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Sammanfattning 

I följande uppsats studeras hur talutrymmet i tid är fördelat mellan kvinnor och män i SVT:s 

Debatt. Programmet är ett forum för åsiktsyttringar från både makthavare och vanligt folk och 

har upp till 700 000 tittare. Sveriges Television är ett public service-bolag som har ett avtal 

med staten om att göra demokratisk tv vilket gör frågan om hur de lyckas med 

könsfördelningen intressant. Vi utgår i huvudsak från feministiska teorier, men även från 

teorier om offentlighet och mediernas makt. Vår tes är att den fysiska representationen av 

kvinnor och män är ungefär jämnt fördelad i Debatt, men att kvinnor får mindre talutrymme 

och blir avbrutna i större utsträckning än män. Syftet med vår forskning är att belysa detta och 

de maktstrukturer som ligger till grund för fenomenet.  

Frågeställningarna som vi utgår från är följande: Stämmer talrepresentationen överens med 

hur den fysiska representationen ser ut i programmet Debatt när det kommer till kön? Hur är 

taltiden fördelad mellan kvinnor och män? Skiljer sig sättet åt som en deltagare får eller blir 

av med ordet, beroende på om det är en kvinna eller man? I vilken roll representeras kvinnor 

respektive män i programmet? Vad får det för konsekvenser för talutrymmet? Finns det 

patriarkala mönster i hur talutrymmet fördelas i Debatt? 

Genom en kvantitativ innehållsanalys undersöktes elva program från Debatts vår- och 

höstsäsong 2012, samt deltagarlistor som framställts av SVT. Resultaten visar, precis som vår 

tes indikerar, att det finns skillnader i könsfördelningen när det kommer till talutrymme. Den 

fysiska könsfördelningen mellan deltagarna i programmen som undersökts var jämn. Taltiden 

skiljer sig däremot åt; 38.9 procent av gångerna någon talar i Debatt så är det en kvinna, i 

resterande 61.1 procent av fallen är det en man. När det kommer till avbrott ser vi en stor 

skillnad, kvinnor tenderar att inte avbryta män medan de själva avbryts av både män och 

kvinnor, vilket resulterar i att män får tala till punkt i större utsträckning, och kvinnor oftare 

avbryts. Vi kan se tydliga patriarkala strukturer då den grupp som får komma till tals oftast är 

män i övre medelåldern, de pratar en tredjedel av gångerna någon talar i programmet. Med 

våra teorier i ryggen drar vi slutsatsen att detta får allvarliga konsekvenser för demokratin, då 

kvinnor inte får en fullvärdig representation i ett av Sveriges mest uppmärksammade forum 

för debatt. 
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1. Inledning 

Kvinnor är en andra klassens medborgare. Könsmaktsordningen i samhället gör att de lämnas 

eller tar mindre plats än män i det offentliga rummet. Detta är vår tes vilken vi vill undersöka 

närmre i vår studie. Vi grundar tesen främst på egna iakttagelser i vår närhet, där män både tar 

och får mer tid att uttrycka åsikter. Vår uppfattning är att det ofta vid t.ex. middagsbord i 

större sällskap, är män som långsamt och lugnt berättar om sin livssyn eller andra anekdoter, 

medan kvinnor hastar fram i sin argumentation för att snabbt komma till punkt, inte störa och 

inte bli avbrutna.  Det är svårt för oss att undersöka hur förhållandena ser ut runt 

middagsborden ute i stugorna. Då media i dag är en arena för verklighets- och 

identitetsskapande, ett offentligt rum, har vi valt att titta på hur talrepresentationen yttrar sig i 

den bild som förmedlas genom medierna. Om talrepresentationen är ojämnt fördelad mellan 

könen i media är det ett allvarligt problem då ett uteslutande av grupper i det offentliga 

rummet innebär en inskränkning av demokratin (Habermas 2003).   

 

Vi har valt att analysera SVT:s program Debatt som i vår undersökning står för det offentliga 

rummet, där makthavare och vanligt folk möts i argumentation. Som ett program inom public 

service och med upp till 700 000 tittare, har programmet stor genomslagskraft och kan antas 

påverka ett stort antal personer (SVT 1). Vi vill undersöka hur talutrymmet fördelas mellan 

närvarande kvinnor och män. 

 

Sedan vi börjat fundera över uppsatsämnet har vi fått vatten på vår kvarn. På institutionen för 

mediestudier, IMS, vid Stockholms universitet, där vår forskning bedrivs, lämnades följande 

underskrifter till en kursuppgift. 

 

“Håkan Lindhoff / Sven Ross/YA/Mattias Ekman (Specialisering inom teori och metod)”  

(IMS). 

 

Fyra kursansvariga, varav tre män benämns med för- och efternamn, medan den enda 

kvinnliga får nöja sig med två av de totalt 35 bokstäverna som lämnas åt presentationen. Detta 

tycker vi visar på det mönster som vi misstänker förekommer när det gäller hur utrymme 

fördelas mellan könen. Under ett seminarium som hölls strax efter, på samma institution, 

närvarade ett tiotal kvinnor och två män. Trots att majoriteten av deltagarna var kvinnor var 

det ingen av de kvinnliga deltagarna som enskilt tog upp lika mycket taltid som var och en av 

männen. Detta mönster återupprepades på följande seminarier. För oss som börjat fundera i 
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dessa banor var fenomenet oerhört tydligt, medan ingen annan av deltagarna verkade ta någon 

större notis om händelsen. Till historien hör att samtliga deltagare i gruppen bedriver sin 

forskning ur ett genusperspektiv. Hur kommer det sig att ingen lade märke till den ojämna 

talfördelningen? 

 

Vår första iakttagelse, den om könsfördelningen i presentationen till kursuppgiften, visar på 

att kvinnor generellt får mindre utrymme än män, vilket har varit föremål för ett antal tidigare 

studier. Den andra iakttagelsen, den om talutrymmet på seminarier, visar däremot på ett 

fenomen som vi inte tycker har belysts tillräckligt: Rådande maktstrukturer kan upprätthålla 

hierarkier som påverkar diskussionen och sättet som talutrymmet fördelas. En jämn 

könsfördelning behöver inte alltid betyda en jämn representation (Fraser 1990). Kan detta 

mönster finnas i Debatt? I sådana fall, vad får det för konsekvenser för det demokratiska 

samhället? 

 

2. Syfte och frågeställningar  

Vårt syfte är att visa hur talutrymmet fördelas mellan könen i det offentliga samtalet. Vi vill 

belysa maktstrukturer som ligger till grund för eventuella skillnader som vi tror kan finnas 

även om den fysiska representationen är jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Genom 

användandet av diverse teorier om det offentliga rummet, tv som medium samt teorier om 

kvinnor och mäns representation i medier, vill vi efter vår undersökning diskutera våra 

resultat och varför det kan se ut som det gör. 

1. Stämmer talrepresentationen överens med hur den fysiska representationen ser ut i 

programmet Debatt när det kommer till kön?  

2. Hur är taltiden fördelad mellan kvinnor och män? 

3. Skiljer sig sättet åt som en deltagare får eller blir av med ordet, beroende på om det är en 

kvinna eller man?  

4. I vilken roll representeras kvinnor respektive män i programmet? Vad får det för 

konsekvenser för talutrymmet? 

5. Finns det patriarkala mönster i hur talutrymmet fördelas i Debatt? 
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3. Bakgrund 

Debatt sänds i Sveriges Television och är bolagets officiella debattprogram där aktuella frågor 

från den gångna veckan diskuteras av berörda från olika läger. Programmet visas varje 

torsdag klockan 22.00 i SVT och har sänts sedan 2001 (Örnebring 2001). 

Vanligtvis behandlas två till tre ämnen per program. Varje avsnitt är dryga 40 minuter långt 

och leds av en modererande journalist. Ett antal professionella debattörer bjuds in till varje 

program, som även gästas av inbjuden publik. Alla som befinner sig i studion har möjlighet 

att delta i debatten. Ofta inleds debatten med ett förinspelat reportage om ämnet i fråga, 

därefter bjuds ofta berörda parter in att berätta om sina erfarenheter och sedan följer en debatt 

öppen för övriga där programledaren mer eller mindre styr vem som kommer till tals genom 

att fördela ordet och avbryta. 

Själva beskriver redaktionen sitt program som ett samhällsprogram som tar upp de mest 

aktuella frågorna och låter alla berörda komma till tals. Deras beskrivning tyder även på att de 

värdesätter att representera alla och att de själva vill lägga stor tyngd vid programmets roll i 

samhället.  

 

“ I Debatt är diskussionstaket högt och på lika villkor, oavsett om du är hög chef eller 

arbetslös, politiker eller förstagångsväljare, född i Sverige eller nysvensk. Här får 

medborgarna möjligheten att själva diskutera med och ställa makthavarna till svars.” 

(SVT 2)  

 

Eftersom att SVT är ett public service-bolag ställs kravet att de ska göra demokratisk tv. Detta 

omfattar alla SVT:s produktioner och Debatt är ett av programmen som ska representera deras 

uppdrag. 

 

“SVT är ett public service-företag vars uppdrag vilar på en demokratisk idé. Vi gör tv om alla, 

för alla” (SVT 3) 

 

Tv om alla, för alla innefattar också kvinnor eftersom dessa i dag finns med i det offentliga 

rummet. SVT beaktar könsfördelningen i sina program - det resulterar i att fördelningen 

mellan kvinnor och män i Debatt eventuellt inte skiljer sig märkbart åt. Om man tittar på vilka 

som får komma till tals i nyheterna globalt så var fördelningen mellan könen 76 procent män 
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och 24 procent kvinnor år 2010 (Global Media Monitoring Project). I Sverige är siffrorna 

något jämnare. År 2000 uppmättes i februari 33 procent kvinnor och 67 procent män som var 

synliga i Sveriges Television (Edström 2006).  

 

 

4. Tidigare forskning - SVT och Kön 

Maria Edström har, i sin avhandling TV-rummets eliter, gjort en grundläggande 

sammanfattning av hur könsfördelningen såg ut i SVT år 2000. Den visar på att fördelningen 

bland de medverkande i SVT totalt sett var 30 procent kvinnor och 70 procent män. Samtidigt 

redogör hon för mer balanserade siffror i programmet Speciellt, som kan ses som en 

föregångare till Debatt. Där var andelen kvinnor 41 procent år 1992-2000, en jämnare 

könsfördelning än i amerikanska debattprogram vid samma period. Edströms forskning 

indikerar på att könsfördelningen i programmen blir jämnare och jämnare för varje år vilket 

leder oss till tesen att Debatt förmodligen vid tidpunkten för vår undersökning har en jämn 

könsfördelning bland sina deltagare (2006).  

Samtidigt som Edström är positivt inställd till att könsfördelningen i tv blir allt mer 

balanserad med åren, påpekar hon att det går extremt långsamt. Hon ser en viss stagnation i 

SVT:s strävan mot jämställdhet (2006). 

