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Sammanfattning 
 
När SVT i början av 2014 sände programserien Fittstim – min kamp med 

frågeställningen Har feminismen spårat ur? orsakade detta svallvågor av upprörda 

känslor i så väl traditionella som sociala medier. Många ansåg frågeformuleringen 

problematisk, då feminismens mål är jämställdhet mellan könen och då Sverige än i 

dag är långt ifrån att ha uppfyllt de jämställdhetspolitiska målen som riksdagen 

gemensamt formulerat. Efter en återblick i SVT:s debatthistoria fann vi även liknande 

frågeställningar som Har jämställdheten gått för långt? och Har jämställdhetsdebatten 

gått för långt? Detta kan påstås anmärkningsvärt sett till public service-

sändningstillstånd och SVT:s uppdrag att verka opartiskt, sakligt och folkbildande. 

 

Syftet har därför varit att analysera inramningen av jämställdhet och feminism i 

debattprogram sända i SVT mellan 1980-talet till 2014, för att se vilka beskrivningar 

och problemformuleringar som präglat diskursen över tid samt hur dessa i 

förlängningen kan tänkas påverka tittarnas uppfattning och kunskaper om jämställdhet 

och feminism. De teorier som har använts i studien är inramning (framing) och 

Yvonne Hirdmans teori om genussystemet. Metoden för analysen har varit kvalitativ 

innehållsanalys. Den bygger på ett kvantitativt urvalsförfarande som genomförts med 

hjälp av förbestämda sökord, vilket resulterat i 16 debattprogram som sedan 

analyserats mer djupgående utifrån diskursanalys, kritisk diskursanalys, Michel 

Foucaults teorier om kunskap och makt och inramning som metod för innehållsanalys.  

 

Resultatet av studien visar att SVT i över 30 års tid i sina debattprogram upprepat satt 

mäns och kvinnors intressen mot varandra samt ramat in feminism, jämställdhet och 

jämställdhetsutvecklingen som något i ständig konflikt med män och mansrollen. 

Detta har återkommande gjorts utifrån frågeställningar om att jämställdhetsdebatten 

gått för långt och/eller kuvat mannen. SVT:s inramning kan, genom snäva 

problemformuleringar, därför sägas förstärka felaktiga idéer om jämställdhet och 

feminism samt begränsa möjliga alternativa utgångspunkter för den mediala debatten 

om dessa frågor. 

  

Nyckelord: SVT, debattprogram, framing, jämställdhet, feminism, genussystemet 
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1. Inledning	   
2014: SVT sänder programserien Fittstim – Min kamp. Utifrån frågeställningen Har 

feminismen spårat ur? ger sig programledaren Belinda Olsson, enligt egen utsago, “ut på 

en resa i dagens feminism”. Hon frågar sig om feminismen har tappat fotfästet, eller rent 

av spårat ur, om man måste älska ordet ”hen” för att vara en riktig feminist, och vad som 

händer med mannen och mansrollen i jämställdhetskampen – Hur mår männen egentligen, 

har feminismen kuvat dem? 

 

Serien, dess påståenden och uppföljande diskussion i SVT:s Debatt orsakade en uppsjö av 

blandande känslor och åsikter på så väl traditionella- som sociala medier1. Många 

upprördes över själva formuleringen: Har feminismen spårat ur? Gudrun Schyman kallade 

frågan för en “intellektuell kollaps”, och menade att programmet inte var annat än Belinda 

Olssons personliga betraktelse. Andra ansåg den tvärtemot lyfta obekväma, viktiga och 

åsidosatta frågor och funderingar. 

 

Då SVT:s genomslagskraft och inflytande över den allmänna opinionen ger dem en 

problemformuleringsmakt som i längden påverkar tittarnas åsikter, kunskaper och attityder 

till berörda ämnen, väcktes vårt intresse att studera hur de i debattprogram har tagit sig an 

och ramat in jämställdhet och feminism. Efter några nedslag i SVT:s Öppet arkiv hittade vi 

programmen Kanal3 från 1984 med rubriken Behövs mannen? Svar Direkt från 1998 med 

frågeställningen Har jämställdheten gått för långt? och Debatt från 2004 med 

programrubriken Har jämställdhetsdebatten gått för långt? Detta fick oss att vilja 

undersöka hur inramningen av dessa ämnen har sett ut i debattprogram sända i SVT under 

de senaste årtiondena, och om denna till synes repetitiva framställning är genomgående 

över tid.	  

 

2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur jämställdhet och feminism ramats in i 

debattprogram sända i SVT från 1980-talet till 2014. Att granska om det går att urskilja 

några återkommande inramningar, problemformuleringar, beskrivningar, likheter och/eller 

olikheter i den diskurs om jämställdhet och feminism som förts i SVT:s debattprogram 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 http://www.svt.se/fittstim--min-kamp/reaktioner-pa-fittstim-min-kamp (2014-05-19) 
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samt hur dessa inramningar, frågeställningar och problemformuleringar kan tänkas påverka 

den allmänna bilden av dessa två begrepp. 

3. Frågeställningar 
Vilka frågor och teman har präglat inramningen av jämställdhet och feminism i SVT:s 

debattprogram sända från 1980-talet till 2014? 

 

Hur kan de beskrivningar och problemformuleringar som debattprogrammens inramningar 

utgår ifrån tänkas påverka tittarnas uppfattning och deras kunskaper om jämställdhet och 

feminism? 

4. Material och avgränsning 
Materialet för denna studie består av 16 debattprogram som sänts i någon av de två public 

service-kanalerna (SVT1 och SVT2) från 1980-talet till 2014. Dessa har valts ut utifrån ett 

större material om 56 debatt- och samhällsprogram, sända mellan 1970-talet till 2014, då 

de utgör en tillräckligt omfattande och valid grund för en kvalitativ analys. 

 

Tanken var att analysera program från 1970-talet, eftersom en rad olika 

jämställdhetspolitiska reformer röstades igenom under detta årtionde2. Under arbetets gång, 

och som en följd av avgränsningen till debattprogram, har de 16 program som kommit att 

analyseras sänts från år 1980-talet till 2014. Detta då de digitaliserade program vi funnit 

från 1970-talet inte överensstämde med material och syftesavgränsningen till format och 

innehåll. 

 

Källan för uppsatsens empiri är SMDB:s arkiv (Svensk mediedatabas). Utifrån 

forskningsidén var det motiverat att avgränsa materialet till program sända i SVT. Detta då 

det är en av de största mediekanalerna i Sverige, som har en stor räckvidd och störst 

generellt genomslag bland landets invånare. SVT kan därför påstås vara både normgivande 

och opinionsbildande. (Nilsson 2010:129) Denna effektorienterade urvalsprincip är enligt 

Åsa Nilsson fördelaktig när det gäller att få fram material med största möjliga 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Bland annat antogs Sveriges första jämställdhetslag, moderskapspenning blev till föräldraledighet, 
sambeskattning av makar togs bort, en ny abortlag kom, p-pillret slog igenom, daghemmen började byggas ut 
och småbarnsföräldrar fick rätt till sex timmars arbetsdag. http://www.fokus.se/2010/06/politiken-som-
forsvann/ (2014-05-10)	  
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förutsättningar för att ge en representativ bild av det område som ska belysas (ibid.). 

 
De 56 program som inkluderats i inledande avgränsning och materialurval inbegriper, likt 

ovan nämnt, både debatt- och samhällsprogram. Samhällsprogram definierar vi som en 

bredare genre och programkategori, i vilken debattprogram är inkluderad. I de 16 program 

som sedan valts ut för analys, har vi endast tagit med vad vi framöver kallar 

debattprogram. I denna studie definieras de, delvis baserat på Henrik Örnebrings 

definition: ett tv-sänt studioprogram där diskussion, debatt eller samtal förs mellan två eller 

flera inbjudna gäster eller debattdeltagare under överseende av en eller två programledare 

där programmet avhandlar en eller flera presenterade aktualitetsämnen och/eller 

samhällsfrågor (Örnebring 2001:38).  

5. Bakgrund 
I kommande avsnitt definieras jämställdhet och feminism, för att tydliggöra för deras 

innebörder och hur vi i denna uppsats förhåller oss till dessa begrepp. Därefter följer en 

redovisning för public service och SVT:s uppdrag samt en kort historisk återblick på TV- 

debatt som genre och programform. 

 

5.1 Definition av begreppen jämställdhet och feminism 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter inom livets alla väsentliga områden. Denna betydelse etablerades i Sverige i 

början av 1970-talet, i samband med att frågan om lagstiftning mot könsdiskriminering 

initierades. (www.ne.se/jämställdhet) Regeringens uttalade jämställdhetsmål är att 

”kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”. Dessa mål 

har sedan delats in i fyra delområden: ekonomisk jämställdhet, lika politisk makt och 

inflytande, samma ansvar för hemarbete och möjlighet till omsorg på lika villkor samt 

avskaffandet av mäns våld mot kvinnor. (SCB 2012) 

 

Feminism som begrepp utgår i denna uppsats från Lena Gemzöes ”ordboksdefinition” av 

ordet feminist, vilken är som följer: En feminist är en person som anser att 1) kvinnor är 

underordnade män och 2) att detta förhållande bör ändras (Gemzöe 2005:13). Feminismen 

skulle också kunna beskrivas som en åskådning och en rörelse som genom medvetna 
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aktioner arbetar för ett samhälle där fullständig ekonomisk, social och politisk likställighet 

råder mellan kvinnor och män. (Gemzöe 2005:23, g3.spraakdata.gu.se) 

 

5.2 Public service och SVT:s uppdrag	  
Sveriges Television (SVT) ingår i public service-stiftelsen tillsammans med Sveriges 

Radio (SR) och Utbildningsradion (UR). Alla som sänder tv eller radio i Sverige lyder 

under radio- och TV-lagen. SVT har som public service-bolag och utifrån de villkor som 

står uppställda i det av regeringen tilldelade sändningstillståndet3 i uppgift att bedriva TV-

verksamhet i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska genomsyras av oberoende, stark 

integritet och ett självständigt förhållningssätt till så väl staten som olika maktsfärer i 

samhället: ekonomiska, politiska och andra intressen. De ska även slå särskild vakt om 

programområden som anses betydelsefulla för allmänintresset. (www.svt.se) 

 

Sändningsrätten ska enligt 13 § i Sändningstillståndet ”utövas opartiskt och sakligt samt 

med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i tv. SVT 

ska före sändning av program så noggrant som omständigheterna medger kontrollera 

sakuppgifter i programmen. Ämnesval och framställning ska ta sikte på vad som är 

relevant och väsentligt”. I enlighet med 16 § ska SVT även ”ta hänsyn till tv:s särskilda 

genomslagskraft när det gäller programmens ämnen och utformning samt tiden för 

sändning av demsamma. (www.svt.se) 

 

5.3 Debattprogram i SVT – historik och format 
Debattprogram har funnits i Sveriges Television sedan sändningarna startade år 1956. 

Deras utformning och karaktär har dock skiftat och varierat genom åren. Efter avskaffandet 

av TV-monopolet på 1990-talet och framåt har fler kanaler konkurrerat om de 

debattintresserade tittarna, något som kan antas ha påverkat SVT:s utformning av 

debattprogrammen (Strömbäck 2010:15, Örnebring 2001). Utmärkande för genren är att 

programmen sänds sent på kvällen, att de är direktsända och inspelade utan omtagningar. 

De kan därför sägas rikta sig till en vuxen publik, men även till samhällsintresserade 

medborgare i allmänhet. (Svensson 1999:204)  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Det nuvarande sändningstillståndet gäller fram till december 2019. 
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Vad som kännetecknar ett debattprogram är att det tar upp aktuella frågor som anses 

samhällsrelevanta, ofta med en nyutkommen undersökning, ny statistik eller ett kommande 

beslut, som underlag för diskussionen. Många gånger relaterar ämnena också till andra 

mediala diskussioner och andra delar av det offentliga samtalet. (Svensson 1999:205) 

 

Det första debattprogrammet i SVT var Lilla kammaren, som sändes 1956-1960. Under 

1970-talet var det största debattprogrammet Kvällsöppet. Mellan 1984 och 1998 sändes 

Svar Direkt. På detta program följde Debatt som har varit det dominerande 

debattprogrammet i SVT sedan 2001, bortsett från en kortare paus mellan 2006 och 2007 

då det ersattes av Argument för att sedan återuppstå två år senare, 2008. Det har sedan dess 

fram till dagens datum (2014) sänts från en studio i Göteborg. (Örnebring 2001)  

 

Agenda är ett samhällsfördjupande tv-program i SVT som behandlar aktuella händelser. 

Det startade 2001 och innehåller samtal och debatter, oftast med politiska företrädare och 

sakkunniga. Programmet ersatte, tillsammans med Uppdrag granskning och Debatt en rad 

tidigare samhällsprogram, däribland Striptease, som sändes 1991-2000. 

 

6. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen har främst undersökt debattprogrammens innehåll, möjligheter 

och begränsningar på ett mer övergripande plan. Forskningen av svenska samtals- och 

debattprogram kan därför anses begränsad, då den i mycket liten utsträckning har rört 

svenska program och förhållanden. (Svensson 1999:203)  

 

Vi har inte funnit några tidigare studier som rör inramningen av debattprogam, särskilt inga 

som rör jämställdhet och feminism. Inramningen av programmens inledande skeede kan i 

det närmaste sägas vara obefintlig. Många av de tidigare kandidatuppsatser som vi funnit 

på området studerar framförallt genusrepresentation och fördelning av talartid mellan 

könen. Vi har därför genomfört denna studie för att fylla i vad vi anser vara en lucka inom 

forskningsområdet. Det som presenteras i nedanstående avsnitt och efterföljande teoridel 

anser vi tydliggör varför det kan vara av särskild vikt att undersöka det inledande skedet av 

debattprogram om jämställdhet och feminism som sänts i SVT över tid. 
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6.1 Debattprogram 

Svensson har undersökt debattprogrammen Svar Direkt, Nattöppet och TV4:s Svart eller 

vitt som presenteras i kapitlet Tv-debatter som demokratiskt forum? i den statliga 

utredningen Politikens medialisering från 1999. Han menar att det är medieinstitutionen, 

mer specifikt den aktuella redaktionen, som bestämmer villkoren för tv-debatten och 

därmed avgör vad den ska handla om. Detta genom val av ämne, debattdeltagare och 

publik, stil samt kontroll av innehåll och hur själva interaktionen inleds och avslutas. 

