiavellan
https://twitter.com/SFlster
https://twitter.com/MohamedKanoni
https://www.facebook.com/pages/Carpe-Courage/145890585557321?ref=hl
https://twitter.com/DickErixon
https://twitter.com/123carre
http://blogg.polisforskning.se/#home
https://twitter.com/CarlitoAyla
https://twitter.com/karlsson56
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118. Martin Marmgren, polis och samhällsdebattör 

119. Quena Soruco från Revolution Poetry. 

120. Ann Westin, ståuppare med förflutet som undersköterska och mentalskötare 

121. Inez Abrahamzon, journalist och debattör med förflutet som ordförande för Hela 

Sverige ska leva 

122. Alexandra Charles, ordförande i och grundare av 1,6 miljonerklubben och 2,6 

miljonerklubben, ideella föreningar som arbetar för kvinnors hälsa 

123. Maciej Zaremba, journalist på Dagens Nyheter, som i en serie reportage skrivit 

om vårdsituationen i Sverige. 

124. Birgitta Evengård, professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet; har 

jobbat länge för jämställd och rättvis vård. 

125. Jonnie Roupé, pappa till cancersjuka Lilly; som tvingas åka till andra län för 

behandling, då det är brist på vårdplats i hemlandstinget. 

126. Lena Nutti, vars multisjuke far har 35 mils resväg till närmaste vårdplats. 

127. Samson Beshir, som har en sjuk anhörig som blir bemött annorlunda av läkare då 

hen har ett annat modersmål än svenska. 

128. Jakob Lederman, Leg. sjuksköterska och specialistsjuksköterska inom 

ambulanssjukvård 

129. Mona Heurgren, chef för enheten för öppna jämförelser, Socialstyrelsen. 

130. Mats Eriksson, ordföranden sjukvårdsdelegationen, SKL, Sveriges kommuner och 

landsting 

131. Emma Henriksson, kristdemokratisk gruppledare i riksdagen och ordförande i 

Socialutskottet. 

132. Åsa Mörner, Leg. sjuksköterska och barnmorska, huvudskyddsombud i 

Vårdförbundet i Örebro. 

133. Bita Eshraghi, ST-läkare, Söder Sjukhusets Kvinnoklinik, Stockholm. 

134. Karl Sallin, ST-läkare vid Astrid Lindgrens-barnsjukhus, Solna, Svenska 

Läkarförbundet i etikdelegationen. 

135. Harriet Hedlund, Socialdemokrat, ordf. i nämnden för folkhälsa och primärvård i 

Västerbottens läns landsting 

https://twitter.com/martinmarmgren
https://twitter.com/rev_poetry
http://www.youtube.com/watch?v=fZuN02VRrIA
http://inez.se/
https://twitter.com/alexandracharl6
http://www.dn.se/kultur-noje/lyssna-pa-hjartat-i-hoting/
https://twitter.com/S_Beshir
https://twitter.com/EmmaHenriksson
https://twitter.com/holmasavf
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136. Ison Glasgow, rappare och aktuell med en självbiografisk bok om sin uppväxt i 

hemlöshet 

137. Per Holknekt, entreprenör och modeskapare, levde under en tid i hemlöshet efter 

en period av missbruksproblem 

138. Foujan Rouzbeh, startade och drev Soppkök Stockholm (18) 

139. Carina Nilsson (S), kommunalråd i Malmö, socialtjänstvård och omsorg 

140. Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholm 

141. Arne Kristiansen, socionom och lektor vid Lunds universitet. 

142. Susanne Svensson, verksamhetsansvarig för Stockholms Stadsmission 

143. Mange Hellberg, artist, före detta hemlös som idag engagerar sig i hemlösa 

människors situation 

144. Arne Kristiansen, socionom och lektor vid Lunds universitet. 

145. Christian Gergils, liberal debattör, som även drivit psykiatrisk vårdboende 

146. Jenny Lindroth, chef för social verksamhet på Situation Stockholm 

147. Bengt Malmegård, driver Malmegård fastigheter AB, har under en tid hjälpt 

Stockholms stadsmisson att skaffa hyresrätter åt hemlösa. 

148. Petra Douhane, driver projektet En Kalsong För Pierre som samlar in pengar för 

att bl.a. köpa rena underkläder åt hemlösa. 

149. Viktor Adolphson, yttrebefäl vid Södermalmspolisen 

150. Kavian Ferdowsi, jobbar med att hjälpa hemlösa, och levde själv som hemlös för 

sex år sedan 

151. Leif Öberg, Frälsningsarmén, chef för verksamheter riktade mot socialt utsatta 

människor.  

152. Jennifer Erlandsson 

153. Emelie Vangen Lindgren, sidekick, sociala medier 

154. Birgitta Sundqvist, case, varit hemlös 

155. Måns Mosesson, journalist 

156. Torunn Carrfors, sjuksköterska och krönikör 

157. Agneta Berge, LO 

158. Signe Oskarsson, sociala medier, sidekick 

159. Shervin, ung och stolt 

https://twitter.com/Foujan
https://twitter.com/AsaLindhagen
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V.99 Kodare 

Vem som kodar. 

1. Emma Kupari 

2. Alexandra Kerttu 