2010 skrevs en C-uppsats vid Linnéuniversitetet på just ämnet taltid i Debatt. Resultatet i den 

visar, precis som vår tes lyder, att kvinnor får mindre talutrymme än män. Kvinnorna i 

undersökningen talade i 30 procent av fallen och männen 70 procent, vilket i uppsatsen 

beskrivs som ett demokratiskt problem (Paulsson och Rosell 2010). 

 

5. Teori 

5.1 Definition av teoretiska begrepp 

För att kunna gå vidare i studien är det av största vikt att definiera några centrala begrepp i vår 

undersökning. Först och främst; begreppet kön är i vår forskning icke-problematiserat. Saker 

är här, vad de till synes verkar vara. En kvinna är en person som till det yttre uppfattas som en 

kvinna, och lika så med en man. Vi är medvetna om att det i andra sammanhang är mer 

komplicerat och att det i dessa fall kan vara av intresse att diskutera vad som är en kvinna och 
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vad som är en man. För att kunna upptäcka maktstrukturer och lägga grunden för en kritik av 

dessa anser vi det dock viktigt att göra skillnad på könen. När vi använder oss utav begreppet 

patriarkat har vi valt att utgå ifrån Nationalencyklopedins definition: 

 

” patriarka´t, familje- eller samhällssystem där den politiska och ekonomiska makten, både 

inom hushållet och i den offentliga sfären, innehas av äldre män och där följaktligen varken 

kvinnor eller yngre män deltar i det formella beslutsfattandet” (ne.se.) 

 

Vi använder oss stundtals av ordet könsmaktsordning, vilket för oss beskriver ordningen i ett 

könsmaktssystem. Det definierar Nationalencyklopedin på följande vis: 

 

”könsmaktssystem, samlande term för de strukturer och processer som ligger till grund för 

mäns samhälleliga dominans över kvinnor” (ne.se). 

 

Vi definierar i denna studie könsmaktsordningen som en dold struktur, vilken ofta är 

omedveten. I vår värld finns uttalade maktstrukturer mellan könen. I flera samhällen har 

kvinnor ingen rösträtt och missgynnas av lagarna. Dessa uttalade orättvisor får också plats 

inom begreppet könsmaktsordning men är inte relevanta i vår undersökning av ett program 

som försöker vara jämställt.   

5.2 Det offentliga rummet 

Enligt Jürgen Habermas är en fungerande offentlighet en förutsättning för en fungerande 

demokrati. Han menar, i sitt verk Borgerlig offentlighet, att en sådan offentlighet har funnits 

och därför är möjlig; i 1700-talets salonger och caféer fördes diskussioner tills det bästa 

argumentet vann. Så bildades den allmänna opinionen och därför var och är offentligheten en 

viktig del av vårt demokratiska samhälle (Habermas 2003).  

 

“Den borgerliga offentligheten står och faller med principen om allmän tillgänglighet. En 

offentlighet som vissa grupper eo ipso skulle vara utestängda från är inte bara ofullständig, 

den är ingen offentlighet alls.” (Habermas 2003:87) 

 

Den borgerliga offentligheten som Habermas beskriver är en offentlighet där alla får vara 

med. Hans teori bekräftar att det offentliga rummet är oumbärligt för ett demokratiskt 

samhälle - samtidigt poängterar han vikten av att bli representerad, vara delaktig, eftersom 

offentligheten står och faller med en enda persons uteslutning ur den. 
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5.3 Könet i offentligheten 

Habermas ovannämnda verk är fundamentalt för att överhuvudtaget diskutera demokratin och 

det offentliga rummet, det håller även en av hans största kritiker Nancy Fraser (1990) med 

om. Men till skillnad från Habermas problematiserar hon tillgången till det offentliga rummet, 

där han nöjer sig med att konstatera att det måste vara öppet för alla. Fraser menar att kvinnor 

av tradition har uteslutits ur det offentliga. 

 

”[…] the depth of such traditions can be gauged in the etymological connection between 

‘public’ and ‘pubic,’ a graphic trace of the fact that in the ancient world possession of a penis 

was a requirement for speaking in public. (A similar link is […] the etymological connection 

between ‘testimony’ and ‘testicle.’)” (Fraser 1990:59-60) 

 

I dagens senkapitalistiska västsamhällen är det av största vikt att undersöka om Habermas 

liberala borgerliga modell för en demokratisk offentlighet har brister, eftersom vi inte är sena 

att försöka implementera vår vision av den perfekta demokratin i tredje världen. Fraser menar 

att det även fanns grupper utöver kvinnor som var utestängda från Habermas maskulina 

borgerliga offentlighet. Enligt hans argument om att offentligheten står och faller med sin 

egen tillgänglighet betyder detta att den borgerliga offentligheten aldrig existerat på riktigt 

(Fraser 1990). 

 

Det är med Frasers kritik av Habermas och hennes idé om en reviderad post-borgerlig 

offentlighet som teorin blir relevant för oss. Därmed är det med detta perspektiv vi går vidare 

i vår diskussion om kvinnors och mäns utrymme i det offentliga rummet. Habermas idé om 

den liberala borgerliga offentlighet som en gång funnits är baserad på flera antaganden. 

Deltagarna i diskussionen ska hänga av sig hatten vid entrén och diskutera som om de vore 

jämlika, ett accepterande av att alla inte är jämlika, vilket i förlängningen är ett antagande om 

att demokratin kan existera i ett ojämlikt samhälle. Ett antagande som inte stämmer, då det är 

en illusion att ojämlika människor kan agera i ett vakuum på lika premisser. Att blunda för 

ojämlikheterna människor mellan kommer inte att leda till en mer demokratisk värld, snarare 

tvärtom. Att inte prata om varken klass eller kön, gynnar de dominerande klasserna och 

upprätthåller maktstrukturerna i samhället, men detta är förstås ingen intressant fråga för den 

redan dominante (Fraser 1990). 

 

Ett annat antagande som gör Habermas borgerliga offentlighet omöjlig att applicera på dagens 



 10 

existerande demokrati är att en offentlig sfär är att bättre än flera, vilket också har kommit att 

gynna mäns dominerande ställning. 

 

“Thus the view that women were excluded from the public sphere turns out to be ideological; 

it rests on a class- and gender-biased notion of publicity, one which accepts at face value the 

bourgeois public’s claim to be THE public” (Fraser 1990:61) 

 

Trots att demokratin enligt Fraser är ouppnåelig i ett ojämlikt samhälle måste ändå en 

mångfald av sfärer anses närma oss demokratin mer än en enda sfär, eftersom man där kan 

uppnå mer jämlikhet åtminstone inom gruppen (Fraser 1990). 

 

Rosalind Gill beskriver situationen inom nyheterna som mansdominerad. Hon menar att 

utvecklingen visserligen går åt rätt håll, mot mer jämlika siffror, men att det går med 

snigelfart och att problematiken hänger sig kvar. Även när medierna blir något balanserade i 

sin könsrepresentation finns strukturer som gör att kvinnor blir bedömda och porträtterade på 

sätt som reproducerar kvinnan som det icke-normativa och därmed insinuerar hennes lägre 

värde. Till exempel blir deras utseende bedömt i större utsträckning, vilket sker på bekostnad 

av vad de säger, vilket gör att de ofta, även om de befinner sig på plats, inte får lika mycket 

utrymme som män när det gäller åsiktsyttring i media (Gill 2008). Dessa resonemang stöder 

vår tes och visar varför det är intressant att undersöka åsiktsyttringen i Debatt. Samtidigt för 

det oss in på nästa frågeställning nämligen den om hur och i vilken roll kvinnor som syns i det 

offentliga rummet framställs i förhållande till män.  

 

Valet av ämnen i en borgerlig offentlighet ska utgå från vad som är av allmänt intresse, public, 

inte private. Publikt anses manligt och hemmet, det privata, ses som kvinnligt. Värden som 

spridit sig och blivit till maktstrukturer, även i debattprogram på tv - ett mått på den borgerliga 

offentlighetens framgång. I och med dessa två faktorer; normaliseringen av ignoransen av 

ojämlikheter i samhället och den skarpa åtskillnaden av det manliga offentliga som viktigt och 

det privata, kvinnliga, som oviktigt, är den borgerliga offentligheten de facto orsaken till 

maktstrukturer mellan könen (Fraser 1990). 

 

Gill menar att kvinnor oftare får frågor om till exempel barn, hem, hälsa med mera. Ett 

exempel på hur detta har skett är medieporträtteringar av kvinnliga politiker, då deras politik 

ofta kommer i andra hand. Det är intressant att analysera i vilken roll som kvinnor får prata 
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oftast och längst i programmet Debatt. Vi kan enligt Gills teorier anta att kvinnor, oftare än 

män, uppträder i en mer privat roll, och att män oftare uppträder i rollen som expert. Detta 

anser vi har stor betydelse för representationen och möjligheten att delta i ett demokratiskt 

samhälle. Om män och kvinnor inte är jämställda på denna punkt är de inte heller jämställda i 

det offentliga rummet (Gill 2008). 

 

Traditionellt sett så försvaras ojämn könsfördelning inom journalistiken genom att medierna 

säger sig spegla verkligheten. Det får stora konsekvenser för representationen av könen, 

särskilt ur ett maktperspektiv. En verklighet där politiker och makthavare oftast är män 

resulterar i en beskrivning där män i mycket större utsträckning får komma till tals som 

makthavare (Kleberg 2008). 

5.4 Makt och medier 

Att en grupp dominerar produktionen och beslutsfattandet genom att besitta maktpositioner i 

samhället är en grundbult i ett marxistiskt synsätt. Men för att urskilja maktstrukturer i 

samhället och förklara varför dessa kvarstår räcker det inte med att bara titta på den materiella 

produktionen och den synliga makten. Louis Althusser och Antonio Gramscis teorier syftar 

till att visa på att de grupper som har mest makt i samhället, upprätthåller sin hegemoniska 

d.v.s. dominanta position genom att infiltrera institutioner i samhället. Den dominanta 

gruppens specifika intressen blir allmängiltiga intressen. Här spelar media en central roll. 

Genom att sprida och upprepa de rådande maktstrukturerna i samhället befäster media 

hegemonin i samhället, där en grupp är överordnad andra. Samtidigt handlar hegemoni inte 

bara om att en grupp utövar sin makt över den andra. Gramscis användning av begreppet 

syftar till att förklara varför arbetarklassen inte gjorde revolution och förändrade samhället. 

Svaret är att hegemonin bygger på både den överordnade och den underordnade gruppens 

anpassning till det rådande systemet (Berglez 2009:59; Storey 2009). 