(Svensson 1999:205) 
 
Det vi finner mest intressant i hans forskning relaterat till uppsatsen syfte är beskrivningen 

av vad han kallar de två inledande faserna i debattprogram, nämligen rubrik och ämne 

(problemet). Rubriken utgörs enligt honom oftast av en tillspetsad frågeställning eller ett 

påstående som man antingen kan vara för eller emot och som lätt delas in i två läger: ja/nej, 

rätt/fel. Man kan säga att rubrikerna delvis sätter ramen för den fortsatta debatten genom 

att fokusera på en viss aspekt eller förståelse av ämnet. Själva ämnet utmärks sedan genom 

att det oftast rör sig om ett problem av något slag samt att man därtill alltid tar fasta på de 

negativa aspekterna, det vill säga de problem, risker och konflikter som kan förknippas 

med det. (Svensson 1999:206f)  
 

6.2 Teorier kring medias inramning av feminism  

En annan som berört bristen på svensk forskning kring debattprogram är medieforskaren 

Madeleine Kleberg. I hennes text Genusperspektiv på medie- och 

kommunikationsvetenskap från 2008 förklarar hon att TV-genren samhällsprogram fram 

till denna tidpunkt heller inte har varit föremål för genusteoretiska studier. (Kleberg 

2008:32) 

 

Rent historisk kom genusrelaterad medieforskning att få ett visst, om än begränsat, 

utrymme på det akademiska fältet under 1980-talet. Mellan 1975 och 1989 finns det totalt 

cirka 5000 referenser till svensk medieforskning i Nordicoms4 databas. Av dessa utgick två 

procent från ett genusperspektiv eller satte kvinnor i fokus. År 1999 var motsvarande siffra 

sex procent. Även om det har fortsatt öka under 2000-talet, utgjorde genusrelaterad 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Nordicom är ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet och en institution inom 
Nordiska Ministerrådet. 
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medieforskning, enligt siffror från 2008, mindre än tio procent av svensk medieforskning. 

(Kleberg 2008:10f) 

 

Desto mer forskning finns om den amerikanska mediemarknaden. Forskaren Debra Baker 

Beck tar i sin artikel The ”F” Word: How the Media Frame Feminism upp hur amerikansk 

massmedia adresserat feministiska frågor och hur deras inramning av feminismen påverkar 

den och människors bild av rörelsen och dess företrädare samt hur medias dragning åt att 

behandla män och kvinnor som motsatspar har inneburit ett hårt slag mot feminismens 

försök att få ett rättmätigt utrymme för deras frågor. Hon citerar Creedon som hävdar att 

det dualistiska tänkandet kring maskulint och feminint programmerar oss att fortsätta tro 

och tänka att manligt är motsatsen till kvinnligt. Vidare menar hon, att det därifrån inte är 

långt till att utmåla feminismen som dålig när man sätter den mot en god maskulin 

samhällsnorm. (Beck 1998:141) Därefter för hon ett resonemang kring att feminister som 

grupp utmålas i media som sexuellt utlevande, manshatande och/eller ute efter att förstöra 

familjeideal och värden genom att feminismen ofta ställs i motsats till familjen (Beck 

1998:142). 

 

7. Teoretisk ram 

Nedan redogörs för uppsatsens teoretiska ramverk. Avsnittet inleds med en beskrivning av 

mediernas roll och makt i skildrandet och formandet av samhället. Därefter följer en 

genomgång av framingbegreppet samt medietexters meningsskapande funktion, makt och 

representation, utifrån diskursanalys, kritisk diskursanalys och Michel Foucaults syn på 

diskurs, kunskap och makt. Det avslutas med en redogörelse för Yvonne Hirdmans teori 

om genussystemet. 

7.1 Mediernas roll och makt 
Journalistik är enligt Nationalencyklopedin en “benämning på såväl insamling, urval, 

bearbetning och presentation av material i massmedier, som på resultatet av denna 

verksamhet: det redaktionella innehållet i medierna” (www.ne.se/journalistik). Mediernas 

roll är i sin tur att hjälpa oss definiera samhället, orientera oss och skapa ett gemensamt 

språk och gemensamma kunskaper grundade i verkligheten (Kovacs & Rosenstiel 

2007:12). De formar, genom inramningen av nyheter och förmedlandet av information, 

medborgarnas förståelse av samhället, vilket har en stor påverkan på den allmänna 
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opinionen och debatten, något som i förlängningen styr samhällsutvecklingen. (Beck 

1998:15) 

 

I Kent Asps Mäktiga massmedier (1986) – ett standardverk inom svensk medieforskning – 

förs ett längre resonemang kring begreppet “mediemakten”, dess grundläggande betydelser 

och distinktioner. Han menar att medierna, genom makten över det producerade innehållet 

och skildrandet av samhället, påverkar tittarnas åsikter, kunskaper och attityder samt själva 

föreställningen om vilka maktkamper som är viktiga (Berglez & Nohrstedt 2009). 

Medierna kan på så vis både vara en del av samt reproducera övergripande 

maktförhållanden, exempelvis en icke-demokratisk regim eller ett patriarkalt system 

(ibid.).  

 

Då medierna blundar för, eller är blinda för sin egen subjektivitet, påverkar den ”icke-

ideologi” som medieproducenterna tror sig verka utifrån deras inramning av verkligheten, 

vilket i förlängningen skapar normativa beskrivningar som aldrig behöver förklaras eller 

försvaras, just därför att de är osynliggjorda. Detta är viktigt att ta hänsyn till i en analys av 

medietexter då människor till vardags, på grund av brist på tid och/eller intresse, sällan 

ifrågasätter sin nyhetskonsumtion utan, medvetet eller omedvetet, tar det som rapporteras i 

medierna som objektiva fakta. Detta ideologikritiska perspektiv är relevant att lyfta för att 

kunna analysera varför tv-debatternas inramning ser ut som den gör och om den hade 

kunnat utformas annorlunda. (Ekstöm & Larsson 2010:266ff)  

7.2 Framing/inramning 
Framing, eller inramning, är ett begrepp inom framingteorin, eller gestaltningsteorin som 

den har kallats på svenska. Det är en svårdefinierad teori vars innebörd varierar beroende 

på hur forskaren väljer att tillämpa den. Det handlar om hur mottagarens tänkande, 

attityder och resonemang påverkas av sättet en nyhet eller ett ämne skildras och 

presenteras för oss (Entman 1993:52ff). Det är denna definition av framing som vi har valt 

att använda. I denna studie kommer vi fortsättningsvis att benämna begreppet som 

inramning.  

 

Inramning innebär på vilket sätt information förs fram: vilka problem, orsakssamband och 

värderingar som föreslås, hur en specifik problemdefinition görs och framhävs samt hur 

medierna, genom urval, fokus, ordval och inramning implicit eller explicit ger förslag på 
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föredragna tolkningar och/eller lösningar. På så vis fungerar den som en typ av mall som 

texten, i vårt fall de tv-sända debattprogrammen, struktureras utifrån. Därmed påverkar 

producenterna av medieinnehållet, medvetet eller omedvetet, hur tittarna sedan kommer att 

uppfatta en händelse, ett ämne eller problem.  

 

Sättet på vilket ett debattämne eller ett samhällsproblem upprepas och kopplas samman till 

för tittarna kulturellt bekanta symboler, och närvaron eller frånvaron av vissa perspektiv, 

fakta och lösningar, kan i förlängningen därför förstärka eller försvaga förståelsen eller 

acceptansen för andra möjliga tolkningar. (ibid.) 

7.3 Genussystemet  
Genusforskningen är ett forskningsområde med varierande tolkningar av kön och genus. 

Termen genus kan förenklat beskrivas som människors ”sociala kön”. Det används för att 

förstå de föreställningar, idéer och handlingar som kopplas till det biologiska könet och 

sammantaget formar våra så kallade kollektiva könsegenskaper, dvs. manligt och 

maskulint, kvinnligt och feminint. Könet ses därmed som socialt konstruerat, alltså inte 

som något medfött utan som något ständigt föränderligt. (Gemzöe 2005, Hirdman 1988) Vi 

har i denna uppsats tagit beslutet att fortsättningsvis använda oss av termen kön istället för 

genus när vi pratar om genussystemet och kön som en social och kulturell konstruktion. 

 

Då denna uppsats söker synliggöra genusstrukturerna i de medialt förda debatterna kring 

jämställdhet och feminism är historikern Yvonne Hirdmans teori om genussystemet 

relevant att tillämpa. Hirdman använder begreppet genus för att tala om den kunskap vi har 

om manligt och kvinnligt och hur detta ”görs”, med andra ord hur de konstrueras och 

reproduceras. 

 

I västerländsk tanketradition utgör dikotomin kvinna/man en central organiseringsprincip, 

en förment naturlig uppdelning vilken sätter könen i ett motsatsförhållande till varandra 

(Beck 1988:20). Denna dikotoma relation sätter könen i två ömsesidigt uteslutande och 

oförenliga kategorier. Principerna för genussystemet är just isärhållningen av kön, där kön 

ses som en dynamisk ordningsstruktur, vilken enklast kan beskrivas som ett nätverk av 

föreställningar, förväntningar, processer och fenomen, som genom deras inbördes relation 

skapar regelbundenheter och mönstereffekter. (Hirdman 1988:55) 
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Kärnan består av två så kallade principer. Den första är dikotomin man/kvinna, idéerna 

kring vad som anses manligt respektive kvinnligt, alltså isärhållandet av man och kvinna 

och föreställningen om att dessa inte bör blandas. Den andra principen är hierarkin, vilken 

innebär att mannen och det som kopplas ihop med manlighet är norm. Män ses som 

människor och utgör normen för det normala och det allmängiltiga medan kvinnor i första 

hand är sitt kön. (Gemzöe 2005:93, Hirdman 1988:55) Lena Gemzöe menar att hierarkin 

mellan könen manifesterar sig i så väl politik, ekonomi som familjesfär och upprätthålls 

och legitimeras genom våra föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt. 

(Gemzöe 2005:81) 

 

8. Metod 

Metoden för denna uppsats är kvalitativ innehållsanalys. Den tar avstamp i ett kvantitativ 

urvalsförfarande byggt på förbestämda variabler (sökord), följt av den fördjupade 

kvalitativa analysen av en avgränsad del av det genom urvalsprocessen funna materialet. 

Själva analysen består i sin helhet av 16 debattprogram sända i SVT mellan 1984 och 

2014. Nedan redogörs för urvalsförfarandet, variabler samt för de teorier och begrepp som 

ligger till grund för den kommande analysen och kvalitativa metoden. 

8.1 Kvantitativt urvalsförfarande 
Då denna studie söker blottlägga förekomsten av generella teman, beskrivningar, 

inramningar och problemformuleringar i debattprogram om jämställdhet och feminism, 

sända i SVT över tid, är ett kvantitativ urvalsförförande den lämpligaste ingången. Detta 

eftersom den tillåter oss att samla in en större mängd data för att få en så uttömmande och 

valid träffmängd som möjligt i vår sökning i SMDB. (Nilsson 2010)  

8.1.1 Motivering av variabler och urvalsförfarande 

Då reliabiliteten i denna urvalsprocess är beroende av hur väl frågeställningarna är 

operationaliserade till mätbara variabler har dessa utformats utifrån uppsatsens syfte och de 

begrepp och nyckelord som vi anser relaterar till diskursen kring jämställdhet och 

feminism i samhället. 

 

Datainsamlingen utgick därför ifrån variablerna, eller sökorden: ”könsrollsfrågor”, 

“könsroller”, ”feminism”, ”genus”, ”jämställdhet”, “jämställdhetsfrågor”, ”kvinnofrågor” 

och ”mansfrågor”. 
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Ovan nämnda sökord gav av förklarliga skäl en mängd träffar i SMDB. För att sedan välja 

ut för studien relevanta program begränsades urvalet ytterligare och avgränsades efter: 

programkanal (SVT1 eller SVT2), programformat (debatt- eller samhällsprogram), ämne 

(jämställdhet och/eller feminism) och sändningstid (17.00-22.30). Anledningen till att vi 

avgränsade sökningen till program sända 17.00-22.30 är då debattprogram av hävd sänds 

kvällstid. Denna avgränsning resulterade i 56 debatt- och samhällsprogram, sända mellan 

åren 1973 och 2014. Efter detta inledande urvalsförfarande har parametern sändningstid 

vidare bortsetts ifrån. 

 

På grund av materialets omfattning, den ämnesmässiga innehållsbredden och variationer i 

format och genre, och ett alldeles för stort och spretigt underlag, genomfördes en sista 

avgränsning inför den kvalitativa innehållsanalysen. Vi preciserade då definitionen av 

debattprogram (se denna under material och avgränsning) och formulerade följande 

kriterier för programurval: att de skulle kunna definieras som debattprogram (utifrån vår 

angivna definition som finns att läsa i kapitel 4. Material och avgränsning) samt att det 

aktuella debattämnet och inramningen (rubrik, eventuell tablåbeskrivning, hallåans 

presentation, inslag, påannons, påståenden, inledande frågeställningar och 

problembeskrivningar framförda av programledaren/programledarna, en speaker eller 

voice-over) knyter an till begreppen jämställdhet och feminism på ett mer övergripande 

samhällsplan i den inledande inramningen av debatten.  