De ovannämnda teoretikerna från 1900-talet syftar främst på arbetarklassens ställning i 

förhållande till den styrande klassens. Deras syn på hegemonin rör inte specifikt kvinnor och 

män, vilket är grunden för vår användning av begreppet. På samma sätt som Gramsci och 

Althusser menar att den dominerande makten genomsyrar alla institutioner i samhället menar 

vi att så gör också könsmaktsordningen. Kvinnan är underställd mannen i de flesta, om inte 

alla, delar av samhället. Både kvinnor och män ordnar sig i leden efter vad som förväntas av 

dem och media spelar en central roll i reproduceringen av den könsmaktsordningen. 

Media besitter en stor makt att definiera verkligheter och forma människors åsikter, sällan 
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eller aldrig till någon annans än den redan dominantes fördel (McQuail 2010). Genom att 

medierna visar upp en maktordning av människor formar det våra identiteter, våra 

föreställningar om vad makt är, vem som besitter den och i förlängningen vår verklighet: 

 

”Om man ser medierna som ett torg, en mötesplats för idéer där allmänna samtal dryftas så 

är det också en plats för meningsskapande, representation och identifikation […]” (Edström 

2006:34) 

 

 Innehållet i vad som sägs i journalistiken är inte det enda som lämnar spår i vårt medvetna, 

och undermedvetna. Det som visas i media är inte bara berättelser om vad som händer i 

världen. Hur ämnen vinklas, hur personer presenteras och hur diskussioner och debatter 

karaktäriseras, allt är delar av representationen i media. Denna representation i det offentliga 

rummet, menar Peter Dahlgren (1995), i spåren av Habermas, är avgörande för demokratin, 

samtidigt pekar han på att inte glömma det större perspektivet i frågan.  

”Perhaps most central is the question of whether representation via the media is in itself at 

all compatible with the notion of a public sphere” (Dahlgren 1995:16) 

Habermas modell av den borgerliga offentligheten är sammankopplad med fysisk interaktion 

människor emellan, vilket är ett problem i det moderna samhället. Då massmediernas 

betydelse redan är stor och bara blir större, sköts stora delar av kommunikationen genom 

media. I dag är massmedia ändå den arenan som bäst lämpar sig att spela rollen som 

salongerna och caféerna under 1700-talet, alltså det offentliga rummet. En representation 

inom medierna, och hur den ser ut, är lika viktig och avgörande för en representation inom 

demokratin (Dahlgren 1995).  

Georg Gerbner formulerade kultivationsteorin på 1960-talet. Huvudhypotesen är att hög 

exponering av tv-mediet skapar föreställningar om verkligheten. I undersökningarna som 

Gerbner utförde kunde man se att de som konsumerade mycket tv trodde att yrken som är 

överrepresenterade i tv-program t.ex. advokater och poliser, var fler än de faktiskt är (Morgan 

2009). 

 

Med Gerbner, Edström, McQuail, Althusser, Gramsci och Dahlgrens teorier i åtanke kan vi 

anta att genom att systematiskt visa upp en verklighet med dolda maktstrukturer som 

framställer kvinnans underläge gentemot mannens som normalt, skapar media verkligheten 

som sådan, en verklighet som reproduceras och påverkar människors agerande. 
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5.5 Hegemoni och talkshowen 

Talkshow är inte ett enhetligt programformat. Under åren har den utvecklats och förändrats 

till en rad olika format. Dahlgren (1995) beskriver två av dem; elitprogram och vox-

popprogram, där det förstnämnda är en journalistisk produkt med aktuella ämnen, där experter 

och eliten kommer till tals. Den andra, vox-popprogram, ses mer som underhållning. Här 

kommer vanligt folk till tals och mer lättsamma, privata ämnen kan komma upp på agendan. 

Enligt Carpignano är dessa tv-program en tillgång för det offentliga rummet, något som 

skapar debatt mellan människor och låter alternativa ämnen och åsikter komma fram. Det 

tillbakavisas starkt av McLaughin som menar att det i påståendet görs ett felaktigt antagande 

att människor som är ojämlika kan interagera på lika villkor, vilket är att blunda för 

maktstrukturer (Dahlgren 1995). 

 

Gill tar också upp möjligheterna för talkshows att låta minoriteter och grupper med mindre 

makt att komma till tals. Många talkshows som inte är direkt politiska (t.ex. amerikanska 

Oprah) tar upp traditionellt kvinnliga ämnen och gör det privata till politik. Detta skulle kunna 

ge kvinnor möjlighet att uttrycka sig i större utsträckning än tidigare (Gill 2008). När Kleberg 

berör samma ämne hävdar hon att även om talkshowens format ofta berömts för att ta upp 

problem som anses för privata för att få plats i andra offentliga sammanhang, så är detta 

snarare ett iscensättande. Om så kallade kvinnofrågor får större utrymme i talkshow-format 

än i mer seriösa nyheter, så finns det ett problem i och med att kvinnan får utrymme genom 

betonande av särart, vilket leder till att stereotyper av kvinnor och män upprätthålls. Kleberg 

menar att mallarna styr vad som sägs, och hur det sägs i syfte att bjuda på spektakulär 

underhållning. Talkshower iscensätts som forum för fria samtal men är istället ett format av 

stereotypa mallar som upprätthåller hegemonin genom att befästa sambandet mellan kvinnor 

och det privata (Kleberg 2008). 

 

Eftersom att Debatt är ett program där människor från olika delar av samhället har möjlighet 

att komma till tals med sin åsikt är det ett så kallat vox-pop-program, och därför måste man 

utan tvekan se på det som en del av det offentliga rummet (Dahlgren 1995). Det finns dock 

även en önskan att se sig själva som ett seriöst, journalistiskt program snarare än 

underhållning från producenternas egen vy (SVT 2). Programledaren benämns exempelvis 

inte som programledare, utan journalist. Därför finns inslag som även kan härledas till 

Dahlgrens andra genre; elitprogram. Vi anser att Debatt är en hybrid mellan underhållning och 

samhällsprogram, mellan elit och vox-pop. 
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Sammanfattningsvis, hur drar vi då parallellen mellan det offentliga rummet, vikten av att 

representeras och talkshowen Debatt? Ur Habermas syn på det offentliga rummet som ett 

vakuum där rådande maktstrukturer i samhället inte följer med in genom dörren skulle 

programmet Debatt ses som en ypperlig arena för alternativa ämnen och åsikter eftersom både 

makthavare och vanligt folk möts här, samt att både mjuka och hårda ämnen kommer på tal. 

Men med vår bestämda uppfattning om den befintliga könsmaktsordningen, och med grund i 

både Frasers och Klebergs samt Gills teorier, framstår detta synsätt som ytterst ignorant och 

gör samtalet i arenan lika hegemoniskt som livet utanför. 

5.6 Samtalet  

Linda Kahlin sammanställer ett antal hypoteser i sin avhandling Sociala kategoriseringar i 

samspel. En hypotes hon tar upp är bristhypotesen som menar att kvinnors språk är lägre 

värderat än mäns. Kvinnors språk är indirekt och anses därför vara svagare. Kvinnor talar ofta 

i form av frågor vid påståenden och lägger till artighetsfraser i större utsträckning än män vars 

språk är mer rakt. En annan hypotes som Kahlin nämner, dominanshypotesen, är ytterst 

relevant för oss. Den visar på olikheterna mellan könen i ett samtal, där mannen har 

maktställning. Som exempel tar hon upp studier som visar att flickor i ett klassrum endast 

pratar en tredjedel av tiden medan pojkarna tar upp resten av taltiden (Kahlin 2008). Dessa 

teorier tyder på att sättet man pratar på även påverkar utrymmet de olika könen får i ett 

offentligt sammanhang. Själva huvudtesen i vår studie är den att män får eller tar ett större 

talutrymme i offentliga sammanhang. Män tenderar och förväntas att prata längre och oftare 

än kvinnor, som oftare blir avbrutna eller ignoreras i sina uttalanden (Fraser 1990). Något som 

vi tycker oss kunna skönja även i Debatt. 

 

6. Material 

Vi har valt att analysera elva program av Debatt. Programmet sändes under år 2012, 

som är vår urvalsperiod, en gång i veckan klockan 22.00 på torsdagar under både vår- 

och höstsäsong. Urvalet om elva program á 43 minuter motsvarar totalt 473 minuter. 

Totalt 694 enheter har kommit till tals och kodats av oss. Dock ska nämnas att en person 

räknas ofta som flera enheter då den talar fler gånger än en. 

 

Vi kommer även analysera deltagarlistor från de program vi valt. Här kommer vi att kunna se 
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hur många faktiska personer som närvarar. Antalet personer kommer sedan jämföras med 

enheter som visar hur många inom varje kön som talar, detta för att kunna se eventuella 

skillnader. De två variabler vi kommer att mäta i informationen vi får ut av deltagarlistorna är 

tal och kön. Övriga variabler, som ålder och roll, vilka vi kodar från inslagen kommer inte att 

tas i beaktning när det kommer till deltagarlistorna, detta eftersom de helt enkelt inte finns 

utskrivna.  

6.1 Urval 

Eftersom att vi vill uttala oss om hur det ser ut i dagens samhälle vill vi undersöka program 

som sänts så nära nutid som möjligt. Därför har vi valt att genomföra vår innehållsanalys på 

program av Debatt som sändes under 2012. Då sändes totalt 37 program av Debatt. Som 

urvalsmetod har vi valt att använda oss av ett systematiskt slumpmässigt urval. Med 

systematiskt slumpmässigt urval menas att urvalet är slumpmässigt och att vi skapat ett 

intervall där en del av materialet väljs ut. Intervallet är jämnt fördelat över totalurvalet. 

För att få fram ett värde för vårt intervall använde vi oss av en enkel ekvation som beskrivs av 

Neuendorf (2002). Vi vill ha runt tio program att undersöka. Antalet program får överstiga tio, 

men helst inte vara färre. Under 2012 sändes 37 program, men vi avrundar nedåt till 30, även 

om det snarare är 40 program. Detta för att vi hellre vill få ett överskott än ett underskott av 

program. Ponera att vi har 30 program som totalurval (N) och vi vill analysera tio program 

(n). Då dividerar vi N med n för att få fram x, vilket blir värdet för vårt intervall. 

 

(totalurval)                                                30     k 

(önskat urval)          = x                             10               = 3 

 

x blir således tre och vi ska använda oss av var tredje program för att få ut tio program att 

undersöka. Då totalurvalet egentligen var 37 får vi i stället elva eller tolv program att 

undersöka, beroende på vilket program vi börjar med. Vi hade räknat med att få fler än tio, 

vilket bara är till vår fördel. 

För att urvalet ska vara slumpmässigt måste varje enhet ha lika stor chans att bli vald 

(Neuendorf 2002). När man använder sig av ett systematiskt slumpmässigt urval är det därför 

viktigt att den första enheten som väljs blir slumpmässig. Detta löser vi genom att även 

slumpa vilket program som blir vårt första program. Siffrorna som lottas ut som startnummer 

är 1- x, där x i vårt fall är 3. Efter en slumpmässig lottning blev vårt startnummer 3 och vi 

började vår analys på det tredje sända programmet under 2012. Därefter analyserade vi det 

sjätte, nionde och så vidare. 
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6.2 Avgränsning 

Vi anser att det är mycket viktigt att vi avgränsar oss och tydligt beskriver vad vi inte att 

ämnar undersöka. 

 

Vi ska inte undersöka hur det ser ut i samhället i stort, utan avgränsar oss till ett strukturerat 

format där journalister fördelar ordet och public service är utgivare. Debatt får samtidigt 

representera något större. Vi ser våra resultat som indikatorer på samhällsfenomen. Vi 

kommer i stället diskutera våra resultat i ett större perspektiv med hjälp av tidigare forskning 

och teorier. De program som inkluderas i denna studie är endast från år 2012, vilket gör att 

våra resultat gäller för det året. Det är nära vår tid och om vi vill diskutera hur utvecklingen 

ser ut över tid tar vi hjälp av tidigare undersökningar.  

 

Det finns flera viktiga perspektiv att anta i analysen av Debatt. Klass, kön, etnicitet och ålder 

är alla faktorer som kan påverka deltagandet. Vi väljer här att helt fokusera på könsaspekten i 

första hand, medan andra faktorer kan beröras lätt och då endast i perspektiv till 

könsaspekten. Detta är ett medvetet val för att kunna fokusera på könsmaktsordningen och 

belysa maktstrukturerna i denna fråga. Vi är medvetna om de andra maktförhållandena, men 

väljer medvetet att inte lägga tyngd vid dessa i vår undersökning. 

 

Det finns flera relevanta frågor och områden inom feministisk forskning som vi inte kommer 

att gå in på. Konstruktionen av kön i media är ett exempel på en viktig fråga som vi har 

behövt välja bort. Vi kommer inte att gå in på genusteori utan endast belysa kön och 

könsmaktssystemet. Objektifiering på grund av kön kommer vi inte heller att gå in på i vår 

undersökning. Vi väljer även bort att undersöka vad de som talar faktiskt säger. Pratar kvinnor 

och män om olika saker i det offentliga? Detta är en mycket intressant fråga, men en fråga vi 

inte har möjlighet att undersöka i vår studie. 

 

Vi har på ett vis valt bort publikens perspektiv, då vi inte gjort någon form av publikstudie, 

samtidigt är publiken en viktig del som vi inte helt räknat bort. Själva anledningen till att 

Debatt är intressant att undersöka är att det påverkar människor som ser på programmet. Vi 

har i vår studie nöjt oss med att veta att det finns en stor publik och sedan själva anta 

publikens perspektiv när vi kodar vårt material. Ett exempel på detta är att vår bedömning av 

ålder och kön, baseras på vår uppfattning av vilken ålder och vilket kön en talare har. 
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Programledaren i Debatt under 2012 var journalisten Belinda Ohlsson. Enskilt pratar hon mest 

i programmet. Vi kommer dock inte att klocka hennes tal i programmet detta eftersom detta 

skulle få en missvisande bild över kvinnor och mäns taltid då hon står som en förlängd arm 

för redaktionen. Vad vi kommer att titta på gällande programledaren är istället hur hon 

fördelar ordet. Eftersom hon är moderator och representerar Sveriges Television som här 

förmedlar en journalistisk produkt, anser vi det viktigt att se mönster i prioriteringarna för hur 

Belinda Ohlsson och Sveriges Television ger människor mandat att uttrycka sig beroende på 

kön. Vi kommer på samma sätt att undersöka vem hon låter tala till punkt och vem hon 

avbryter. 

 

7. Metod 

Vi har tidigare konstaterat att det offentliga rummet har en stor betydelse i samhället och att 

bli representerad i detta inte bara är viktigt utan nödvändigt för att samhället ska kunna anses 

demokratiskt. Med utgångspunkt i Frasers kritik av Habermas offentlighetsteori har vi 

utformat en metod där vi vill undersöka hur kvinnor och män representeras i Debatt. Vi 

kommer använda oss av en kvantitativ metod, vilket innebär att vi inte kan gå djupt in på hur 

män och kvinnor framställs. I stället vill vi ta reda på hur lång tid kvinnor respektive män 

talar, hur ofta de blir avbrutna eller avbryter en annan talare och i vilken roll samt ålder de 

förekommer. 

7.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Inom tidigare feministisk forskning har kvalitativa metoder en överrepresentation i jämförelse 

med kvantitativa. Eftersom den senare i större utsträckning gör det möjligt att generalisera 

och ofta framställs som statistik, d.v.s. siffror svart på vitt, kan den i dagens samhälle ofta tas 

för mer manlig och mer sann än den kvalitativa forskningen (Neuendorf 2002; Alvesson, 

Sköldberg 2008). Vi anser det viktigt att bedriva båda typer av forskning inom alla områden. 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ innehållsanalys för vår undersökning efter som 

den lämpar sig bra. Vi vill undersöka kvinnors utrymme i Debatt, med utrymme menar vi det 

totala antalet sekunder som kvinnor och män pratar och eftersom vi vill mäta en mängd passar 

en kvantitativ innehållsanalys (Neuendorf 2002). 

En kvantitativ innehållsanalys går ut på insamling av en stor mängd data. Vi använder oss 

alltså av ett större urval än vi hade kunnat göra i en kvalitativ studie. Syftet är alltid att gå från 

det enskilda till det generella, med andra ord att kunna dra slutsatser om populationen i stort, 
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trots att vi endast undersökt en del av denna. Det finns tydliga regler för hur en kvantitativ 

innehållsanalys ska bedrivas: 

 

“Innehållsanalysen är ett forskningsredskap för det objektiva, systematiska och kvantitativa 

beskrivandet av manifest kommunikation.” (Nilsson 2010:121) 

 

Systematiskt innebär att vi formar generella regler för hur materialet ska användas, allt ska 

vara tydligt definierat. Manifest kommunikation innebär att analysen begränsas till det som går 

att utläsa ur texten, i vårt fall programmet, det som är tillgängligt för varje iakttagare. 

Kvantitet innebär att variablerna som ingår i vårt kodschema ska kunna beskrivas i termer av 

frekvens för att det ska vara möjligt att fastställa statistiska samband. Dessutom ska 

forskningen vara objektiv vilket innebär att forskarens egna värderingar ska ha så lite som 

möjligt att göra med forskningen. För att en kvantitativ innehållsanalys ska vara möjlig att 

genomföra måste vi ha klart för oss vad vi vill undersöka. Vi måste definiera vårt urval och 

variablerna som vi bygger vårt kodschema med måste vara tydliga och ligga nära våra 

frågeställningar (Nilsson 2010). 

 

Ett problem med att använda sig av en kvantitativ metod i stället för en kvalitativ kan vara 

risken att gå miste om frågan om varför fenomenet man undersöker ser ut som det gör. 

Därmed kan förståelsen gå förlorad. En kvalitativ metod kan gå mer på djupet än vad en 

kvantitativ metod kan göra, istället kommer vår undersökning att ge oss indikatorer som vi 

sedan diskuterar utifrån väl valda teorier (McQuail 2010; Neuendorf 2002).  

 

Eftersom att kvantitativa studier traditionellt sett används för att på ett objektivt sätt 

undersöka något där målet är att forskarens värderingar ska ha minimalt inflytande, kan detta 

ses som ett problem för oss, då vi har en tydlig feministisk utgångspunkt. Detta kan anses vara 

icke förenligt med en kvantitativ studie. Vi menar dock att det kan vara till vår fördel och ge 

vår studie en ny dimension. Då vi har en tydlig ståndpunkt och djup förankring i feministiska 

teorier kan det tidigare problemet; en ytlig studie utan frågan om varför, minimeras. Vi tror att 

vi får större möjlighet att förstå oss på våra resultat då vi har ett tydligt mål med studien som 

är förankrad i tydliga teorier. Detta betyder ej att vi negligerar objektiviteten i vår metod, vi 

har tydliga regler uppsatta som gör att vår teori kan komma att falsifieras. Om det visar sig att 

män och kvinnor får samma talutrymme eller att kvinnor får mer är det såklart intressant och 

då redovisar vi dessa resultat. Valen av variabler och frågeställningar är i sig ett 
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ställningstagande och som alltid inom forskning kan det vara ett problem att vi endast mäter 

frågorna som ställs, och lämnar de frågor som inte ställs utanför. Vårt val av frågeställningar 

kan i sig alltså påverka resultatet, men eftersom att vi klockar den exakta tiden alla pratar 

finns ingen risk att vår ståndpunkt manipulerar själva resultaten, däremot kan den ge djup åt 

vår analys av dem. 

 

Vi kommer att använda oss av ett kodschema (se bilaga 1) och komplettera detta med 

tidtagning och deltagarlistor för att sammanställa vår statistik. Den interna validiteten, alltså 

att metoden representerar vårt avsedda begrepp är mycket viktig för vår undersökning 

(Neuendorf 2002). Därför har vi, för att ta fram ett antal variabler som säkerställer validiteten, 

härlett mer konkreta frågor ur våra övergripande frågeställningar. Dessa har vi sedan utgått i 

från vid utformningen av våra variabler: 

 

· Pratar kvinnor i genomsnitt en kortare tid än män i programmet? 

· Hur ser könsfördelningen ut bland deltagarna i programmet? 

· Har könsfördelningen mellan deltagarna i Debatt en patriarkal struktur? 

· Finns det mer utrymme för kvinnor att tala i en privat roll än i en professionell 

roll? 

· Blir kvinnor oftare avbrutna än män? 

· Vilka tar oftast ordet, kvinnor eller män? 

· Fördelar programledaren ordet i samma utsträckning till båda könen? 

 

Med de två sista frågeställningarna får vi ledtrådar om kvinnor och män främst får eller tar 

sitt utrymme i det offentliga rummet. Den sista frågeställningen kan indikera på hur 

redaktionen och i förlängningen SVT prioriterar fördelningen av talutrymmet. 

Programledaren avbryter och delar ut ordet systematiskt under hela programmet, vilket vi 

inkluderar i vår undersökning, för att se om det skiljer sig åt mellan könen.  

 

Utöver kodschemat ämnar vi också klocka tiden varje person pratar och mäta tiden i sekunder. 

Detta är centralt för att besvara vår första frågeställning: Pratar kvinnor i genomsnitt en 

kortare tid än män i programmet? Denna frågeställning hör ihop med vår huvudtes och är 

därför mycket viktig att besvara. Ett ytterligare komplement är SVT:s deltagarlistor som vi 

använder för att mäta förhållandet mellan talrepresentation och fysisk representation. 
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7.2 Definitioner av variabler och variabelvärden 

I vårt kodschema (se bilaga 1) presenteras våra variabler och variabelvärden. Vi behöver 

tydliga definitioner av varje variabel. Detta för att säkerställa undersökningens reliabilitet, 

vilket innebär att andra forskare ska kunna applicera vår metod på vårt undersökningsmaterial 

och komma fram till samma slutsats som vi (Neuendorf 2002). 