 

Därmed valde vi bort debattprogram med särskilda och/eller snäva jämställdhetspolitiska 

sakfrågor och ämnen som rörde exempelvis vårdnadsbidraget, kvotering och 

jämställdhetsdagis (se fullständig lista i bilagan 14.1: 56 debattprogram sända i SVT från 

1973 till 2014). Parallellt exkluderades partipolitiska debatter mellan två eller fler politiker 

i opposition, som debatterar jämställdhetspolitik och/eller feminism utifrån deras 

respektive partiers politik, samt program som innehöll samtal eller debatter med enskilda 

personer och utgick från deras subjektiva uppfattningar och personliga reflektioner. 

 

Detta medförde att samtliga program från 1970-talet föll bort. Dessa var en dokumentär 

och ett avsnitt av Kvällsöppet, som utgår från en bok och hade en personlig inramning där 

heterosexuella par samtalade om deras gemensamma samlevnad. Resultatet blev därmed 
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16 debattprogram, sända mellan 1984 och 2014, vilka utgör grunden för uppsatsens 

kvalitativa analys, vars metodförfarande presenteras nedan. 

8.2 Kvalitativt tillvägagångssätt 
Medan inramning och genussystemet utgör den teoretiska grunden för den kvalitativa 

analysen är den metodologiska ansatsen i denna studie diskursanalys, kombinerat med 

kritisk diskursanalys och Michel Foucaults teorier om kunskap och makt samt inramning 

som metod för innehållsanalys. Detta för att synliggöra maktaspekterna som kan antas 

influera diskursen om jämställdhet och feminism i SVT:s debattprogram.  

8.2.1 Diskursanalys 

Ordet diskurs är ett begrepp inom diskursanalys. Det syftar till all typ av språkanvändning, 

både det talade och det skrivna. Diskurser ses som en social text och en social praktik och 

de kan beskrivas som socialt konstruerade betydelsesystem som kunde ha varit annorlunda 

(Alvesson & Sköldberg 2010:461, Winter & Phillips 2011:28). Diskursen är därför både 

konstituerande och konstituerad och bidrar på så vis till att konstruera och reproducera 

sociala identiteter, relationer, kunskaps- och betydelsesystem (Winter & Phillips 2011:72f). 

Då denna uppsats syftar till att analysera hur jämställdhet och feminism diskursivt 

konstrueras och ramas in i debattprogram blir det viktigt att studera hur språket inte 

avspeglar verkligheten utan perspektiverar den (Alvesson & Sköldberg 2010:461).  

 

Enligt diskursanalysen är de kunskap- och kategoriuppställningar som förmedlas genom 

språket – så väl inom vetenskapen, journalistiken som i spontana vardagliga bestämningar 

av hur verkligheten begripliggörs – inga oskyldiga eller ofarliga verksamheter. Genom att 

synliggöra de språkliga kategorier som strukturerar vår värld och vår 

verklighetsuppfattning kan man därför börja blottlägga gränserna för våra egna diskursiva 

praktiker. Med dessa kategorier följer även en rad värden, maktordningar och hierarkier. 

(ibid.) Diskursen kan därmed beskrivas som en osynlig väv på vilken hela debatten och 

debattsamtalen om jämställdhet och feminism vilar på. 

8.2.2 Kritisk diskursanalys 

Kritisk diskursanalys är en framträdande del av diskursanalysen och kallas även CDA, 

efter den engelska benämningen Critical Discourse Analysis. (Winter & Phillips 2011:66) 

Den är en teori så väl som metod, och kommer i denna uppsats att tillämpas som ett sätt att 
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analysera maktaspekten av medietext, i detta fall i de utvalda debattprogrammen. Texter 

ses som en diskurs, alltså som meningsskapande i tal, skrift och bild. (Ekstöm & Larsson 

2010:266ff) Inom CDA finns det en kritisk tyngdpunkt som undersöker och lägger fokus 

på hur diskursiva praktiker bidrar till att skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden 

mellan olika grupper, till exempel sociala klasser, kvinnor och män, etniska majoriteter och 

minoriteter. (Winter & Phillips 2011:69) 

 

8.2.3  Foucault – kunskap och makt 
Michel Foucault är en av förgrundsgestalterna inom diskursanalysen. Han menar att 

sanningen är, en diskursiv olika, för stunden närvarande kunskapsregimer som avgör vad 

som är sant och vad som är falskt. Med detta menas de strukturer som genom upprepade 

utsagor (diskurser) formar vår uppfattning om verkligheten. Sanningen kan därmed 

beskrivas som något som i stor utsträckning formas diskursivt och processuellt genom våra 

sociala praktiker. (Winter & Phillips 2011:19) 

 

I Foucaults teori om makt och kunskap beskriver han hur makt är både det som skapar vår 

sociala omvärld och det som gör att den ser ut som den gör och omnämns på vissa sätt, 

samtidigt som då andra möjliga verklighetsskildringar utesluts. Han menar att makt och 

kunskap är både tätt sammanflätande och förutsätter varandra. Idéer om jämställdhet, 

feminism, manligt och kvinnligt som medierna beskriver, kan därför ses som ett system 

bestående av produktion, reglering och spridning av utsagor. (Winter & Phillips 2011:20ff) 

En del av språket handlar följaktligen om värden, och maktperspektivet finns där redan 

från början.  

 

8.2.4 Inramning som metod  

Inramning går att tillämpa som både teori och metod, och vi har valt att använda teorins 

analysverktyg när vi tittat på just inledningen och inramningen i de utvalda programmen, 

från det att de inleds till att själva debatten börjar. Vi anser det motiverat då det är i 

programmens inledande skede som programredaktionen, medvetet eller omedvetet, utövar 

som mest inflytande över innehållet och då SVT:s medie- och probleformuleringsmakt ger 

dem möjlighet att påverka och definiera vilka frågor, frågeställningar, perspektiv och 

ämnen som är relevanta, viktiga och giltiga. Givetvis kan inte SVT bestämma vad deras 

respektive debattdeltagare och gäster ska säga eller tycka under debattens gång. Vad de 
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däremot bestämmer är hur det aktuella ämnet eller ämnena ramas in, vilket formar vissa 

diskursiva gränser. 

 

I den kommande analysen definierar vi inramningen utifrån samma parametrar som i 

urvalsförfarandet som resulterade i de 16 debattprogrammen. Dessa är: rubrik, ämne, 

eventuell tablåbeskrivning, hallåans presentation, inslag, påannons, påståenden, inledande 

frågeställningar och problembeskrivningar framförda av programledaren/programledarna, 

en speaker eller voice-over. Nedan förtydligas några ytterligare: 

 

Hallåa: programpresentation som presenteras i analysen/redovisningen om det 

förekommer och/eller om den tar upp eller presenterar något för debatten väsentligt.  

 

Rubrik/Ämne: skriven text som syns i bakgrunden av studion och/eller som 

ämnesbeskrivning som yttras av en hallåa, speaker eller programledare innan eller under 

ett inslag eller i programmens inledande skede.  

 

Påannons: vanligtvis förkortat ”påa”, är en term för inledande presentation av ett program 

eller inslag och används här om information som läses eller presenteras av programledare, 

speaker eller voice-over i inledande inslag samt videoinslag.  

 

Samtliga dessa delar konstitueras av frågeställningar, problemformuleringar och/eller 

påståenden. 

9. Analys/resultatredovisning 
I detta kapitel redovisas och analyseras innehållet i inramningarna av de 16 debattprogram 

som sänts i SVT från 1980-talet till 2014. Först följer en resultatredovisning och 

genomgång av inramningen av jämställdhet och feminism i debattprogrammen under 

respektive årtionden. (Under bilaga 14.1, 56 debattprogram sända i SVT 1973-2014 listas 

samtliga debatt- och samhällsprogram som legat till grund för denna studie.) 

 

Sändningsdatum Programnamn Rubrik och/eller ämne 

1984-05-15  Hon och han ”Jämställdhet – en modenyck?” 
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1984-10-04 Kanal3  ”Behövs mannen?” 

1992-03-11 Striptease ”Har jämställdheten gått för långt?” 

1994-01-20 Svar direkt ”När bildas Maria-Pia Boëthius kvinnoparti?” 

1994-03-31 Svar Direkt Debatt om mannen: ”Är mannen förtryckt?” 

1998-03-05 Svar Direkt Tema jämlikhet: ”Har jämställdhetsdebatten gått för 
långt?” 

2004-01-20 Debatt ”Har jämställdhetsdebatten gått för långt?" 

2004-05-04 Debatt ”Behövs ett feministiskt parti i Sverige?” 

2004-08-24 Debatt ”Om feminism, och behövs det ett feministiskt parti i 
Sverige?” 

2005-01-11 Debatt ”Vad händer med jämställdhetsdebatten under 2005? 
Finns det ett strukturellt manligt förtryck av kvinnor i 
Sverige?” 

2006-05-16 Debatt Ett år efter Könskriget: ”Hur är det med feminismen? 
Varför är det så tyst om den? Är den avsomnad, eller 
rent av död?” 

2007-04-03 Argument ”Är feminismen en död fråga i Sverige i dag?” 

2009-03-03 Debatt ”Har jämställdheten gått alldeles för långt?” 

2009-03-08 Agenda ”Var är feminismen?” 

2010-04-29 Debatt Valspecial ”Om ’jämställdhetsfråga’. Dansk tv-stjärna utvärderar 
den svenska jämställdheten. Debatt om feminism 
mellan Claes Borgström (JämO) och Nyamko Sabuni 
(M).” 

2014-01-16 Debatt ”Feminism – apropå Fittstim-programmet” 

 
9.1 Inramningar i SVT:s debattprogram – 1980-talet till 2014 

9.1.1 1980-talet 
Vi har vi valt att analysera två program från 1980-talet. Dessa är Hon och han (1984-05-

15) och Kanal3 (1984-10-04), båda sända under 1984. 

 

Hon och han 

Rubriken för programmet är Jämställdhet – en modenyck? En hallåa presenterar det med 

orden: ‘Hon och han’, kvällssamtal om samlevnad och kärlek. Detta följs av 

programledaren Åke Söderlinds inledande påannons av samtalsämnet: 
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Ja, god afton och välkommen till ‘Hon och han’, där vi i kväll ska ta upp jämställdheten mellan 

man och kvinna. Om kvinnligt och manligt och om de besvärligheter som de nya könsrollerna 

kanske har medfört för en del utav oss. Den gamla hederliga karlakarlen, han ska ju vara 

aktiv, stark, klok, handlingskraftig, konkurrensinriktad, duktig, och då ska hans partner, 

kvinnan, naturligtvis vara svag och öm och mjuk och fylld utav omsorg och kärleksfulla 

känslor. Men på de sista tjugo, trettio åren har det vuxit fram nya ideal som har vänt 

uppochner på det mesta, och i dag känner sig väl ofta både män och kvinnor lite osäkra på vad 

de nya rollerna egentligen innebär. Men nu har vi här i studion fyra gäster i kväll som ska 

försöka bringa reda i den här oredan. 

 

Han välkomnar och presenterar därefter sina gäster genom att ställa några inledande frågor 

utifrån deras respektive sakkunskaper, ämnesområden och politiska ståndpunkter:  

 
Välkommen Margareta Persson [socialdemokratisk riksdagsledamot]. Du har sagt att vi måste 

ha en ny mansroll. Har vi inte ändrat oss nog mycket de senaste åren, vi män? Hon svarar och 

han frågar nästa gäst: Lars Jalmert, du är forskare och har genomfört den första riktigt stora 

undersökningen om mansrollen i Sverige, och du har funnit att männen inte har det så bra 

ställt med jämställdheten, är det så? Därefter presenteras tredje gästen: Marianne Rasmusson 

är professor i genetik här i stan [Umeå] och du vet då lite grann om biologin bakom det här 

med män och kvinnor. Jag tror att du ändå tycker att män ska vara män och kvinnor ska vara 

kvinnor? Han vänder sig till den sista gästen, den moderate riksdagsledamoten Tore Nilsson: 

Nyligen så sa ju jämställdhetsombudsmannen Inga-Britt Törnell att ”De moderata 

riksdagsledarmännen, de är de riktiga mörkermännen här i Sverige. De har inte gjort något 

annat än motionerat för att få bort alla åtgärder emot jämställdhet här i Sverige”. 

 

De ger sina svar. Därefter presenteras publiken och övriga deltagare och debatten inleds 

med orden:  
 

Och därmed skulle vi kunna ge oss in på kvällens ämne. Och grundfrågan är ju som Marianne 

Rasmusson sa här: Är vi män och vi kvinnor, är vi i grunden alldeles olika? Och om vi är det, 

ska vi då acceptera att vi ska ha olika roller i samhället och i samlevnad med varandra? 
 

Kanal3 

Det andra programmet är Kanal3 (1984-10-04). En hallå presenterar debatten med orden: 

Här i tvåan undrar vi i stället om mannen verkligen behövs. Programledare Birgitta 

Sandstedt påannonserar sedan programmet med följande frågeställningar, 

samtidsbeskrivningar och påståenden: 
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Behövs mannen? Tycker ni att det låter konstigt, fånigt rent av? Det är inte så dumt som ni 

tror, för kvinnan har i dag tagit makten i familjen. Det är hon som bestämmer om det ska bli 

barn, när det ska bli barn. P-pillret och den fria aborten har gjort det möjligt. Och det är i 

regel kvinnan som tar initiativ till skilsmässa i dag. Den vanligaste familjen i storstäder är 

ensamstående kvinnor med barn. På andra plats kommer styvfamiljen och först på tredje: 

kärnfamiljen. Vad behövs mannen till då? Till lyst? Som söndagspappa? Välkomna alltså, till 

en pejling om mannens situation i vårt moderna kvinnosamhälle. Välkomna till ett 

förhoppningsvis glatt, ironiskt, allvarligt och sensuellt samtal med många debattlystna kvinnor 

och män. Och för att komma i stämning ska vi börja med lite musik. 

 

Låten Till Bosse framförs. Sandstedt tar sedan vid igen och startar debatten genom att 

bjuda upp första debattdeltagaren, journalisten och fredsarbetaren Ingrid Segerstedt 

Wiberg, till talarstolen med orden: Och jag påminner om vårt ämne: behövs mannen? 

9.1.2 1990-talet 
Fyra program har valts ut från 1990-talet. Dessa är Striptease (1992-03-11), Svar Direkt 

(1994-01-20), Svar Direkt (1994-03-31) och Svar Direkt (1998-03-05). 

 

Striptease 

En hallåa presenterar programmet: Kvällens ‘Striptease’ handlar om kvinnor och 

jämställdhet och sänds direkt från Studio 4. Efter dessa ord startar programmets vinjett. 

Den korsklipps med ett inslag med en reporter som frågar Vem vill vara jämställd? för att 

sedan övergå till att intervjua människor på stan samtidigt som följande rubriker radas på 

varandra: Barn eller karriär? Är det fult att vara hemma med barn? 

 

Inslaget tar slut. Åter i studion står programledaren Jens Orback i bakgrunden och pratar i 

telefon med en till synes upprörd kvinnlig tittare, om behovet av att sluta upp kvinnor 

emellan i ett kvinnoparti eller liknande. Tittaren i andra änden säger med hög röst att 

feministerna har fel och att kvinnor inte är bättre än män. Orback ger vidare telefonen till 

en av debattdeltagarna, Maria-Pia Boëthius, varpå de samtalar en stund innan Orback 

avbryter för påannons av kvällens program:  

 
… för nu ska det just handla om jämställdhet. Om män och kvinnor, om deras rättigheter och 

möjligheter och om hur det faktiskt står till på jämställdhetsfronten i vårt avlånga land. Om 

vad man borde göra, och vad man kan göra. Och att något borde göras, det tycker man nog 
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när man sett det här. 
 

Därefter följer en inslagsintroduktion, med rörliga bilder och en manlig voice-over som ger 

nedanstående samtidsbeskrivning: 

 
Har jämställdheten gått för långt? Ja, om jämställdhet ska definieras som lycka och livskvalitet 

så har den gått för långt. På 70-talet var det vi män som var mest nöjda med livet. I dag är det 

tvärtom. I dag är det kvinnorna som anser sig vara mest nöjda med sitt liv och sin tillvaro som 

helhet. Det beror främst på att kvinnor är mest nöjda med sin familj, sina vänner och sin fritid. 

Män måste göra lumpen. Ja, visserligen kan kvinnor göra det i dag, men vi män måste, vi är 

tvingade enligt lag till i genomsnitt 11 månader av umbäranden, underkastelse och förnedring. 

Och där den ekonomiska ersättningen är så liten att man nog måste tala om oavlönat arbete. 

Men det är få kvinnosakskvinnor som höjer sina röster för att bekämpa den här uppenbara 

ojämlikheten. Män arbetar mer än kvinnor, men även om man räknar bort det så är det vi män 

som skadas oftast i arbetslivet. De allra värsta olyckorna, dödsolyckorna, drabbar män 14 

gånger oftare än kvinnor och i genomsnitt lever vi 6 år kortare än kvinnor. De svenska 

domstolarna är riktiga mansfällor. Män löper 3 gånger större risk att dömas till fängelse än 

kvinnliga brottslingar. Och även om man räknar in tidigare brottslighet och vilket brott man 

har gjort så döms vi män till strängare straff än kvinnor för samma brott. I vårdnadstvister 

efter en skilsmässa får nästan aldrig pappan vårdnaden om barnen. Det är 10 gånger 

vanligare att mamman får den. Visserligen döms allt fler föräldrar till gemensam vårdnad. 

Men i praktiken har det bara betytt att färre män har kontinuerlig kontakt med sina barn. Det 

kanske har sina skäl att vi män begår självmord dubbelt så ofta som kvinnor. 
 

Svar Direkt 
Det andra programmet från 1990-talet är Svar Direkt (1994-01-20). Programmet inleds 

med att programledaren Siewert Öholm står backstage och ställer kvällens fråga till 

kameran: När bildas verkligen Maria-Pia Boëthius kvinnoparti?. I nästa klipp välkomnar 

han tittare, debattdeltagare och publik till Svar Direkts studio, och påannonserar sedan 

kvällens ämne: 
 

I kväll handlar det om ett kvinnoparti i Sverige. Ska vi ha det? Ska det bli det? Kommer ett 

kvinnoparti att finnas i riksdagen efter nästa val? Hela dagen i dag så har det ju gått ut ett 

antal nyhetssändningar om opinionsmätningar som är gjorda … I Svar Direkt i kväll ska ni få 

en alldeles färsk opinionsmätning där vi har ställt frågan hur intresset är för ett kvinnoparti, 

det som bland andra Maria-Pia Boëthius har sagt sig vara beredd att starta om så skulle 

behövas. Hela timman ägnar vi åt ett kvinnoparti. Så välkomna in: Maria-Pia Boëthius, Agneta 

Stark och Ebba Witt-Brattström. 
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Öholm inleder sedan debatten med följande summering och frågeställning:  

 
Jaha, här är dem, damerna som alltså har utmanat det politiska etablissemanget alldeles 

enastående, och där det då är väldigt intressant att veta: vad säger allmänheten om deras 

utmaning? Är det bara en tidsfråga, även i Sverige, innan det till exempel finns en Elisabeth 

Rehn här också? Finland, Ryssland, Norge, i alla de länderna och i många andra kommer 

kvinnorna starkt. Men frågan på allas läppar i dag är: när bildas verkligen Maria-Pia 

Boëthius kvinnoparti? 

 

Svar Direkt 
Tredje programmet från 1990-talet är även det Svar Direkt (1994-03-31). Hallåa presenterar 

kvällens debatt: Här i tvåan rätar vi ut frågetecknen och ger er Svar Direkt. I studion 

påannonserar programledaren Siewert Öholm sedan: 
 

Det ska handla om mannen i kväll. Håller vi efter 30 år utav feminism på att få en rädd och 

förskräckt stackars man, som egentligen inte vet vilken roll han har och vad det är för person? 

Det ska vi prata mycket om under den här kvällen. 
 

Programmet inleds sedan med ett inslag med bilder på olika kända och framgångsrika män, 

ackompanjerat av Lill Lindfors låt En sån karl. Efter det åter till studion där Öholm, 

ståendes med en levande tupp i famnen, säger: 

 
Ja, det är frågan, om den här stackars tuppen har någon chans i framtiden, eller om det är en 

utomordentligt frustrerad stackare i hönsgården, som inte kan sin roll och inte vet hur han ska 

ha det med sin manlighet när 30 år av feminism gjort mannen, tuppen, till en väldigt rädd liten 

varelse, även om han kacklar på så gott det går. Vi ska fundera på det här. 
 

Han välkomnar och samtalar kort med en av debattdeltagarna, psykologen Åke Högberg, 

och fortsätter sedan: 

 
Man kan fråga sig, är det dags för en manlig motrörelse till denna 30-åriga feminism som jag 

nämnde. Manligheten är inte självklar längre. Först så dog den auktoritäre mannen ut, sen så 

skrattades velourmannen ut, och sen så kom machon. Och det var inte så lätt för honom heller, 

och mansgrisen har väl alltid varit förlegad på ett eller annat sätt. Det är definitivt inte längre 

frågan om att sprätta runt som en tupp i hönsgården. Och då kan man fråga sig: var är vi på 

väg? 
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Öholm vänder sig sedan till en av paneldeltagarna, Thomas Olofsson, och inleder debatten 

med frågan: Är mannen förtryckt eller? 

 

Svar Direkt 
Fjärde programmet under 1990-talet är även det Svar Direkt (1998-03-05). En hallåa 

presenterar programmet: Tema jämlikhet präglar det vi närmast har framför oss. Siewert 

Öholm har fyllt studion i Göteborg med män. Öholm gör sedan en första påannonsering 

inifrån kontrollrummet:  

 
Det är faktiskt män, och det är ju den andra halvan av befolkningen i så fall. Vi ska höra hur 

de mår i jämställdhetsdebattens heta dagar… Och nu ska vi gå över till studion, fylld av bara 

män, och en kvinna.  
 

Väl i studion påannonserar en speaker ytterligare en gång: Svar Direkt i kväll: Har 

kvinnorna tagit över? De nya mansrörelserna växer. Nu gör männen uppror. Detta följs 

upp av Margareta Garpe och Suzanne Ostens låt ÅÅÅ tjejer och en kamerapanorering över 

debattdeltagarna och publiken (samtliga män) innan ett färgglatt skjortgäng (The Beauty 

Boys) reser sig upp och sjungande parafraserar: 
 

Ååå karlar, ååå karlar, vi har förlorat våran mandom och är slaka. Ååå, grabbar, ååå 

grabbar. Nu ska vi bryta mark och ta vår plats tillbaka. Ååå killar ååå killar, velouren kliar på 

våran kropp och vi vill byta. Ååå gubbar, ååå gubbar sätt på kostymerna nu är det dags att 

ryta! 
 

Kameran vänds åter mot Öholm som sitter i en fåtölj i mitten av studion, och en tredje 

påannons görs:  
 

‘Jämställt i Sveriges Television’ är ju det som präglar den här veckans program i hela 

Sveriges Television. Och då kan man fundera också utifrån en något annorlunda bana: Har 

könskampen rent av gått överstyr på något sätt? Har kvinnorna tagit över? Har kvinnornas 

tolkningsföreträde, som många tycker att de har haft under en tjugoårig jämställdhetsdebatt, 

skapat en identitetskris hos mannen, skapat osäkra män? Nu kommer de nya mansrörelserna. 

Den ena efter den andra poppar upp. Och man kan undra: Är det dags för mannen att hävda 

sig igen? 
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Han välkomnar sedan den enda kvinnliga debattdeltagaren, och för kvällen utnämnda 

”gisslan”, Ingrid Segelström [ordförande för Socialdemokraternas kvinnoförbund] som 

sitter bredvid honom och frågar: Har jämställdhetsdebatten gått för långt?  

9.1.3 2000-talet 
Från 2000-talet har vi åtta debattprogram. Dessa är Debatt (2004-01-20), Debatt (2004-05-

04), Debatt (2004-08-24), Debatt (2005-01-11), Debatt (2006-05-16), Argument (2007-04-

03), Debatt (2009-03-03) och Agenda (2009-03-08). 
 

Debatt 
Första programmet för 2000-talet är Debatt (2004-01-20). Programmet består i sin helhet 

av tre debatter, varav de två sista rör jämställdhet: först pappaledighet kopplat till 

jämställdhet och sedan mansrollen kopplat till jämställdhet. Påannons med speaker inleder: 

I Debatt ikväll: kvinnor kvoteras ut i arbetslivet, männen tvingas hem till barnen. Vad 

händer med manligheten i en helt jämställd värld?. Efter en första debatt om Konstbråket 

på Historiska museet går programledare Lennart Persson vidare i programmet och 

påannonserar andra debatten: 

 
Vi ska snacka om mansrollen. Hur ska den svenske mannen vara? Vi ska också fråga oss 

varför så få män tar ut pappaledigt. Är det möjligtvis så att de inte får för sina fruar? Gudrun 

Schyman och Berit Andnor [socialdemokratisk familjeminister] ska diskuterar detta. 
 

Debatten påannonseras återigen av Persson: Debatt ska nu handla om könsroller och 

jämställdhet, och vi ska visa en bild av den svenske mannen som inte har sådär väldigt 

många år på nacken. Därefter följer ett inslag från en gammal svartvit film där en man 

uppmanas kliva in i en hemmapapparoll för en dag. Persson fortsätter efter inslaget: 

 
Ja, och de svenska papporna verkar fortfarande ta jobbet framför barnen, kan man tolka det 

på annat sätt när det visar sig att männen bara tar ut 18 procent av föräldraledigheten. Eller 

är det möjligtvis så att det är mammorna, deras fruar, deras sambor, som hindrar papporna? 

Just nu utreds den här frågan, och det finns åtminstone två vägar om vi vill uppnå 

jämställdhet. Den ena är frivillig, och den andra är mer av tvångskaraktär. Vi ska diskutera 

detta med Berit Andnor som är familjeminister och Gudrun Schyman som är riksdagsledamot. 

 

Diskussion förs mellan Andnor och Schyman. De ansluter till den tredje och sista debatten 

och Persson inleder: 
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Vi ska nu tala om kvällens sista ämne: Hur ska den svenske mannen vara? Just det, macho 

eller mjukis? Hur ska den moderne svenske mannen vara? Det ska vi diskutera. Mannen har ju 

i årtusenden varit den som bestämt, men frågan är nu: håller kvinnorna på att ta över? 

 

Sedan följer ett kort inslag/musikvideo med artisten Miss Universum och Persson 

fortsätter: 
 

Det här var ”Miss Universum”. Hon sjunger om en man som ska vara som en avelstjur, en 

man som bara ska ge henne ett barn. Det var budskapet i den här videon. Paolo Roberto, vad 

säger du, tror du att det är såhär en del kvinnor ser på män? 
Debatt 
Andra programmet för 2000-talet är Debatt (2004-05-04). Hallåa presenterar det med 

orden: Om framtiden ska nu Lennart Persson och hans politiska gäster tala. Följt av en 

speaker som i studion påannonserar: 

 
I Debatt i kväll: vilka är de heta politiska frågorna om 10 år? Vad har då hänt med det svenska 

folkhemmet, och har vi ett feministiskt parti vid makten? 
 