 

Program 

Programmet får en siffra för i vilken ordning det kommer i vårt urval. Om vi väljer var tredje  

av de program som sändes under 2012 och börjar med det program som sändes som nummer 

tre blir således program tre nummer ett och program sex nummer två o.s.v. 

 

Kön 

Könet bedöms utifrån vår uppfattning om vilket kön personen vi kodar har. Utöver kvinna och 

man har vi även variabelvärdet annat utifall det är svårbedömt eller om personen både är 

kvinna och man. Detta variabelvärde besvarar inte någon av våra frågeställningar, vi räknar 

med att ytterst få och därför ett försumbart antal personer kommer falla under detta 

variabelvärde. Det finns endast med för att täcka upp alla möjliga kategoriseringar. Denna 

variabel mäter vi också i deltagarlistorna. Där beräknas variabelvärdet okänt kön förekomma 

oftare då namn som ”Kim” inte kan könsbestämmas. I listan finns även flera personer som 

benämns som ”kompis till x”. Dessa kategoriseras också under variabelvärdet okänt kön. 

 

Ålder 

Det finns fyra variabelvärden en ung, två medel och en gammal. Vi definierar ung som 

åldrarna 0-29, medel 30-65 där indelningen är 30-49 och 50-65 och gammal som 66+. I 

analysen kommer vi eventuellt att slå samman dessa. Här utgår vi återigen från vår egen 

bedömning av hur gamla personerna verkar vara. Vi kommer förmodligen felkategorisera 

några personer som befinner sig nära gränsen i sin ålder, men vi anser att detta inte kommer 

utgöra något större problem, då uppfattningen av personens ålder är viktigare än den faktiska 

åldern i vår undersökning. De flesta personerna kommer gå att kategorisera korrekt inom 

grupperna. Vi har valt åldern 30 som en gräns för att markera skillnaden mellan 

barn/ungdomar och vuxna/medelålders. Och 65 som en gräns mellan vuxna/medelålders och 

pensionärer/gamla. 

 

Roll 
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I denna variabel finns två värden. Det är inte intressant att ta reda på exakt vilken roll alla som 

pratar har, utan bara om det sker i en privat eller icke-privat roll. Detta för att de teorier vi 

använder oss av tyder på att kvinnor kan vara underrepresenterade inom det icke-privata och 

förekomma oftare inom det privata. Variabelvärdet icke-privat kallar vi för profession. Alla 

som talar i sin yrkesroll hamnar här och även volontärer och representanter för organisationer. 

Privat är alla som talar i egenskap av drabbad eller utifrån erfarenheter från det privata livet. 

 

Ordet 

Hur en person börjar och slutar prata är intressant för vår undersökning, eftersom delar av vår 

hypotes innefattar att kvinnor avbryts oftare än män. Således kommer två av våra variabler 

beröra detta. Ett av variabelvärdena behöver lite mer förklaring: tog ordet. Vilket syftar till en 

person som börjar prata utan att ha fått ordet och utan att avbryta någon meddebattör. Att 

avbryta någon innebär att man mitt i den andra personens mening sticker in med ord så pass 

mycket att man lyckas få övertaget om diskussionen. Om person A bryter in mitt i person B:s 

utlägg och sedan tar över diskussionen har denne avbrutit person B. Om person B däremot 

fortsätter att prata och behåller övertaget om diskussionen är denne inte avbruten. Det kan 

vara intressant att titta på hur många som bryter in, men det primära för oss är att se om 

avbrottet lyckades, därför kodas inte försök till att avbryta någon. 

 

I en teststudie inför vår undersökning prövades vårt kodschema för att säkerställa att metoden 

fungerade. Mycket små förändringar genomfördes och definitionerna stramades åt för att 

stärka reliabiliteten. 

7.3 Analysen 

Syftet med att samla in data genom vårt kodschema är att vi genom analys försöker finna 

samband mellan olika variabler och visa att dessa samband även motsvarar samband i 

verkligheten, orsakssamband. En analys mellan två variabler som kan visa på ett samband 

kallas för bivariat analys. Vill vi visa på orsakssamband eller kontrollera om sambandet 

verkligen stämmer, och inte är ett skensamband, använder vi en tredje variabel och gör en s.k. 

multivariat analys. De kodade variablerna läggs in i analysprogrammet SPSS som gör 

beräkningar och skapar tabeller åt oss. Vi tittar både på antal och procent i våra analyser. När 

vi gör analyserna utgår vi i de flesta fall ifrån kön som den oberoende variabeln och försöker 

finna samband med variabler som kan bero på könet, i vårt fall; taltid, sättet man får och 

förlorar ordet på, ålder samt roll. Här kan vi genom att ställa variablerna mot varandra i 

programmet få fram ett statistiskt samband. För att visa på ett orsaksband, att det är könet som 
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är orsak till taltiden t.ex., krävs att vi kan fastställa följande: 1) Det måste först och främst 

finnas ett statistiskt samband mellan orsaksvariabeln, den oberoende, och effektvariabeln, den 

beroende. 2) Det måste finnas en tidsföljd. Orsaken måste komma före effekten. Det kan vara 

problematiskt att fastställa vilken variabel som är orsak till vad. I vårt fall med kön är det 

relativt lätt, könet är konstant och sättet du kommer till tals på i Debatt förändrar inte ditt kön. 

3) Vi måste visa på att det statistiska sambandet inte är skenbart, att det inte finns någon 

annan bakomliggande faktor som gör att kvinnor tar mindre plats än män. Teoretiskt sett 

skulle människor som uppträder i privat roll eventuellt ta mindre utrymme än de som 

uppträder professionellt, vilket då skulle leda till att kvinnor tar mindre utrymme om de 

förekommer oftare inom gruppen privat. Eftersom att vi aldrig kan kontrollera alla möjliga 

bakomliggande faktorer så kan vi i praktiken heller aldrig fastställa ett orsakssamband genom 

vår undersökning. Däremot kan vi visa på statistiska samband samt redogöra för de eventuella 

skensamband som vi har möjlighet att bepröva, resultaten som visar på statistiska samband 

diskuterar vi sedan med våra teorier i ryggen. Som sambandsmått använder vi i vår analys 

Cramers V, vilket redovisar hur starkt sambandet mellan två variabler är på en skala mellan 0 

och 1. För att kunna diskutera frågan om de samband vi eventuellt finner inte bara finns till i 

vår studie utan även i andra delar av Debatt måste vi ställa oss frågan om resultaten kan bero 

på slumpen. I analysen kommer vi att använda signifikansen, där p-värdet visar på en skala 

från 0-1, hur stor risken är att resultatet beror på en slump. Här har vi valt att sätta vår gräns 

vid 0,01, alltså 1 procent. Om signifikansen visar 1 procent eller lägre så innebär det att risken 

för slumpen inte är större än just 1 procent, vilket innebär att vi väljer att lita på att våra 

resultat inte endast förekommer i de kodade avsnitten från Debatt 2012 (Ostbye 2003; 

Neuendorf 2002). 

 

8. Resultat och analys 

Nedan följer våra resultat av undersökningen och korta analyser av dessa. Korta förklarande 

texter blandas med tabeller och redovisande grafiker. Samtliga tabeller finns redovisade i 

bilagor (se bilaga 2). Resultaten är strukturerade med våra frågeställningar i åtanke.  

8.1 Könsrepresentation 

Figur 1.1 visar hur könsfördelningen bland deltagarna ser ut i de undersökta programmen. 6.1 

procent av deltagarna från deltagarlistorna har definierats som okänt kön, då deras namn inte 

gick att kategorisera som hon eller han. 47.8 procent av deltagarna är kvinnor och 46.1 
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procent är män. Den faktiska könsfördelningen, eller den fysiska representationen, är alltså 

jämn med något fler kvinnor. 

 

Figur 1.2 visar antalet deltagare, indelat på kön, beroende på om de talar eller är tysta. De 

flesta deltagarna är tysta när det gäller både kvinnor och män. Men vi ser ett måttligt samband 

mellan tal och könstillhörighet. Kvinnor utgör 52,4 procent av den tysta gruppen medan män 

utgör 40,6 procent. Av de som talar är kvinnor 37,9 procent medan män utgör hela 57,8 

procent. Resultatet är signifikant. 

 

Figur 1.3 visar könsfördelningen i antalet gånger som någon pratar. 39.9 procent av gångerna 

någon pratar är det en kvinna som tar ton. I 60.1 procent av fallen handlar det alltså om att en 

man pratar. Vad vi ser är att männen är något färre när det kommer till fysisk representation, 

medan det i talrepresentationen finns en skev fördelning där kvinnor är underrepresenterade 

och männen får ett betydligt större utrymme.  

 

Figur 1.1 Andel deltagare fördelat på kön  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.2 Antalet deltagare som 

talar/är tysta fördelat på kön 
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Figur 1.3 Antalet gånger någon talar fördelat på kön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan i tabell 1.1 besvaras vår frågeställning om hur taltiden ser ut för kvinnor respektive 

män i programmet Debatt. Kvinnor talar i genomsnitt 29.29 sekunder och män 30.83 sekunder 

varje gång de pratar. En skev fördelning med nära en och en halv sekund. Eftersom skillnaden 

är liten är risken stor att det beror på slumpen. Tittar vi däremot på det toatala tidsutrymmet är 

det däremot en större skillnad. Kvinnor tar upp 38.7 procent av tidsutrymmet i programmet 

och män tar 61.3 procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Roller 

I figur1.4 visas hur många av deltagarna som talade i egenskap av privat respektive 

professionell roll. Att ta i beaktning är att profession står för 82,1 procent av det totala antalet 

deltagare som pratar och 17 procent för privata. Vi kan se att kvinnor förekommer i större 

utsträckning i privat roll än män, detta trots att antalet kvinnor som talar är färre totalt sett. 

23,5 procent av kvinnorna som uttalar sig uppträder i privat roll medan endast 12.7 procent av 

männen gör det samma, vilket redovisas i figur 1.5. Skillnaden mellan könen av de som talar 

totalt sett är som bekant 39.9 procent kvinnor och 61.1 procent män medan könsfördelningen 

 

Tabell 1.1 Taltid i sekunder fördelar på kön 

Kön Mean N Std. Deviation Sum % of Total Sum 

Kvinna 29,29 277 23,798 8114 38,7% 

Man 30,83 417 24,845 12857 61,3% 

Total 30,22 694 24,427 20971 100,0% 

277 Kvinnor 

 39.9 % 

417 Män 

 60.1 % 
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är än mer ojämn i rollen professionell. Här är fördelningen 36.7 procent kvinnor och 63.3 

procent män. 

 

Figur 1.4 Privat och Proffs – totala andelen.      