Persson kommer in i studion, välkomnar tittarna och uppmanar dem att via sms delta, tycka 

till och svara på veckans tittarfråga: Behövs det ett feministiskt parti i Sverige?. Han 

fortsätter sedan med orden: 

 
Ja, nu är det dags igen. Nu förs återigen frågan om ett feministiskt parti upp på dagordningen. 

Tidningarna har varit fulla av det här. 

 

Han håller sedan upp en varsin upplaga av Aftonbladet och Expressen och går igenom 

Aftonbladets politiska kommentator, Lena Mellins, förslag på feministisk regering, eller 

“kvinnoregering”, och beskriver Expressens spekulationer kring Margareta Winberg som 

tänkbar ledare för ett nytt kvinnoparti. Han vänder sig sedan till Gudrun Schyman (V) som 

sitter i studion, och frågar: Vad säger du om Margareta Winberg, skulle hon vara en bra 

partiledare för ett feministiskt parti i Sverige? 

 

Debatt 
Tredje programmet från 2000-talet är även det Debatt (2004-08-24). Hallåan presenterar 

det med orden: Och hos Lennart Persson samlas feminister och OS-kritiker i säsongens 
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första Debatt. Programmet inleds med att Persson välkomnar tittarna till säsongspremiären 

genom en påannons av kvällens sista debattämne och en introduktion av gästen Annika 

Bahrtine (S), som står bakom ett nyligen publicerat feministiskt manifest. Han säger 

därefter:  

 
Du rörde ju om i folkhemmet förra veckan med ett feministiskt manifest. Persson ställer sedan 

följande frågor på vilka hon får svara kort: Du trodde inte det skulle bli något liv om det?... Du, 

behövs det en kvinnorevolt i Sverige?... Det gör det? En riktig revolution då, eller? … Du var 

ju tidigare gift med stadsministern Göran Persson, levde ni i ett jämställt förhållande?... En 

fråga som vilar över hela den här diskussionen är naturligtvis: kommer det att bildas ett 

feministiskt parti i Sverige?  
 

De andra två debattämnena avhandlas sedan innan skärmen i debattstudion ändrar rubriken 

till REVOLT och en speaker påannonserar sista debatten med orden: Feminister 

presenterar ett nytt manifest. Blir det ett nytt kvinnoparti den här gången? och Persson tar 

vid: Vi ska ge oss i kast med kvällen sista ämne. Då handlar det om feminism, och behövs 

det ett feministiskt parti i Sverige? 

  

Debatt 
Fjärde programmet från 2000-talet är ytterligare ett Debatt (2005-01-11). En hallåa 

presenterar det med orden: Om svensk krishantering, och om feminismen behöver ett eget 

parti. I Debatt strax. Sedan följer en påannons av en speaker … svensk 

jämställdhetspolitisk är hetare än nånsin, men är det statens sak att befria kvinnorna? 

Efter en debatt om krishantering inleds debatten med programledare Lennart Perssons ord: 

 
Ja, då är det dags för kvällens andra ämne, och då ska jag citera självaste JÄMO, som är att 

jämställa med en generaldirektör för ett statligt verk. Och han skriver såhär i en debattartikel 

nyligen: vi har i Sverige en ständigt pågående systematisk diskriminering av kvinnor inom 

livets alla väsentliga områden. Det skriver alltså JÄMO, Claes Borgström.  
 

Han vänder sig sedan mot kameran och ställer några korta frågor:  

 
Hur illa ställt är det egentligen med jämställdheten i Sverige? Och finns det en liten taliban i 

varje svensk man? Är det staten som ska gå i bräschen för jämställdheten och behövs det ett 

feministparti? 
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Efter det visas ett inslag med bilder på bland annat en rad kända och okända kvinnor. En 

voice-over ger en inledande beskrivning av det jämställdhetspolitiska läget: 

 
2004 var på många sätt kvinnornas år, året då kvinnofrågor hamnade på löpsedlarna. Det var 

pigdebatt, men med fokus på att bättre värdera kvinnors arbete. Föräldraförsäkringen fick 

kritik för att vara en kvinnofälla, Norrländska Socialdemokraten bestämde sig för att publicera 

namn och bild på män som dömts i domstol för kvinnomisshandel. Nu har det nya året börjat 

med en ny jämställdhetsminister och en av Sveriges populäraste politiker [avser här Gudrun 

Schyman] har lämnat sitt parti och är fri och obunden. Många hoppas nu att tiden är mogen 

för ett sant jämlikt samhälle, fritt från mansförtrycket. 
 

Persson inleder sedan debatten med följande ord:  

 
Ja, kvällens andra ämne alltså. Den viktigaste politiska frågan som vi har att ta ställning till 

om man får tro JÄMO. Vi ska vända oss till Susanna Popova, författare, numera också TV-

programledare och debattör. Du har skrivit boken Elitfeministerna – ett spel för gallerierna. 

Finns det ett strukturellt manligt förtryck av kvinnor i Sverige? 
 

Debatt 
Det femte programmet från 2000-talet är Debatt (2006-05-16). Det presenteras med två 

påannonser. Den första görs av Persson vid programstart:  

 
… och kvällens andra ämne i Debatt i kväll. Det ska handla om feminismen. Ett år efter 

”Könskriget”. Ni vet reportagen där uttrycket 'Män är djur' fälldes. Hur är det med 

feminismen? Varför är det så tyst om den? Är den avsomnad, eller rent av död? Vi ska 

diskutera feminismen i debatt i kväll. 
 

Efter en första debatt om polisen och rättsäkerhet tar Persson återigen vid med 

frågeställningen: 

 
Då ska vi byta till kvällens andra och sista ämne. Var tog den svenska feminismen vägen? 

frågar vi oss. Programmet ”Könskriget” för ett år sedan skakade ju om ordentligt och 

orsakade en plötslig reaktion på den feminism som varit på allas läppar, kan man säga. Men 

nu var den inte lika självklar längre.  
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Sedan följer ett inslag, som inleds med en bild på vad som kan liknas vid en amerikansk 

militärkyrkogård. En uppsjö vita kors står uppradade, alla med inristade kvinnotecken, och 

en voice-over säger:  

 
Det är inte särskilt svårt att föreställa sig att feminismen är död. Men är den det? Från att ha 

varit modeordet för dagen har feminismen tappat mark. För några år sedan hörde vi i stort sett 

varenda ledande politiker bekänna sitt brinnande engagemang för jämlikhet och jämställdhet. 

Partiledare, debattörer och allmänhet. Alla var vi feminister … Det nya partiet Feministiskt 

Initiativ spåddes marschera in i riksdagen med lätthet. Men det senaste året har hurraropen 

klingat av. Opinionssiffrorna för partiet sviktar och feminismen är inte längre frågan för dagen. 

Vissa hävdar att den mycket uppmärksammade och prisbelönta dokumentären ’Könskriget’ var 

en viktig orsak till att feminismens gloria bleknade … Det är nästan exakt ett år sedan 

dokumentären ”Könskriget” sändes. Men även om det offentliga samtalet bytt fokus, om 

ledarskribenter och debattörer ägnat sin kraft åt annat betyder inte det att människor slutar bry 

sig om frågan. Ordet feminism kanske har blivit omodernt, men en av Sveriges ledande 

feminister, Gudrun Schyman, tror i alla fall att människors engagemang för feminismen kommer 

att föra Feministiskt initiativ in i riksdagen. 

 

Åter till debattstudion och Persson, som kommenterar bilderna i inslaget innan han vänder 

sig till debattdeltagaren Maria Rankka från Timbro, och frågar: Vad säger du, varför är det 

så tyst om feminismen i dag? 

 

Argument 
Det sjätte programmet under 2000-talet är Argument (2007-04-03). Hallåa: Argument – om 

dagens och framtidens feminister. Programledare Helena Wink presenterar sedan 

debattämnet med frågeställningen och rubriken: Är feminismen en död fråga i Sverige i 

dag? Sedan följer ett inslag om ”Sveriges första feministiska parti” (Feministiskt initiativ), 

Evin Rubars dokumentär Könskriget och en beskrivning av hur feminism allt mer börjar 

förknippas med manshat, följt av ett ideologiskt samtal mellan fyra riksdagsledamöter och 

representanter från Feministiskt Initiativ, Vänsterpartiet, Folkpartiet och Moderaterna. 

 

Debatt 
Det sjunde programmet under 2000-talet är Debatt (2009-03-03). En hallåa presenterar det: 

Nu blir det debatt, om det samarbete människor emellan som vi kallar jämställdhet, följt av 

programledare Janne Josefssons påannons och inledande frågeställningar: 
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Välkomna till Debatt tisdag kväll. Har jämställdheten gått alldeles för långt? Det låter ju väldigt 

bra med jämställdhet naturligtvis, men tänk om det lett till att barnen mår allt sämre och mannen 

har blivit mer förvirrad och i slutändan är det kvinnan som är den stora förloraren. Har vi gått 

på en politisk korrekt propaganda där ingen vågar säga någonting emot, allra minst vi män? Vi 

har ju riskerat att bli kallade för mansgris då. Eller är vi just nu med i en, vad man skulle kunna 

kalla, reaktionär backlash där en bakåtsträvande förlegad kvinnosyn är med på släptåget. Jag 

skulle vilja börja med att fråga publiken och gästerna här: Är det någon som vågar säga sig 

vara emot jämställdhet? 
 

Agenda 

Det åttonde programmet under 2000-talet är Agenda (2009-03-08). Rubriken lyder: Var är 

feminismen?. Påannons av programledaren Anna Hedenmo: 
 

I dag firas den internationella kvinnodagen i en rad länder. Men här i Sverige är det numera 

ganska tyst i kvinnofrågan. För några år sedan tävlade ju många politiker, i synnerhet män, om 

vem som var mest feminist. Men så är det inte riktigt längre. Jag säger välkommen till Gudrun 

Schyman, Feministiskt Initiativ, och Karin Olsson, ledarskribent på Expressen, och 

jämställdhetsminister, Nyamko Sabuni. Gudrun Schyman: Varför är det så tyst? 

9.1.4 2010-talet 
Under 2010-talet har vi tagit med två program. Det första är Debatt Valspecial (2010-04-

29) som sändes i samband med riksdagsvalet 2010 och Debatt (2014-01-16) som följde 

efter Belinda Olssons program Fittstim – min kamp. 

 

Debatt Valspecial 
Hallåa presenterar: Nu ska det handla om svenska män och kvinnor, sedda genom danska 

ögon. Påannons med programledaren Belinda Olsson: 

 
... vi ska börja i Valspecial Debatt. Vi har låtit fyra utländska journalister titta på Sverige, och i 

kväll är det dags för den danska tv-stjärnan Mikael Bertelsen. Och han förundras över svensk 

jämställdhet, eller närmare bestämt, han tycker att det är lika konstigt att det finns svenska män 

som kallas sig för feminister som om de skulle kalla sig lesbiska. Hänger ni med? Vi börjar med 

det. Och efter det blir det debatt med Claes Borgström och Nyamko Sabuni. 

 

Därefter visas inslaget med Bertelsen och inledande voice-over säger:  
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Nu är han på väg till Sverige. Han ska titta närmare på jämställdhetsfrågan. För det går 

nämligen ett rykte i Danmark om att den svenske mannen är på väg att radera ut sig själv. Under 

sina dagar i Sverige så kommer Mikael Bertelsen att träffa frilansfeministen Gudrun Schyman. 

Han kommer att sjunga barnvisor med trettiofem föräldralediga pappor, och så kommer han att 

göra bort sig ordentligt för den svenska jämställdhetsministern, Nyamko Sabuni. Mikael 

Bertelsen har alltid tänkt på Sverige som ett land som kommit väldigt långt när det kommer till 

jämställdhet. Kanske till och med lite väl långt. 

 

Åter i studion där programledare Olsson tar ordet: 

 
Så där ser det ut när en dansk tv-stjärna betraktar Sverige. Jag säger välkommen till 

jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och Claes Borgsstöm, som är Socialdemokraternas 

talesperson i jämställdhetsfrågor. Jag tänkte faktiskt börja med dig [Claes Borgström], för att 

han [Mikael Bertelsen] är ju så förundrad hela tiden över att svenska män kan kalla sig för 

feminister. Är du konstig? För jag tänker att du kallar dig för feminist? 
 

Debatt 
Andra och sista programmet under 2010-talet är även det Debatt (2014-01-16). Hallåa 

presenterar: Alldeles nyss var det premiär för Belinda Olssons ‘Fittstim – min kamp’, med 

bland andra Gudrun Schyman och Ebba Witt-Brattström. Nu möter vi dem alla tre igen i 

direktsänd debatt. En första påannons med programledare Kristina Hedberg följer: De 

sitter här inne nu: Gudrun, Ebba, Belinda. Vi ska köra feministisk kamp - live i 

debattstudion. Hedberg kommit sedan in på debattscenen och inleder med orden: 

 
Hej, välkomna. Debattsäsongen är igång igen, och vi rivstartar med frågan ”Har feminismen 

spårat ur? Det där undrade ju SVT i ett pressmeddelande redan innan jul och debatten drog 

igång då, bara på att ställa frågan. Och Belinda Olsson, i kväll sändes det första programmet i 

den här programserien som du har gjort om feminismen. Välkommen tillbaks till debattstudion. 

Men du, vad svarar du på frågan. Har det spårat ur?  
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9.2 Analys av dominerande teman och inramningar 
Nedan följer en jämförande analys av skillnader och likheter inom och mellan de 

respektive årtiondena, indelat i underrubriker som baseras på de inramningar och teman 

som gått att skönja i de 16 debattprogram vi redogjort för ovan. Dessa rubriker är som 

följer: Jämställdhet och dikotomin man/kvinna, “Är mannen överkörd?”, Jämställdheten 

och feminism har gått för långt, Behovet och bildandet av ett kvinnoparti/feministiskt parti 

och Feminismen.  

 

9.2.1 Jämställdhet och dikotomin man/kvinna   
Isärhållandet av kvinnor och män och uppdelningen av könen i dikotoma kategorier är en 

återkommande utgångspunkt och konfliktgrund i inramningen av SVT:s debattprogram om 

jämställdhet och feminism från 1980-talet till 2014. Detta genom att män och kvinnor gång 

på gång delas upp i ett oförenligt motsatspar vars intressen inte verkar kunna förenas eller 

överensstämma.  

 

Under 1980-talet kretsar inramningen av jämställdhet kring familjen och samlevnad mellan 

man och kvinna. Den handlar om vad de eventuella konsekvenserna och effekterna av den 

pågående jämställdhetsutvecklingen har inneburit och kan komma att innebära för män och 

kvinnors könsidentitet. I Hon och han från 1984 står jämställdhet med i själva rubriken 

Jämställdhet – en modenyck, och tas även upp i programledarens påannons av debattämnet. 

Tyngdpunkten ligger dock inte på en ökad jämställdhet mellan könen som sådan, utan 

snarare kring könsrollernas varande och förändring, i relation till varandra, det 

gemensamma samlivet och samhällsutvecklingen. Ett exempel på detta är när 

programledaren Åke Söderlind inleder den aktuella debatten med påståendet och 

frågeställningen: Är vi män och vi kvinnor, är vi i grunden alldeles olika? Och om vi är 

det, ska vi då acceptera att vi ska ha olika roller i samhället och i samlevnaden med 

varandra?  

 

Programmet Kanal 3 från samma år inleds med frågan och den för debatten fastslagna 

rubriken: Behövs mannen? Därefter redogör programledaren Birgitta Sandstedt för varför 

vi nu kan sägas leva i ett “modernt kvinnosamhälle”: För kvinnan har i dag tagit makten i 

familjen. Det är hon som bestämmer om det ska bli barn, när det ska bli barn. P-pillret och 

den fria aborten har gjort det möjligt. Och det är i regel kvinnan som tar initiativet till 
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skilsmässa i dag. Mannens existensberättigande ifrågasätts därmed, utifrån att hans makt 

över kvinnans kropp och familjen som subjekt kommit att försvagas. Frågan Behövs 

mannen? får sedan inleda debatten. 

 

Om jämställdheten huvudsakligen kopplades ihop med en könsrollskonflikt i relation till 

familjen och samlevnad under 1980-talet så kan inramningen under 1990-talet istället 

påstås utgöras av ett större fokus på individen, närmare bestämt mannen/manligheten, som 

upprepade gånger är i konflikt med jämställdheten och/eller feminismen, vilket oftast kan 

förstås som synonymt med kvinnan. Den kollektiva strävan efter jämställdhet kvarstår, 

men inom ramen för samtalet om jämställdhet och feminism återfinns män och kvinnor 

som åtskilda kategorier. Det som dock fortsatt råder, som en röd tråd genom 

inramningarna, är att ansvaret och orsaken till männens mående och förvirrade 

könsidentitet direkt eller indirekt beskylls jämställdheten och feminismens frammarsch i 

samhället. 

 

Detta syns bland annat i Striptease från 1992, där programledaren Jens Orback 

påannonserar ett inslag inför den kommande diskussionen mellan de inbjudna 

debattgästerna genom att säga: ... för nu ska det just handla om jämställdhet. Om män och 

kvinnor och hur det faktiskt står till på jämställdhetsfronten i vårt avlånga land. Om vad 

man borde göra, och vad man kan göra. Och att något borde göras, det tycker man nog 

när man sett det här. Utifrån programmets intention att diskutera kvinnor, män och 

jämställdhet är det intressant att notera vad som sedan följer, nämligen en 

samtidsbeskrivning där inslagets voice-over undrar om jämställdheten har gått för långt 

och därefter förklarar att de numera är kvinnorna som är mest nöjda med sin tillvaro och 

sina liv, i relation till männen som ska ha varit som mest nöjda på 1970-talet. I inslaget 

radas det sedan upp en mängd exempel på där män i samhället är mer förfördelade och 

orättvist behandlade än kvinnor. Detta kopplas alltså ihop med frågan om jämställdheten 

har gått för långt. I en sekvens i inslaget, som tar upp hur männen, till skillnad från 

kvinnorna, enligt lag är tvingande till månader av oavlönad militärtjänstgöring, sägs 

följande: Men det är få kvinnosakskvinnor som höjer sina röster för att bekämpa den här 

uppenbara ojämlikheten. Det går att redogöra för flera delar och nyanser i detta anslag, 

men vad som är uppenbart är hur inramningen av jämställdhet automatiskt sätter könens 

intressen mot varandra och utgår från att männens behov och välmående åsidosätts och 
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påstås glömmas bort på bekostnad av jämställdhetsutvecklingen och att kvinnorna mår allt 

bättre.  

 

Ett annat exempel på när kvinnor och män sätts i polemik med varandra under 1990-talet 

är då Svar Direkt-redaktionen, i ett avsnitt under SVT:s temavecka Jämlikhet i Sverige 

television 1998, har valt att fylla hela studion med män och en kvinna och debatten 

påannonseras av en speaker med orden: Har kvinnorna tagit över? De nya mansrörelserna 

växer. Nu gör männen uppror. Vad, vilka eller vem de gör uppror mot lämnas dock öppet 

för tolkning i programmets inledande skede. Isärhållningen av könen är också verksam i 

det första Debatt från 2000-talet, närmare bestämt 2004, där en speaker påannonserar: 

Kvinnor kvoteras ut i arbetslivet, männen tvingas hem till barnen. Vad händer med 

manligheten i en helt jämställd värld?  

 

Det går fortsatt att redogöra för isärhållningens princip i flera program, men med risk för 

upprepning då den dikotoma relationen kan sägas ligga som en grund på vilken de andra 

teman vilar, lyfts dessa istället i nedanstående avsnitt i analysen där det är motiverat. 

9.2.2 “Är mannen överkörd?” 
Förutom att könen, kvinnor och män, upprepade gånger sätts i motsatsförhållande till 

varandra så är ett mycket framträdande och återkommande tema under samtliga årtionden 

hur jämställdhetsutvecklingen och feminismen ramas in som något som sätter könsrollerna 

ur balans, och då framförallt mansrollen, vilken översätts i inramningen till mannen eller 

själva “manligheten”. Det enda tillfälle då den kvinnliga könsrollen nämns i ord är i Hon 

och Han från 1984. Då utifrån att de ”besvärligheter” som de nya könsrollerna påstås 

kunna ha medfört för en del män och kvinnor. Dock är det tydligt att fokus i inramningen 

läggs på mannen och mansrollen. Detta genom de inledande frågor programledaren Åke 

Söderlind ställer efter påannonsen, exempelvis till debattdeltagaren och riksdagsledamoten 

Margareta Persson: Du har sagt att vi måste ha en ny mansroll. Har vi inte ändrat oss nog 

mycket de senaste åren vi män? 

 

Männens osäkerhet och kris blir allt mer gällande i takt med att samhället i 

debattprogrammen beskrivs som allt mer jämställt i många avseenden. I vårt urval av 16 

program berör hälften, 8 stycken, män och/eller en manlighet i kris. Bland annat är mannen 

stundtals överkörd, förtryckt, förvirrad eller på väg att radera ut sig själv. Det frågas om det 
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behövs en manlig motståndsrörelse och männen sägs nu göra uppror, mot vad framgår 

dock inte. 

 

Under samma år som Hon och han välkomnar programledaren Ingrid Segerstedt tittarna 

och debattdeltagarna till Kanal3 med följande ord: “Välkomna alltså, till en pejling om 

mannens situation i vårt moderna kvinnosamhälle”. I samma program ifrågasätter 

mannens förlorade makt, i och över familjen, uppenbarligen hans själva 

existensberättigande, åtminstone om man ser till rubriken: Behövs mannen? 

 

Tre av fyra program från 1990-talet är den dominerande inramningen att krisen hos 

männen, deras position och identitet i samhället, ställs i konflikt med och har förorsakats 

av jämställdhetsutveckling. I Striptease från 1992 radas det i ett inslag upp, vilket redan 

nämnts i ovanstående avsnitt, en rad “bevis” på hur männens mående försämrats och att de 

i förhållande till kvinnorna missgynnas mer i en rad jämställdhetspolitiska avseenden. Att 

det är synd om mannen, att han är vilse och rädd, får i Svar Direkt från 1994 symboliseras 

genom den tupp som Siewert Öholm håller i sin famn. Det blir tydligt i hans inledande 

påannons då han bland annat undrar om “30 år av feminism gjort mannen, tuppen, till en 

väldigt rädd liten varelse”. Att det, sett till programmets inramning, är feminismen som 

förtrycker mannen blir extra tydligt när Öholm vidare säger: Man kan fråga sig, är det 

dags för en manlig motrörelse till denna 30-åriga feminism? och slutligen inleder själva 

debatten med frågeställningen: är mannen förtryckt eller? Fyra år senare i Svar Direkt från 

1998 verkar saker och ting inte ha blivit så mycket bättre. Då beskriver Öholm situationen 

som följer: Har kvinnorna tagit över? De nya mansrörelserna växer. Nu gör männen 

uppror.  

 

Detta tema återfinns även i inramningen av tre program under 2000- och 2010-talet. I 

Debatt från januari 2004 (sex år efter Svar Direkt 1996 och tio år efter Svar Direkt 1994) 

återkommer frågan igen. Lennart Persson påannonserar då kvällens sista debattämne som 

rör manligheten och mansrollen i ett jämställt samhälle med orden:  

Hur ska den svenske mannen vara? Macho eller mjukis? … Mannen har ju i årtusenden 

varit den som bestämt, men frågan är nu: håller kvinnorna på att ta över? Programledaren 

Janne Josefsson lyfter följande perspektiv när jämställdhet ska debatteras i Debatt 2009: 

Det låter ju väldigt bra med jämställdhet naturligtvis, men tänk om det lett till att barnen 

mår allt sämre och mannen blivit mer förvirrad och i slutändan är det kvinnan som är den 
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stora förloraren. Har vi gått på en politisk korrekt propaganda där ingen vågar säga 

någonting emot, allra minst vi män? Han inleder sedan debatten med att vända sig mot 

debattgästerna och fråga: Är det någon som vågar säga sig vara emot jämställdhet? I 

Debatt Valspecial från 2010 är den danska tv-stjärnan Mikael Bertelsen i Sverige för att ta 

sig en titt på jämställdheten mellan svenska män och kvinnor. För det går tydligen ett rykte 

i Danmark om att den svenska mannen håller på att radera ut sig själv.  

9.2.3 Jämställdheten och feminism har gått för långt 
Huruvida jämställdheten, jämställdhetsdebatten och/eller feminismen har gått överstyr, för 

långt eller spårat ur är en till synes återkommande frågeställning i debattprogram från 

1990- till 2010-talet. 

 

Frågan Har jämställdheten gått för långt? ställs även i Striptease från 1992. I den andra 

och sista inslagsintroduktionen till debatten säger en voice-over: Har jämställdheten gått 

för långt? Ja, om jämställdhet ska definieras som lycka och livskvalitet så har den gått för 

långt. I Svar Direkt från 1998 är temat för debatten jämställdhet, med anledning av den 

stundande Internationella kvinnodagen och den veckolånga satsningen Jämställt i Sveriges 

Television. Programledare Siewert Öholm säger sig vilja ta sig an ämnet utifrån en något 

annorlunda bana, och undrar därför: Har könskampen rent av gått överstyr på något sätt? 

Har kvinnorna tagit över? Själva debatten inleds därefter med frågeställningen: Har 

jämställdhetsdebatten gått för långt?  

 

2009, och under samma vecka som Internationella kvinnodagen, presenterar en hallåa 

kvällens Debatt med orden: Nu blir det debatt, om det samarbete människor emellan som 

vi kallar jämställdhet. Programledare Janne Josefsson inleder sedan med orden: Välkomna 

till Debatt tisdag kväll. Har jämställdheten gått alldeles för långt? Han öppnar senare för 

en annan möjlig tolkning av jämställdhetsläget genom att fråga om vi i stället kanske 

befinner oss i vad man skulle kunna kalla en “reaktionär backlash där en förlegad 

kvinnosyn är med på släptåget”. En beskrivning av vad denna backlash innebär utelämnas 

dock i inramningen, till skillnad från de utförliga exempel som däremot ges på hur 

jämställdheten kan ha gått för långt. 

 

I Debatt Valspecial från 2010, får Sverige besök av den danska tv-stjärnan Mikael 

Bertelsen, som ska titta närmare på svenska kvinnor och män och ”jämställdhetsfrågan”. 
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Den inledande voice-overn i detta inslag lyder: Mikael Bertelsen har alltid tänkt på Sverige 

som ett land som kommit väldigt långt när det kommer till jämställdhet. Kanske till och 

med lite väl långt. I det Debatt som sändes 2014 efter Belinda Olssons programserie 

Fittstim – Min kamp inleds debatten om programserien med programledaren Kristina 

Hedbergs ord: Hej, välkomna. Debattsäsongen är igång igen, och vi rivstartar med frågan: 

Har feminismen spårat ur? 

9.2.4 Behovet och bildandet av ett kvinnoparti/feministiskt parti  

Frågan om behovet av eller det eventuella bildandet av ett kvinnoparti eller ett feministiskt 

parti återkommer med jämna mellanrum från början av 1990-talet och fram till 2005, 

samma år som partiet Feministiskt initiativ bildas. På 1990-talet förekommer endast 

benämningen “kvinnoparti” i inramningen, då i programmen Striptease från 1992 och Svar 

Direkt från januari 1994. I båda dessa är Maria-Pia Boëthius inbjuden och företräder 

frågan, i Svar Direkt är hon till och med inbegripen i programrubriken och 

frågeställningen: När bildas verkligen Maria-Pia Boëthius kvinnoparti? 