 

Figur 1.5 Privat och Proffs – 

Kvinnor och män (Kvinnor t.v.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Ta eller få ordet 

Skillnaderna i hur man börjar prata skiljer sig åt när det kommer till kön. Vi kan utläsa ur 

tabell 1.3 att programledaren endast ger ordet till kvinnor i 38.3 procent av fallen. För det 

Tabell 1.2 Roll och kön 

 
Kön 

Total Kvinna Man 

Roll privat Count 65 53 118 

% within Kön 23,5% 12,7% 17,0% 

profession Count 209 361 570 

% within Kön 75,5% 86,6% 82,1% 

okänt Count 3 3 6 

% within Kön 1,1% ,7% ,9% 

Total Count 277 417 694 

% within Kön 100,0% 100,0% 100,0% 

Profession 

Privat 
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mesta, i 61.7 % av fallen ges ordet till en man. Skillnaden är liten i förhållande till hur många 

kvinnor respektive män som talar, men stor om man jämför med hur många kvinnor och män 

som befinner sig på plats. Män tar också ordet i högre utsträckning än kvinnor men här är 

könsfördelningen något jämnare än när ordet fördelas av programledaren. I 41.3 procent av 

fallen då någon tog ordet var det en kvinna och i 58.7 procent av fallen en man. För hela detta 

resultat ser vi ett samband, men det är svagt och det är inte signifikant.  

 

 

 

De skillnader som är störst i dessa resultat finns i avbrotten. Kvinnor avbryter sällan män för 

att få ordet. Både män och kvinnor tenderar att avbryta kvinnor i ungefär lika stor 

utsträckning, men med tanke på att de kvinnliga talarna är färre än de manliga kan vi se en 

stark tendens i att kvinnor avbryter varandra. Däremot avbryter de män i väldigt liten 

utsträckning, bara 36 procent av de som avbröt en man var en kvinna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Få ordet beroende på kön – totalt 

 
FåOrd 

Total få av PL Tog ordet avbröt kvinna avbröt man 

Kön Kvinna Count 149 64 37 27 277 

% within FåOrd 38,3% 41,3% 49,3% 36,0% 39,9% 

Man Count 240 91 38 48 417 

% within FåOrd 61,7% 58,7% 50,7% 64,0% 60,1% 

Total Count 389 155 75 75 694 

% within FåOrd 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Figur 1.6 Få ord – grafisk redovisning av tabell 1.4 (kvinnor t.v) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Förlora ordet 

I tabell 1.4 redovisas resultatet för hur de personer som talat blivit av med ordet inom gruppen 

kön. Den största skillnaden vi kan se är att kvinnor i lägre utsträckning tillåts tala till punkt. 

51.6 procent av männen får tala till punkt medan det inom gruppen kvinnor handlar om 40.8 

procent. Tittar vi på det totala antalet talare är endast 34.5 procent av de som tillåts tala till 

punkt kvinnor. Övriga är män. Denna skillnad visar sig vara ännu större då vi gör en 

multivariat analys där vi inkluderar variabeln roll för att utesluta att det är ett skensamband vi 

ser. Här visar sig nämligen att kvinnor i en professionell roll i ännu mindre utsträckning talar 

till punkt (se figur 1.8). Andelen kvinnor som talar till punkt i denna kategori är 37,8 procent 

och andelen män som talar till punkt är 52,1 procent. Skillnaden mellan könen är då 13,4 

procentenheter, en signifikant skillnad. Kvinnor avbryts oftare i en professionell roll medan 

männen avbryts oftare när de uppträder som privata. Vi ser statistiska samband som är 
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signifikanta för resultaten inom variabelvärdet profession. Dock är det statistiska sambanden 

inom den privata rollen inte signifikanta eftersom analysenheterna är för få.  

 

En annan stor skillnad vi kan se är den som redan påtalats. Kvinnor och män tenderar att i 

högre grad avbryta kvinnor än män. Som tidigare nämnt blir siffran för hur ofta kvinnor 

avbryter andra kvinnor mer betydande när man tar i beaktning att de kvinnliga talarna är färre 

än de manliga. Lite mer än hälften av gångerna en kvinna blir avbruten är det av en kvinna, 

trots att kvinnorna utgör 39.9 procent av alla talare. Män avbryter kvinnor i nästan samma 

utsträckning som de avbryter andra män. Däremot avbryter alltså kvinnor inte gärna män, nära 

hälften så ofta som de avbryter personer inom det egna könet (se tabell 1.4). När det gäller 

programledarens roll kan vi se att 32.1 procent av kvinnorna blir avbrutna av henne, medan 

det rör 29.3 procent män. Av de gånger som programledaren avbryter någon handlar det i 57.8 

procent av fallen om en man och i 42.2 procent av fallen en kvinna (se tabell 1.5). Det är 

förvisso fler män, men om vi tar i beaktning att män pratar i 60.1 procent av fallen och 

kvinnor bara i 39.9 procent, visar dessa siffror att programledaren tenderar att avbryta kvinnor 

i högre utsträckning än män. Sambandet för dessa resultat är måttligt och signifikant. 

Förmodligen beror sambanden vi ser till störst del på variabelvärdena ”avbruten av kvinna” 

och ”tala till punkt” då det är här vi ser de största skillnaderna. 

 

Tabell 1.4 Förlora ord – inom gruppen kön 

FörloraOrd * Kön Crosstabulation 

 
Kön 

Total Kvinna Man 

FörloraOrd avbruten av PL Count 89 122 211 

% within Kön 32,1% 29,3% 30,4% 

avbruten av kvinna Count 38 29 67 

% within Kön 13,7% 7,0% 9,7% 

avbruten av man Count 37 51 88 

% within Kön 13,4% 12,2% 12,7% 

tala till punkt Count 113 215 328 

% within Kön 40,8% 51,6% 47,3% 

Total Count 277 417 694 

% within Kön 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 



 29 

Tabell 1.5 Förlora ord totalt 

 

FörloraOrd 

Total avbruten av PL 

avbruten av 

kvinna 

avbruten av 

man tala till punkt 

Kön Kvinna Count 89 38 37 113 277 

% within FörloraOrd 42,2% 56,7% 42,0% 34,5% 39,9% 

Man Count 122 29 51 215 417 

% within FörloraOrd 57,8% 43,3% 58,0% 65,5% 60,1% 

Total Count 211 67 88 328 694 

% within FörloraOrd 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Figur 1.7 Grafisk redovisning av tabell 1.5 (kvinnor t.v.) 
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8.5 Ålder 

Flest antal talande deltagare befinner sig i åldrar som vi klassat som medel, d.v.s. 30 till 

65 år. De allra flesta har kodats inom spannet 30 till 49, dock ska tilläggas att det spannet 

är större än det mellan 50 och 65 år. Vi kan se i figur 1.9 att de som är både äldre och 

yngre än vår medelgrupp är underrepresenterade, särskilt med tanke på att både det äldre 

och yngre spannet är betydligt större än de mellersta två.  

 

Figur 1.9 Åldersfördelning 
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Figur 1.8  Förlora ord inom rollen profession (Kvinnor t.v.) 
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Som vi kan se i figur 1.10 finns den största skillnaden i hur könet representeras, inom 

åldersgruppen 50 till 65. Gruppen utgörs av 28 procent kvinnor och 72 procent av män. Vi ser 

ett statistiskt samband som är signifikant. Den yngre medelgruppen är mer jämlik, med 48.4 

procent kvinnor och 51.6 procent män. Kvinnor är underrepresenterade i alla grupper utom 

den äldsta, där kvinnor är något fler. Då enheterna i den gruppen är så pass få (16 män och 17 

kvinnor) kan vi inte dra några slutsatser utifrån detta. De som får tala oftast är män i 

åldersgruppen 50 till 65. Denna grupp innehåller 26.7 procent av alla kodade enheter trots att 

den är snävast. 

  

Figur 1.10 Kön inom åldersgrupper (Kvinnor t.v.) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

9. Slutdiskussion 

9.1 Könsfördelning och demokrati 

Resultaten av vår undersökning visar att kvinnor får mindre talutrymme än män i Debatt 

2012, detta trots att de fysiskt befinner sig på plats i något högre utsträckning än män. 47.8 

procent av deltagarna i programmen som undersöktes var kvinnor och 46.1 procent män, 

övriga har klassats som okänt kön. Vårt resultat bekräftar vår huvudtes, den om kvinnors 
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underordning gentemot män i det offentliga rummet. Detta stämmer väl överens med den 

tidigare nämnda dominanshypotesen om mäns övertag i samtalet, vilket leder till 

konsekvensen att kvinnor lämnas mindre talutrymme. Den ojämna fysiska könsfördelningen 

som har funnits inom media genom åren är alltså inte det enda hindret för att uppnå jämlikhet 

mellan könen. Kvinnor syns mer i media med åren, i vårt program finns de fysiskt 

representerade i minst lika hög grad som män, men får ändå inte en fullvärdig representation i 

praktiken då underliggande hegemonier bestämmer vem som får och inte får tala. Kvinnans 

underordning i förhållande till mannen reproduceras alltså i Debatt.  

 

Kvinnor pratar mycket mindre än män totalt sett, endast 38,7 procent av den totala uppmätta 

tiden som någon pratar är det en kvinna och 61,3 procent av tiden är det en man. Dessa siffror 

stämmer nästan överens med hur många gånger som kvinnor och män talat över huvudtaget i 

programmet, eftersom det nära 40 procent av gångerna handlar om en kvinna som talar och 60 

procent om en man. Det som gör att det finns en liten skillnad mellan taltiden och antalet 

gånger kvinnor och män pratar är genomsnittstiden. I genomsnitt talar kvinnor 29,3 sekunder 

per gång medan männen talar 30,8 sekunder varje gång de talar. En skillnad som inte är 

särskilt stor, men dock en skillnad. Vi finner det viktigt att ändå poängtera att de skillnader vi 

funnit genom hela vår undersökning hur små de än må vara alltid pekar åt samma håll. 

Kvinnor missgynnas ständigt i resultaten från vår undersökning, vilket med hjälp av 

statistiken kan ursäktas som slump, men varför går slumpen alltid åt samma håll? Det finns en 

fara i att luta sig för mycket mot statistik och därmed gå miste om detta samband. Här har vi 

en fördel med våra teorier i ryggen där vi kan peka på de skillnader som vi faktiskt ser. 

 

Könsfördelningen i Debatt är ett demokratiskt problem. Med tanke på att vårt land består av 

nära hälften kvinnor torde också åsikterna som uttrycks i Debatt, och tiden som dessa tar upp, 

bestå till hälften av kvinnors. En brist på kvinnors talutrymme innebär en brist på demokrati. 

Kvinnor i Sverige må ha rösträtt och lagligt samma demokratiska rättigheter som män, men vi 

menar att kvinnor ännu inte har samma fullvärdiga rättigheter i praktiken. Allt är inte vad det 

först till synes ser ut att vara. 

  

Public serviceuppdraget som bygger på avtalet med staten om att SVT ska vara tv om alla, för 

alla uppfylls inte i detta fall. Det är ett allvarligt problem och även det ett hot mot demokratin. 