 

Under 2000-talet tar hela tre Debatt-program upp det eventuella bildandet av ett 

feministiskt part, detta inom loppet av nio månader. I maj 2004: Vilka är de heta politiska 

frågorna om 10 år? Vad har då hänt med det svenska folkhemmet, och har vi ett 

feministiskt parti vid makten? Augusti 2004: Feminister presenterar ett nytt manifest. Blir 

det ett nytt kvinnoparti den här gången? Och januari 2005: … Hur illa ställt är det 

egentligen med jämställdheten i Sverige? Och finns det en liten taliban i varje svensk man? 

Är det staten som ska gå i bräschen för jämställdheten och behövs det ett feministparti? Av 

programmens antal och inramning att döma blir det tydligt att denna fråga relaterar till en 

diskussion som förekommer i andra delar av det offentliga samtalet. 

9.2.5 Feminismen 

Värt att nämna är att feminism som ord eller begrepp över huvud taget inte nämns eller 

diskuteras i inramningen av de två programmen från 1980-talet, vare sig i rubrik, 

hallåa, påannons, inledande frågeställning(ar) eller problembeskrivning. Det gör det 

däremot under 1990-talet och framåt. Under 2000-talet är det mycket påtagligt. Detta 

årtionde avhandlar debattprogrammen i deras inramning framförallt två 

frågeställningar. Dessa kan delas in i ett före och ett efter sändningen av dokumentären 

Könskriget. Före denna dokumentär undrade man när, om och varför det skulle 
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behövas ett feministiskt parti. I de tre efterföljande programmen Debatt från 2006, 

Argument från 2007 och Agenda från 2009 kretsar påståenden och frågeställningar 

kring hur det är med feminismen, var den svenska feminismen tagit vägen, varför det 

så tyst om den, om den är avsomnad eller rent av död. Intressant att notera är att 

programledaren för Agenda, Anna Hedenmo, ställer frågan: Varför är det så tyst om 

feminismen? bara en vecka efter att Debatt med Janne Josefsson undrat: Har 

jämställdheten gått för långt? 

 

Debatt från 2006 utmärker sig särskilt i sin inramning om feminismens eventuella död, då 

de i ett inslag berättar en historia om den svenska feminismens uppgång och fall, vilken 

sträcker sig från början av 2000-talet till dess slutliga död, vilken dateras till 2006 och 

debattprogrammets egen sändningsdag. I ett inslag syns bilder på något som liknas vid en 

amerikansk militärkyrkogård, fylld av gravkors med kvinnotecknet inristat och en voice-

over som läser: Det är inte särskilt svårt att föreställa sig att feminismen är död. Men är 

den det? Från att ha varit modeordet för dagen har feminismen tappat mark. Men åtta år 

senare, i Debatt från 2014, verkar någonting ha hänt. Då är den aktuella frågan istället: Har 

feminismen spårat ur? 

10. Slutsatser och diskussion 
Syftet med denna uppsats har varit att analysera hur jämställdhet och feminism har ramats 

in i debattprogram sända i SVT från 1980-talet till 2014. Detta för att se om det går att 

urskilja några återkommande inramningar och teman när dessa ämnen diskuteras, i vad 

som skulle kunna benämnas som “det offentliga samtalsrummet”. Vårt intresse av att 

undersöka detta väcktes från början i svallvågorna av Belinda Olssons programserie 

Fittstim – min kamp och den mycket omdebatterade och kritiserade frågeställning: Har 

feminismen spårat ur? Efter en återblick i SVT:s debatthistoria fann vi ganska omgående 

två andra program med rubrikerna Har jämställdheten gått för långt? och Har 

jämställdhetsdebatten gått för långt? Detta ansåg vi för anmärkningsvärt för att inte gå 

vidare med våra funderingar i syfte att se om det bara var ren och skär tillfällighet eller ett 

återkommande inslag i inramningen av dessa frågor. 

 

Inledningsvis frågade vi oss vilka frågor och teman som kan ha präglat inramningen av 

jämställdhet och feminism i SVT:s debattprogram sända från 1980-talet till 2014. Efter att 
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ha analyserat samtliga 16 program utifrån de analysverktyg som erbjuds i framingteorin, på 

svenska kallad gestaltningsteorin, har vi funnit återkommande teman och inramningar som 

återfinns och som format diskursen över samtliga årtionden. Det mest framträdande är vad 

man utifrån teorin om genussystemet kallar den första av två principer, nämligen 

dikotomin man/kvinna, även beskriven som en isärhållningens princip. Med denna menas 

att könen återkommande delas upp i ett till synes oförenligt motsatspar, där deras 

respektive intressen alltid står i konflikt med varandra och de inte verkar kunna sträva efter 

samma gemensamma mål. (Gemzöe 2005:93, Hirdman 1988:55) Dikotomin kan relateras 

till Creedons teorier rörande journalistik, där hon menar att journalister i strävan efter att 

skapa en balans i berättandet, lär sig utveckla sina historier utifrån motsatser som ont och 

gott, rätt och fel, vilket i fråga om uppdelningen man och kvinna leder till en konstruerad 

opposition där deras könsroller reproduceras (Beck 1998:141). Detta har visat sig utgöra 

själva fundamentet för debattprogrammens inramning och grunden för diskursen om 

jämställdhet, vilken kan sägas manifestera sig i två dominerande teman som beskrivs 

nedan. 

10.1 Mannen överkörd av en jämställdhet som gått för långt 
De framträdande teman som återfinns och som upprepat presenteras i debattprogrammens 

inramning av jämställdhet och feminism över tid är att jämställdheten, 

jämställdhetsdebatten och/eller feminismen har gått för långt, överstyr eller spårat ur samt 

att mannen/manligheten, som en direkt följd av detta, har blivit förvirrad, möjligen 

överkörd, potentiellt förtryckt, att hans mansroll är i kris eller att han rent av riskerar att 

utraderas. 

 

I programmens inramning görs det hela tiden till en omöjlighet att män kan dra fördelar 

eller ha lika goda anledningar att vilja uppnå jämställdhet mellan könen. Denna 

polariserande inramning tillåter inte män att vara offer för någonting annat än kvinnors 

frigörelse då jämställdheten inte förs fram som ett gemensamt mål eller en gemensam 

strävan. Jämställdhetsutvecklingen och kvinnans ökade likställighet med mannen kan på så 

vis tolkas som kvinnans vinst på mannens bekostnad då det ramas in som en negativ effekt 

på mäns mående. Det blir därför kvinnornas ökade jämställdhet som står ansvarig för en 

krisande mansroll och inte de könsnormer och samhällsstrukturer som skapat denna 

ojämlikhet till att börja med.  
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Avsaknaden av alternativa problemformuleringar till vad denna manlighet i kris kan tänkas 

bero på presenteras inte i SVT:s inramningar av debattämnet. Det betyder givetvis inte att 

de inte existerar. Men sett utifrån en medielogik så kan SVT:s benägenhet att i inramningen 

förenkla, tillspetsa, intensifiera och polarisera förhållandet mellan könen och vinkla 

debatterna utifrån dramaturgiskt spännande frågeställningar som Har jämställdheten gått 

för långt? Håller vi efter 30 år utav feminism på att få en rädd och förskräckt stackars 

man, som egentligen inte vet vilken roll han har och vad det är för person? eller Är det 

någon som vågar säga sig vara emot jämställdhet? förstås som en konsekvens av att vilja 

skapa en dramaturgisk spänning och en intressant konflikt i debatterna. (Hvitfelt & Nygren 

2005) 

 

Mäns kris skulle kunna översättas till en känsla av att ha förlorat sin plats i tillvaron, vilken 

kan relateras till genussystemets andra princip, nämligen hierarkin, som innebär att 

mannen och det som kopplas ihop med manlighet är norm (Gemzöe 2005:93, Hirdman 

1988:55). När mannens plats högst upp i hierarkin påverkas av en jämställdhetsutveckling 

vars resultat gett kvinnor allt mer inflytande och makt över sina egna liv, sina relationer 

och i samhället och att könen blir allt mer jämbördiga, kan SVT:s sätt att lyfta denna 

samhällsförändring med debattrubriken Har jämställdheten gått för lång? i förlängningen 

tolkas som att kvinnorna har gått för långt. 

10.2 Inramningarnas påverkan på våra uppfattningar 
Vår andra frågeställning var hur de beskrivningar och problemformuleringar som 

debattprogrammens inramningar utgår ifrån påverka tittarnas uppfattning och deras 

kunskaper om jämställdhet och feminism. Vi kan nu konstatera att det finns en 

likformighet och repetitiv inramning av jämställdhet och feminism i SVT:s debattprogram 

samt att de faktiskt kan antas ha en påverkan på tittarnas uppfattningar av dessa ämnen och 

begrepp. 

 

Då mediernas roll är att begripliggöra och hjälpa oss att förstå det samhälle vi lever i, 

genom förmedlandet av fakta, kunskap och information grundade i verkligheten, är det 

viktigt att medieproducenter har i åtanke hur de genom vad Asp kallar mediemakten, alltså 

makten över det producerade innehållet, presentationen och skildrandet av aktuella 

debatter i samhället, påverkar och formar vårt tänkande, våra attityder, våra åsikter, 

resonemang och förståelse av desamma. (Berglez & Nohrstedt 2009, Entman 1993:52ff)  
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Sett till SVT:s särskilda genomslagskraft och ställning som opinionsbildare i Sverige har 

deras debattprogram en stor påverkan på den allmänna opinionen och på tittarnas 

uppfattning om de ämnen och de samhällsfrågor som förs fram. Och eftersom människor 

till vardags, på grund av brist på tid och/eller intresse, sällan ifrågasätter sin 

nyhetskonsumtion utan, medvetet eller omedvetet, tar det som rapporteras i medierna som 

objektiva fakta är det viktigt att journalister strävar efter att vara opartiska och sakliga 

(Ekstöm & Larsson 2010). Då public service och SVT, utifrån deras sändningstillstånd har 

krav på sig att utöva en opartisk, saklig och balanserad journalistisk, samt har i uppdrag att 

verka i allmänhetens tjänst, blir den likformiga och repetitiva inramningen av jämställdhet 

och feminism i deras debattprogram problematisk, då summan av ramarna ger en bild av 

en jämställdhet som de facto saknar förankring i det jämställdhetspolitiska läget, i 

jämställdhetsutvecklingen över tid samt sett till den faktiska ojämlikhet som existerat 

mellan män och kvinnor och som än i dag (2014) fortsätter att råda. (SCB 2012) 

 

Det indirekta osynliggörandet av ojämlikheter i inramningen av jämställdhet och feminism 

i SVT:s debattprogram från 1980-talet till 2014 kan sägas bero på att medierna är blinda 

för eller blundar för sin egen subjektivitet, eftersom den är så djupt inbäddad i en tanke om 

att de verkar utifrån en objektiv icke-ideologi. Konsekvenserna av deras inramningar blir 

därmed att de skapar normativa beskrivningar som aldrig behöver förklaras eller försvaras, 

just därför att de är osynliggjorda. Detta kan enligt Asp leda till en reproduktion och 

legitimering av rådande maktasymmetrier i samhället, till den överordnades fördel, vilket i 

detta fall skulle kunna översättas till att det patriarkala systemet reproduceras (Ekstöm & 

Larsson 2010). 

 

10.3 En annan möjlig frågeställning	  
Även om vi redan från början höjde ett ögonbryn över frågeställningarna om 

jämställdheten har gått för långt eller feminismen spårat ur, så kunde vi inte föreställa oss 

hur återkommande och likartad denna inramning av jämställdhet och feminism skulle visa 

sig vara i SVT:s debattprogram över tid. Den historielöshet som manifesterar sig i det 

upprepade och repetitiva inramningar, teman och problemformuleringar vi funnit, samt den 

bristande verklighetsförankring som dessa har i det faktiska jämställdhetspolitiska läget är 

inte bara anmärkningsvärt utan även problematiskt sett till SVT:s uppdrag att bedriva TV-
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verksamhet i allmänhetens tjänst, ta sikte på relevanta och väsentliga ämnen och former för 

framställningar samt slå vakt om vad som anses betydelsefulla för allmänintresset, vilket vi 

själva skulle vilja påstå att jämställdhet är. 

 

Att SVT gång på gång ställer frågor som: har jämställdheten gått för långt? har 

feminismen spårat ur? Behövs mannen? Är mannen förtryckt eller? Hur mår mannen i 

jämställdhetsdebattens heta dagar? Är mannen en förvirrad tupp i hönsgården? kan tyckas 

harmlöst och framstå som ett något skämtsamt och dramaturgiskt effektivt grepp för att 

skapa en intressant, spännande och underhållande debatt. Problemet är dock att dessa 

upprepade utsagor påverkar hur publiken och tittarna kommer att förstå verkligheten, vilket 

i förlängningen bidrar till att cementera felaktiga antaganden och föreställningar om vad 

jämställdhet i samhället betyder och kan betyda (Winter & Phillips 2011:19). 

Problemformuleringen hjälper därmed till att reproducera till exempel dikotomin 

man/kvinna, eller föreställningen om att feminismen utgör ett hot mot mannen, att 

jämställdhetsutvecklingen inte enbart är av godo eller rent av redan är ”fixad”. Samtidigt 

utesluter den andra möjliga verklighetsskildringar och sätt att förstå och tolka en fråga eller 

ett ämne.  