I tidigare forskning beskriver vi hur en liknande undersökning presenterade siffrorna 30/70 år 

2010. Att våra siffror i samma fråga visar nära 40/60 tyder på att det går åt rätt håll. Dock 
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skulle skillnaderna mellan våra undersökningar kunna bero på att fler kvinnor möjligtvis finns 

på plats i studion under vår undersökning än i den som gjordes 2010 och inte på att 

maktstrukturerna förändrats. 

 

Kvinnorna i vår undersökning är de facto fler än männen, kan det innebära att vi måste ta in 

fler kvinnor än män för att uppnå ett jämlikt samtal? Konkret, skulle det hjälpa om Debatt tog 

in 60 procent kvinnor och 40 procent män i studion? Måste vi kanske göra olika för att skapa 

lika? Eller för att gå i Nancy Frasers spår: Kan vi överhuvudtaget inte ha ett jämlikt samtal 

mellan män och kvinnor i ett patriarkalt samhälle? I sådana fall är inte Debatts redaktion 

kapabel att lösa problemet, men kravet att bidra till det paradigmskifte som krävs kan ändå 

ställas på dem. 

  

9.2 Programledarens roll 

Det vanligaste sättet att börja tala på i programmet Debatt är att bli tilldelad ordet av 

programledaren, det gäller båda könen, dock inte på samma villkor. Vi kan här se en stor 

ojämlikhet mellan könen då programledaren i 61.7 procent av fallen ger ordet till en man och i 

endast 38.3 procent av fallen till en kvinna. Här ska vi komma ihåg att könsfördelningen i 

studion är nära 50/50 och att alla som sitter på plats har möjlighet att komma till tals. Somliga 

av deltagarna är inbjudna som professionella debattörer och kan förväntas prata mer, medan 

andra är där i egen person. Vi har inte undersökt könsfördelningen inom gruppen 

professionella debattörer, vilket teoretiskt innebär att de skulle kunna vara fler män än 

kvinnor i den gruppen. Vi vill understryka att även om så hade varit fallet anser vi att SVT har 

en skyldighet att fördela ordet lika och därmed se till att könen representeras i ungefär lika 

stor utsträckning. Alla som sitter med i studion har möjlighet att komma till tals och faktum är 

att programledaren, således SVT, väljer att oftare låta män prata. När det är upp till deltagarna 

själva att ta ordet är fördelningen ojämn men något jämnare än när ansvaret ligger hos 

redaktionen. Det kan vi se i variabelvärdet ”ta ordet”. Av de som tar ordet är 41.3 procent 

kvinnor och 58.7 procent män. Alltså; redaktionen och deras programformat underminerar 

kvinnor i en större utsträckning än de underminerar sig själva. 

 

Våra resultat för hur personerna i undersökningen blir av med ordet är oroande. Det är stora 

skillnader mellan könen i vem som tillåts tala till punkt. Enkelt sagt kan man sammanfatta det 

med att män tillåts tala till punkt och kvinnor blir avbrutna. Vi ser nämligen att både kvinnor 

och män avbryter just kvinnor medan det bara är män som i lika stor utsträckning avbryter 
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andra män. Det är intressant att ta i beaktning att hälften av gångerna som en kvinna i vår 

undersökning blir avbruten är det av en annan kvinna, detta trots att kvinnorna endast utgör 

39.9 procent av talarna. Något som tyder på en hegemoni där kvinnor är en stor del av 

förtrycket mot sig själva. Det är även intressant att påtala att programledaren själv är kvinna, 

vilket skulle kunna påverka hur hon agerar. Rimligt, med våra teorier i ryggen, är att anta att 

hon också är en del av den rådande hegemonin. Hon, precis som andra kvinnor, rättar sig i 

ledet och gör precis vad som förväntas av dem. Nämligen att inte ta lika stort utrymme som 

männen och att se till att andra kvinnor inte gör det heller. Andelen kvinnor som slutar tala 

eftersom de blir avbrutna av programledaren är 32.5 procent, samma siffra inom gruppen män 

är 29.2 procent. Återigen är skillnaden inte allt för stor, men vi anser den vara betydelsefull då 

det redan är en underrepresentation i taltid för kvinnor, vilken SVT och deras utvalda 

programledare borde verka för att jämna ut.  

 

51.7 procent av männen tillåts tala till punkt, endast 41.2 procent av kvinnorna gör detsamma. 

Om vi tittar på kvinnor i profession är siffran än mer oroande då endast 37,8 procent av 

kvinnorna i denna roll får tala till punkt. Det statistiska sambandet som finns här är 

signifikant. Genom att analysera detta ser vi att det inte är rollen som privat som gör att man 

inte får tala till punkt. Kvinnor avbryts till och med mer i en professionell roll, vi har alltså 

uteslutit ett eventuellt skensamband och kan därmed säga att det troligtvis finns ett 

orsakssamband mellan könet och om man får tala till punkt eller inte i Debatt.  

 

Den största andelen talande deltagare är där i en professionell roll, 82,1 procent. Den privata 

rollen utgörs endast av 17 procent av talarna. Trots att det totalt sett är färre kvinnor och att 

den privata gruppen är så pass mycket mindre än den professionella så är kvinnor 

överrepresenterade inom den privata gruppen, då de utgör 55 procent. Det är även inom den 

privata gruppen som kvinnor oftast tillåts prata till punkt. Vi ser en tendens: Att när kvinnan 

bjuds upp till dans är det inte som en professionell och mäktig vd i samma utsträckning som 

männen, utan ofta i en privat, inte lika högt värderad, roll. Det är problematiskt när kvinnor 

porträtteras som privata och män som professionella då detta stereotypiserar könsroller och 

upprätthåller maktstrukturen i samhället där kvinnan underordnas mannen. Precis som Fraser, 

Gill och Kleberg varit inne på konstaterar också vi att detta indikerar att män genom sin 

överrepresentation inom det offentliga, får tolkningsföreträde och därmed definierar vad som 

är normen i vårt samhälle. 
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9.3 Det talande patriarkatet 

Det finns åtta grupper som en talare kan ingå i under variablerna ålder och kön, fyra 

åldersgrupper och två kön. I en av dessa åtta grupper, män i åldern 50 till 65, finns nästan en 

tredjedel av alla talande deltagare. Åldersspannet är snävare än alla andra spann, ändå är den 

starkt överrepresenterad när det gäller män, samtidigt utgör kvinnor inom samma åldersgrupp 

en betydligt mindre del – ungefär en tiondel av alla talande deltagare. Resultaten visar på 

tydliga skillnader och bekräftar våra teorier. Det vi ser här är Nationalencyklopedins, och 

tillika vår, definition av patriarkatet. 

 

Äldre män är överrepresenterade i Debatt och det bidrar således till normen; en människa att 

ta på allvar är en man i övre medelåldern. Vad detta får för konsekvenser gällande makt och 

tolkningsföreträde kan vi endast spekulera i. Att snabbt kasta ett öga mot bolagsstyrelser, 

politiker och toppaktörerna i det ekonomiska spelet, världen över, kan kanske ge en 

indikation? 

  

Patriarkatet gör att alla kvinnor, och män i yngre åldrar, inte får komma till tals i samma 

utsträckning som medelålders män. Men även när vi inte tittar på medelåldersgruppen är 

kvinnor systematiskt underrepresenterade. Det enda fallet i vår undersökning där kvinnor är 

fler än män är i gruppen över 65 år, och denna grupp är så pass liten att vi, till skillnad från 

övriga resultat, inte kan dra några slutsatser. Dessutom är skillnaden mellan kvinnor och män 

i den här gruppen en enda kodad talare. 

 

9.4 Så till sist… 

Vi drar följande slutsatser efter att ha genomfört vår studie: Även om kvinnor tar sig in och 

fysiskt får delta i det offentliga rummet spelar det mindre roll, eftersom hegemonin ser till att 

upprätthålla strukturen för diskussionen som den varit sedan Habermas tänkta borgerliga 

offentlighet på 1700-talet. Män pratar längre och oftare än kvinnor, som oftare blir avbrutna. 

Något som vi tydligt ser i Debatt 2012.  

 

Frågan vi ställer oss är alltså, spelar det någon som helst roll om Sveriges Television tar in 50 

procent kvinnor för att leva upp till sitt uppdrag om att representera hela Sverige, om 

patriarkatet ser till att kvinnors röster fortsatt marginaliseras? Om vi inbillar oss att en 50/50 

fördelning skapar ett jämlikt samtal, slutar vi då sträva mot jämställdhet? Tycker vi oss redan 
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ha nått målet? 

 

Vad som behövs för att lösa problematiken är inte att fortsätta arbetet inom det rådande 

systemet. Nej, istället behövs ett nytt sätt att tänka: Ett paradigmskifte. Kvinnor kan inte 

fortsatt stå i underläge till mannen och samtidigt påstås vara en jämlik medborgare i ett 

demokratiskt samhälle. Precis som Fraser säger; förmånen att få vara med döljer egentligen 

ett förtryck, vilket är allvarligt. Den klassiska borgerliga offentligheten och dagens moderna, 

mer jämställda media, reproducerar könsmaktsordningen och befäster därmed kvinnan som en 

andra klassens medborgare. 

 

10. Åtgärder och fortsatt forskning 

 

Som vanligt är det många aspekter som inte går att ta upp i en enda studie av denna magnitud. 

Om vår studie skulle genomföras igen, eller i en liknande form, skulle mycket information 

kunna utvinnas av en mer grundlig statistisk analys i större omfattning än den vi kunnat 

genomföra här, i en uppsats på kandidatnivå. Fler orsakssamband skulle kunna upptäckas och 

skensamband uteslutas om ytterligare multivariata analyser genomförs. Ett exempel, bland 

många, vore att analysera ålder mot alla våra variabler för att kunna se hur mycket inflytande 

patriarkatet har på olika faktorer i debattsamtalet. Ett annat relevant exempel vore att titta på 

tid. Genom att köra variabelvärdet tid mot alla andra variabelvärden i SPSS kan vi utesluta 

skensamband och även få fram mer detaljerade resultat för vem som tillåts tala Debatt. 

 

Vi ser fram emot framtida undersökningar på samma område, då denna typ av studier är av 

stor vikt för att belysa orättvisor i samhället. Förutom den vanligare typen av studier kring 

könsfördelning där huvuden räknas vill vi se mer forskning som vår, som visar på hur 

utrymmet fördelas bland närvarande parter. Detta skulle vara intressant att undersöka i ett 

större samhälls- eller medieperspektiv och inte bara i Debatt. På så sätt kan man belysa 

hegemonin och kanske komma till kritan med varför maktordningen i samhället fortfarande 

ser ut som den gör, och på sikt även skapa förändring. Andra aspekter utöver kön, så som 

etnicitet och klass vore också ytterst relevanta att belysa. 