 

Ett annat exempel på en liknande ram som tydligt visar på hur avgörande 

problemformuleringsmakten är och på hur tydligt en frågeställning situerat själva 

utgångpunkten för debatten och vårt sätt att närma oss ett ämne eller en fråga är Agendas 

mycket omdebatterade och hårt kritiserade frågeställning Hur mycket invandring tål 

Sverige?, som fälldes av programledaren Anna Hedenmo under valrörelsen och 

partiledardebatten 2010. Något som senare kommenterades av Pia Bernhardson, 

projektledare för Agenda, med orden: Visst var det en tillspetsad formulering, som ju 

löptexter ofta är. (www.svt.se) Genom att i en diskussion om jämställdhet exempelvis säga 

Har ojämställdheten spårat ur? i stället för att fråga Har jämställdhetsdebatten gått för 

långt? så öppnas både debattdeltagarnas, publikens och tittarnas tankar upp för andra 

möjliga associationer, som tidigare begränsats av den språkliga konstruktionen.  
 

Sammanfattningsvis kan därmed sägas att den befintliga diskurs om jämställdhet och 

feminism som visat sig råda i SVT:s debattprogram från 1980-talet till 2014 kan förstås 

som ett socialt konstruerat betydelsesystem, som kunde ha varit annorlunda. (Alvesson & 

Sköldberg 2010:461, Winter & Phillips 2011:28) Detta genom att formuleringarna i 
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debattprogrammen genom sin konstruktion förhindrar andra möjliga tankefigurer och på så 

vis förstärker stereotypa idéer och föreställningar om jämställdhet och feminism som 

begrepp och i samhället. 

11. Förslag på vidare studier 
Det vore intressant att även genomföra en studie på hur SVT har ramat in etnicitet. Sett till 

Agendas frågeställning Hur mycket invandring tål Sverige? kan det vara intressant att 

undersöka hur frågor om invandring, integration och etnicitet ramas in och diskuteras, samt 

vilka konsekvenser och implikationer en problemformulering som den ovan nämnda får för 

samtalet och diskussion kring dessa frågor. 

 

Då vi i vårt totala urval om 56 debatt- och samhällsprogram kunnat skönja under 

årtiondena återkommande debattämnen som exempelvis vårdnadsbidraget, 

föräldraförsäkringen, kvotering och diskussioner kring lagstiftning och jämställdhet i 

relation till familjens och individernas självbestämmanderätt, där dessa frågor setts i 

korrelation med manlighetsnormer och ideal, kan det vara intressant att i vidare forskning 

göra en djupare analys av hur ämnen som dessa debatterats och problematiserats över tid i 

relation till en mansnorm och föreställningar om maskulinitet. 

12. Eventuella åtgärdsförslag 
Vi ämnar skicka den här uppsatsen till SVT:s debattredaktion för att delge dem det vi 

funnit i analysen, med förhoppningen om att de tar till sig av innehållet.	  

	  

	  

	  

 
 
 
 
 
 



	  	  	  	   40 

 
13. Litteratur- och källförteckning 

13.1 Tryckta källor 
Berglez & Nohrstedt (2009) Makt. Mediesamhället, Lund: Studentlitteratur AB 

 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2010) Textens mening och makt. Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys 2:a upplagan, Lund: Studentlitteratur AB 

 

Gemzöe, Lena (2005) Feminism, Blida Förlag: Stockholm 

 

Harding, Sandra G. (1986) The Science Question in Femininity, New York: Cornell 

University Press 

 

Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar (2005) På väg mot medievärlden 2020, Lund: 

Studentlitteratur AB 

 

Kleberg, Madeleine (2008) Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap, 

andra tryckningen, Kalmar: Lenanders Grafiska AB 

 

Kovacs, Bill & Rosenstiel, Tom (2007) The Elements of Journalism - what newspapers 

should know and the public should expect, New York: Three Rivers Press 

 

Nilsson, Åsa (2010) Kvantitativ innehållsanalys. I Ekström, Mats & Larsson, Larsåke 

(red.) Metoder i kommunikationsvetenskap, Lund: Studentlitteratur AB 

 

SCB (2012) På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2012. Statistiska 

centralbyrån 

 

Strömbäck, Jesper (2010) Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk 

kommunikation, Stockholm: SNS Förlag 

 



	  	  	  	   41 

Svensson, Christian (1999) TV-debatter som demokratiskt forum? Politikens medialisering. 

Stockholm: Statens Offentliga Utredningar, 1999:126 

 

Winther Jorgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och 

metod, Lund: Studentlitteratur AB 

 

Örnebring, Henrik (2001) TV-parlamentet: debattprogram i svensk TV 1956-1996, 

Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation, Univ. (JMG) 

13.2 Elektroniska källor 
Baker Beck, Debora (1998) The “F” word: How the Media Frame Feminism. 

www.jstor.org/stable/4316558 (2014-04-03) 

Entman, Robert M. (1993) Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm 

http://sotomo-ve.geo.uzh.ch/sotomo/pps/lit/entman_93.pdf (2014-05-10) 

http://www.fokus.se/2010/06/politiken-som-forsvann/ (2014-05-09) 

Hirdman, Yvonne (1988) Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala 

underordning, Stockholm 

http://130.241.16.45/ojs/index.php/tgv/article/download/1490/1303 (2014-04-04) 

www.ne.se/genus (2014-05-18) 

www.ne.se/jämställdhet (2014-04-07) 

www.ne.se/journalistik (2014-04-07) 

http://www.svt.se/agenda/kritik-mot-invandringsdebatt-i-agenda (2014-06-11) 

http://www.svt.se/fittstim--min-kamp/reaktioner-pa-fittstim-min-kamp (2014-05-19) 

http://www.svt.se/omsvt/fakta/public-

service/article1713807.svt/binary/S%C3%A4ndningstillst%C3%A5nd%202014%20-

%202019 (2014-05-10) 

http://www.svt.se/omsvt/fakta/public-service/vad-styr-public-service (2014-05-10) 

 

 

 
 

 
 



	  	  	  	   42 

14. Bilagor 

14.1 56 debattprogram sända i SVT från 1973 till 2014 
Nedan följer en tabell på de samtliga 56 debatt- och samhällsprogram vi funnit i under vår sökning i SMDB:s 

databas över program sända i SVT mellan 1970-talet och 2014. 
	  

 
Sändningsdatum 

 
Programtitel 

 
Rubrik och/eller ämne/ämnen 

1973-01-29 Dokumentär Som en hel karl: om kvinnans situation på dagens 
arbetsmarknad 

1976-01-20 Kvällsöppet Samlevnad mellan man och kvinna mellan generationer 
i familjen i arbetet. Om relationer utanför äktenskapet 
med utgångspunkt från boken "Kärlek, jämlikhet, 
äktenskap". 

1984-05-15 Hon och han Del 3. Jämställdhet – en modenyck? 

1984-10-04 Kanal3 Behövs mannen? 

1986-11-26 20:00 Livspusslet med yrkesverksamma män, klämda och 
stressade, dubbelarbetande kvinnor. 

1987-11-24 Gomidda Fyrtiofem minuter manligt, kvinnligt och mänskligt. 

1989-03-01 20:00 Män i kris, kvinnoroller och mansroller 

1991-08-25 Varannan damernas 1/8 Sexuallagstiftning, abortpiller, hemmafruar  
1991-09-08 Varannan damernas 2/8 Kvinnor i mansdominerande yrken, sexuella 

trakasserier i skolor, feminism och "Ta vad man vill 
ha", låga löner och löneskillnader 

1991-09-22 Varannan damernas 3/8 Mammor som slår sina barn, tips på hur man 
förhandlar, kvinnodiskriminering i arbetslivet 

1991-10-06 Varannan damernas 4/8 Om männen. Hur ska vi får dem att vara 
pappalediga. Fler män i vård- och omsorgsyrken. 

1991-10-20 Varannan damernas 5/8 Arbetsmiljö kvinnor. Pappor pratar om att bli pappa 
och kvinnorepresentation i riksdag. 

1991-11-03 Varannan damernas 6/8 Kvinnligt företagande, självförsörjning och att 
stimulera kvinnor att ta för sig. Sterilisering som 
preventivmedel. 

1991-11-17 Varannan damernas 7/8 Mödraskap – Mammor som låter barnen bo hos 
papporna efter skilsmässor. Sambolag och avtal. 
Kvinnligt chefskap. 

1991-12-01 Varannan damernas 8/8 Vart söker sig den svenska kvinnan? Vart vill hon 
vara? Hur kan man tjäna pengar på den svenska 
kvinnan? Hemarbete och förvärvsarbete.  

1992-03-11 Striptease Har jämställdheten gått för långt? Hur står det till på 
jämställdhetsfronten? 

1992-03-08 Varannan damernas Det är ett tufft klimat mellan män och kvinnor i dag. 
Manlighet: Vad är män rädda för i dag? Arbetslivet har 
"förgrabbligats". 

1993-02-24 Damernas Debatt om mannen. Vad är manligt i dag? Vem är 90-
talets man? Hur ska en man vara? 

1993-04-29 Svar Direkt Vårdnadsbidraget: frihet eller kvinnofälla. 
1993-09-16 Svar direkt Vart är papporna någonstans? Ska papporna inte få ta 

hand om sina barn?  
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1993-10-21 Svar Direkt Debatt om familjen: ska familjen skrotas? 
1994-01-20 Svar Direkt När bildas Maria-Pia Boëthius kvinnoparti? 
1994-03-31 Svar Direkt Debatt om mannen. Är mannen förtryckt?  
1994-11-03 Svar Direkt Debatt om vårdnadsbidraget: kvinnofälla eller inte? 
1996-01-16 Skytte ”Den nya kvinnan”. Unga kvinnor vill ha jämställdhet 

men inte feminism. 
1996-05-23 Kvällsöppet Samtal utifrån boken "Jämställdhet eller sexistisk 

rättvisa?" Diskussion om jämställdhet och 
kvotering/positiv särbehandling 

1998-03-05 Svar direkt Tema jämlikhet: Har jämställdhetsdebatten gått för 
långt? 

1998-11-26 Propaganda Kvinnlighet och könsroller. Musfällan: Har kvinnorna 
tagit patent på empati och simultankapacitet? Tjejer 
diskuterar prestationsångest, barn och karriär. 

1999-03-08 Centrum Lika eller olika. Vad är en riktig kvinna? Biologismen 
och skillnaden mellan män och kvinnor 

1999-03-11 Nattöppet Mansrollen. Ett nytt mansideal. Nu säger männen ifrån. 
Debatt kopplat till mansvåld. 

1999-10-11 Centrum Är det synd om männen i dag eller inte? Samtal utifrån 
"Backlash" och senaste boken "Stiffed". 

2001-03-25 Agenda Duell mellan Gudrun Schyman och Maud Olofsson. 
"Feminismen har blivit en modeord bland politikerna". 
Borgliga och röda sidans syn på feminism och vad den 
innebär. 

2001-11-21 Debatt Bo Lundgren och Gudrun Schyman om feminism. 
Vänstern kontra högerns syn på feminism. 

2002-08-27 Uppdrag 
granskning 

Jämställdhet mellan män och kvinnor i Sverige. Hur 
jämställt är det egentligen? 

2002-11-27 Debatt Jämställdhetsdagis. Sveriges första jämställdhetsdagis. 
Om könsroller - pojkar och flickor. 

2004-01-20 Debatt Har jämställdhetsdebatten gått för långt? 

2004-05-04 Debatt Behövs ett feministiskt parti i Sverige? 

2004-08-24 Debatt Kvinnoparti. Ska det bildas och behöver vi ett 
kvinnoparti/feministiskt parti i Sverige? 

2005-01-11 Debatt Vad händer med jämställdhetsdebatten under 2005? 
Finns det ett strukturellt förtryck av kvinnor i Sverige? 

2005-02-20 Agenda Debatt mellan Gudrun Schyman och Marita Ulvskog 
om patriarkal maktordning, könskamp och 
jämställdhet. 

2005-02-22 Debatt Arv och miljö. Föds vi till världen utan 
könstillhörighet? Är det miljön som formar oss till 
människor? 

2005-05-26 Sommardebatt Lars Ohly och Petra Östergren debatterar feminismen 
och kritiken mot ROKS (efter ”Könskriget”). Pågår det 
en attack mot feminismen eller är den så pass etablerad 
i dag att den behöver granskas? 

2006-01-18 Jobba jämt Samhällsprogram som debatterar jämställdheten på 
arbetsplatser. Del 1 av 8. 

2006-05-16 Debatt Ett år efter Könskriget: ”Hur är det med feminismen? 
Varför är det så tyst om den? Är den avsomnad, eller 
rent av död?” 
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2006-05-30 Debatt Krockar barnens behov med kvinnornas frigörelse? 
Debatt om att lämna barn på dagis. 

2006-09-19 Argument Vårdnadsbidragen, jobben, föräldraförsäkring, 
ojämställda löner och jämställdhet mellan kvinnor och 
män.  

2007-03-13 Argument Avsnitt 8. Är den svenska mannen skeppsbruten? Är 
det kris i den svenska mansrollen? 

2007-04-03 Argument Är feminismen en död fråga i Sverige? 

2009-03-03 Debatt Har jämställdheten gått alldeles för långt?  
2009-03-08 Agenda Var är feminismen? Debatt med Gudrun Schyman (Fi), 

Nyamko Sabuni (M) och Karin Olsson, Expressen 
kultur. 

2009-03-19 Debatt Är skilsmässor ett hälsotecken i tiden? Debatt för och 
emot äktenskapet. 

2010-04-29 Debatt valspecial Om ”jämställdhetsfrågan”. Dansk tv-stjärna utvärderar 
den svenska jämställdheten. Debatt om feminism 
mellan Claes Borgström (JämO) och Nyamko Sabuni 
(M). 

2013-05-09 Debatt Avskaffa begreppet kön. 

2014-01-16 Debatt Feminism – apropå Fittstim-programmet 
2014-02-02 Agenda Debatt om jämställdhet mellan Gudrun Schyman (Fi) 

och Maria Arnholm (Fp) 

	  