 

Under tiden vi kodade vårt material slog det oss att det, enligt vår uppfattning, talades om 

män i mycket stor utsträckning, men däremot inte så mycket om kvinnor. Ett exempel var 
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debattämnet ”Zlatan” som kanske var det enda ämnesblock i hela vårt material där det faktiskt 

bara var kvinnor som talade. Däremot handlade samtalet om en man. Det vore intressant att 

kvantitativt koda vad man pratar om. Särskilt hur ofta samtalet handlar om en kvinna eller en 

man. Även om talutrymmet blir jämt fördelat, vilket kön kretsar samtalet, och således 

samhället, kring? Vems perspektiv antas i medier? 

 

Vi var tvungna att sätta upp strikta regler för hur vår kodning kring avbrott skulle ske. Vi 

beslutade oss för att inte ta i beaktning de gånger någon försökte avbryta en annan deltagare. 

Det enda som således fick plats i vår studie var lyckade avbrott. I en annan studie skulle det 

vara intressant att ta upp försöken till avbrott för att se mönster i vilka människor som 

omgivningen försöker tysta. Vilka lyckas behålla ordet ändå? Vilka gör det inte? Kan vi se 

några patriarkala strukturer? 

 

Hur deltagarna i Debatt samtalar var också någonting som hamnade utanför vår avgränsning. 

Vi tyckte oss se tendenser till härskartekniker i samtalen vilket vore intressant att undersöka i 

en mer kvalitativ studie. 
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Bilaga 1. Kodschema 

Nedan följer ett kodschema. Tanken är att alla frågor ovan ska kunna besvaras med hjälp av 

detta kodschema tillsammans med klockning av varje talare och deltagarlistor. 

Programrelaterat 

1.      Vilket program i vår turordning? : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

Personrelaterat 

      2.    Vilket kön har personen som talar? : 1: kvinna, 2: man, 3: annat 

3.      Vilken åldersgrupp tillhör hen? : 1: ung, 2: medel, 3: gammal 

4.      I vilken roll uttalar hen sig?: 1: privat, 2: profession/representation 

5.      få ordet: 1: av programledare, 2: tog ordet, 3: avbröt kvinna, 4: avbröt man 

7.      förlora ordet: 1: avbruten av programledare, 2: avbruten av kvinna, 3: avbruten av      

man, 4: tala till punkt 
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Bilaga 2. Tabeller  
 

Figur 1.1 Andel deltagare fördelat på kön 

Kön 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kvinna 320 47,8 47,8 47,8 

Man 308 46,0 46,0 93,9 

okänt 41 6,1 6,1 100,0 

Total 669 100,0 100,0  

 

 

Statistics 

Kön 

N Valid 669 

Missing 0 

 
 

Figur 1.2 Antalet deltagare som talar/är tysta fördelat på kön 

 

Tal * Kön Crosstabulation 

 
Kön 

Total Kvinna Man okänt 

Tal talar Count 80 122 9 211 

% within Kön 25,0% 39,6% 22,0% 31,5% 

tyst Count 240 186 32 458 

% within Kön 75,0% 60,4% 78,0% 68,5% 

Total Count 320 308 41 669 

% within Kön 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,161 ,000 

Cramer's V ,161 ,000 

N of Valid Cases 669  
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Figur 1.3 Antalet gånger någon talar fördelat på kön 

Kön 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kvinna 277 39,9 39,9 39,9 

Man 417 60,1 60,1 100,0 

Total 694 100,0 100,0  

 

Statistics 

Kön 

N Valid 694 

Missing 0 

Sum 1111 

 
 

Tabell 1.1 Taltid i sekunder fördelat på kön 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Tid  * Kön 694 100,0% 0 ,0% 694 100,0% 

 
 

 

 

 

 

Figur 1.4 Privat och proffs – totala andelen 

 

 

 

Kön Mean N Std. Deviation Sum % of Total Sum 

Kvinna 29,29 277 23,798 8114 38,7% 

Man 30,83 417 24,845 12857 61,3% 

Total 30,22 694 24,427 20971 100,0% 

Roll 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid privat 118 17,0 17,0 17,0 

profession 570 82,1 82,1 99,1 

okänt 6 ,9 ,9 100,0 

Total 694 100,0 100,0  

Statistics 

Roll 

N Valid 694 

Missing 0 

Sum 1276 
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Figur 1.5 och tabell 1.2 Privat och proffs kvinnor och män 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1.3 och figur 1.6 Få ordet beroende på kön - totalt 

 

 

 

 

Roll * Kön Crosstabulation 

 
Kön 

Total Kvinna Man 

Roll privat Count 65 53 118 

% within Kön 23,5% 12,7% 17,0% 

profession Count 209 361 570 

% within Kön 75,5% 86,6% 82,1% 

okänt Count 3 3 6 

% within Kön 1,1% ,7% ,9% 

Total Count 277 417 694 

% within Kön 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,142 ,001 

Cramer's V ,142 ,001 

N of Valid Cases 694  

Kön * FåOrd Crosstabulation 

 
FåOrd 

Total få av PL Tog ordet avbröt kvinna avbröt man 

Kön Kvinna Count 149 64 37 27 277 

% within FåOrd 38,3% 41,3% 49,3% 36,0% 39,9% 

Man Count 240 91 38 48 417 

% within FåOrd 61,7% 58,7% 50,7% 64,0% 60,1% 

Total Count 389 155 75 75 694 

% within FåOrd 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,797
a
 3 ,284 

Likelihood Ratio 3,750 3 ,290 

Linear-by-Linear Association ,319 1 ,572 

N of Valid Cases 694   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 29,94. 

 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,074 ,284 

Cramer's V ,074 ,284 

N of Valid Cases 694  

 

Tabell 1.4 Förlora ord – inom gruppen kön 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

FörloraOrd * Kön 694 100,0% 0 ,0% 694 100,0% 

 

FörloraOrd * Kön Crosstabulation 

 
Kön 

Total Kvinna Man 

FörloraOrd avbruten av PL Count 89 122 211 

% within Kön 32,1% 29,3% 30,4% 

avbruten av kvinna Count 38 29 67 

% within Kön 13,7% 7,0% 9,7% 

avbruten av man Count 37 51 88 

% within Kön 13,4% 12,2% 12,7% 

tala till punkt Count 113 215 328 

% within Kön 40,8% 51,6% 47,3% 

Total Count 277 417 694 

% within Kön 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,587
a
 3 ,006 

Likelihood Ratio 12,447 3 ,006 

Linear-by-Linear Association 5,200 1 ,023 

N of Valid Cases 694   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 26,74. 

 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,135 ,006 

Cramer's V ,135 ,006 

N of Valid Cases 694  

 
Tabell 1.5 och figur 1.7 Förlora ord totalt 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Kön * FörloraOrd 694 100,0% 0 ,0% 694 100,0% 

 

 

Kön * FörloraOrd Crosstabulation 

 

FörloraOrd 

Total avbruten av PL 

avbruten av 

kvinna 

avbruten av 

man tala till punkt 

Kön Kvinna Count 89 38 37 113 277 

% within FörloraOrd 42,2% 56,7% 42,0% 34,5% 39,9% 

Man Count 122 29 51 215 417 

% within FörloraOrd 57,8% 43,3% 58,0% 65,5% 60,1% 

Total Count 211 67 88 328 694 

% within FörloraOrd 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



 46 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,587
a
 3 ,006 

Likelihood Ratio 12,447 3 ,006 

Linear-by-Linear Association 5,200 1 ,023 

N of Valid Cases 694   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 26,74. 

 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,135 ,006 

Cramer's V ,135 ,006 

N of Valid Cases 694  
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Figur 1.8 Förlora ord inom rollen profession 

 

FörloraOrd * Kön * Roll Crosstabulation 

Roll 

Kön 

Total Kvinna Man 

privat FörloraOrd avbruten av PL Count 21 22 43 

% within Kön 32,3% 41,5% 36,4% 

avbruten av kvinna Count 4 1 5 

% within Kön 6,2% 1,9% 4,2% 

avbruten av man Count 6 4 10 

% within Kön 9,2% 7,5% 8,5% 

tala till punkt Count 34 26 60 

% within Kön 52,3% 49,1% 50,8% 

Total Count 65 53 118 

% within Kön 100,0% 100,0% 100,0% 

profession FörloraOrd avbruten av PL Count 68 99 167 

% within Kön 32,5% 27,4% 29,3% 

avbruten av kvinna Count 34 27 61 

% within Kön 16,3% 7,5% 10,7% 

avbruten av man Count 28 47 75 

% within Kön 13,4% 13,0% 13,2% 

tala till punkt Count 79 188 267 

% within Kön 37,8% 52,1% 46,8% 

Total Count 209 361 570 

% within Kön 100,0% 100,0% 100,0% 

Total FörloraOrd avbruten av PL Count 89 121 210 

% within Kön 32,5% 29,2% 30,5% 

avbruten av kvinna Count 38 28 66 

% within Kön 13,9% 6,8% 9,6% 

avbruten av man Count 34 51 85 

% within Kön 12,4% 12,3% 12,4% 

tala till punkt Count 113 214 327 

% within Kön 41,2% 51,7% 47,5% 

Total Count 274 414 688 

% within Kön 100,0% 100,0% 100,0% 
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Symmetric Measures 

Roll Value Approx. Sig. 

privat Nominal by Nominal Phi ,133 ,554 

Cramer's V ,133 ,554 

N of Valid Cases 118  

profession Nominal by Nominal Phi ,170 ,001 

Cramer's V ,170 ,001 

N of Valid Cases 570  

Total Nominal by Nominal Phi ,138 ,005 

Cramer's V ,138 ,005 

N of Valid Cases 688  

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

FörloraOrd * Kön * Roll 688 100,0% 0 ,0% 688 100,0% 

 
 

 

Figur 1.9 Åldersfördelning 

 

Ålder 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0-29 69 9,9 9,9 9,9 

30-49 335 48,3 48,3 58,2 

50-65 257 37,0 37,0 95,2 

65- 33 4,8 4,8 100,0 

Total 694 100,0 100,0  
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Figur 1.10 Kön inom åldersgrupper 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Ålder * Kön 694 100,0% 0 ,0% 694 100,0% 

 

Ålder * Kön Crosstabulation 

 
Kön 

Total Kvinna Man 

Ålder 0-29 Count 26 43 69 

% within Kön 9,4% 10,3% 9,9% 

30-49 Count 162 173 335 

% within Kön 58,5% 41,5% 48,3% 

50-65 Count 72 185 257 

% within Kön 26,0% 44,4% 37,0% 

65- Count 17 16 33 

% within Kön 6,1% 3,8% 4,8% 

Total Count 277 417 694 

% within Kön 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 27,127
a
 3 ,000 

Likelihood Ratio 27,611 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 5,214 1 ,022 

N of Valid Cases 694   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 13,17. 
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Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,198 ,000 

Cramer's V ,198 ,000 

N of Valid Cases 694  

 
 

 


