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Abstract 
 

Under hösten 2017 präglades den nationella och internationella nyhetsrapporteringen till stor 

del av #Metoo-rörelsen. En rörelse vars mål är att bekämpa det sexuella våld som kvinnor 

varit offer för. I kölvattnet av de senaste månadernas mediala uppmärksamhet vill vi med den 

här kandidatuppsatsen påbörja forskning runt fenomenet.  

 

Syftet med studien var att genom kvantitativ innehållsanalys som metod utröna hur 

#Metoo-rörelsen kan komma att framställas i nyhetsformat. Vi har valt att fokusera på den 

kommersiella tv-kanalen TV4 och deras kvällsnyheter under en fyraveckorsperiod med start 

den 16 oktober 2017. Inom ramen för gestaltnings-, dagordnings- och nyhetsvärderings- 

teorierna har vi undersökt hur presentationen av #Metoo-rörelsen kan ta sig uttryck i 

TV4Nyheterna. Nyhetssändningarna som använts som material för undersökningen har 

funnits tillgängliga på TV4s hemsida men det går också att hämta allt material på Kungliga 

Biblioteket i Stockholm. 

 

Undersökningen visar bland annat att nära 70 procent av de analyserade sändningarna på 

TV4Nyheterna berörde #Metoo-rörelsen. En av drivkrafterna till det stora utrymmet för 

#Metoo-rörelsen i de analyserade sändningarna var att elitpersoner genom sociala och 

traditionella medier varit aktiva i rörelsen. Studien visar även att alla offer som presenterades 

i nyhetsinslagen var kvinnor och att 89 procent av förövarna i inslagen var män.  För att ge 

studien vidare bredd valdes två andra aktualiteter ut i en mindre komparativ del: Kataloniens 

kamp för självständighet från Spanien och USAs president Donald Trumps utspel i sociala 

medier som även har legat på agendan under studiens gång. Resultatet uppvisade att dessa två 

aktualiteter givits mindre utrymme än #Metoo-rörelsen.  

  

 

 

 

Nykelord: #Metoo, sexuella övergrepp, sexuellt våld,  jämställdhet, kvinnorörelse, sociala 

medier, TV4Nyheterna och Twitter. 
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1.Inledning  
 

På Brottsförebyggande rådets hemsida kan vi läsa att det 2017 anmäldes 22 000 sexualbrott 

varav 7 370 blev rubricerades som våldtäkt. I den Nationella trygghetsundersökningen från 

2016 uppgav även fler kvinnor än tidigare att de utsatts för någon typ av sexuellt våld. Vidare 

visar undersökningen att utsattheten bland kvinnor rörande misshandel håller sig jämn över 

tid men att utsattheten för misshandel minskar bland unga män (Brottsförebyggande rådet, 

BRÅ, 2018). 

”Un tsunami, une révolution, un virage historique.”  

”En tsunami, en revolution, en historisk förändring.” skriver franska dagstidningen Le Monde 

i ett försök att beskriva #Metoo-rörelsens famntag om Sverige sedan starten i oktober 2017. 

#Metoo-rörelsens upprop i Sverige jämförs i artikeln med införandet av kvinnlig rösträtt i 

Sverige 1921 ( Hivert Anne-Françoise, LeMonde, 2017). Rörelsens genomslag i Sverige tog 

sin form bland annat genom att kvinnor inom olika yrkeskårer gick ut och offentliggjorde 

övergrepp, trakasserier och sexism på arbetsplatserna. Kort efter det ursprungliga uppropet 

har Sverige minst 25 olika #Metoo-upprop gjort sig gällande. 

Medier och framförallt sociala medier har varit högst närvarande och avgörande för den rappa 

spridningen av fenomenet #Metoo. De ökade tekniska möjligheterna att kommunicera och 

driva opinion gör att allt fler röster hörs i gränslandet mellan traditionella medierna och de 

digitala sociala medierna (Weibull & Wadbring, 2014, s. 371).  

Med det sagt ville vi se över hur #Metoo-rörelsen presenterats på olika nyhetsredaktioner. I 

vår nyfikenhet ville vi veta hur rörelsen hade gestaltats, vilket utrymme den fått och vilka 

röster som fått komma till tals.  

TV4 är Sveriges största kommersiella tv-kanal och även en av landets största maktfaktorer 

när det kommer till påverkan av samhället. I och med det är TV4s ansvar gentemot 

medborgarna stort och därför känner vi att det är av inte bara journalistiskt intresse utan även 

politiskt och medborgerligt intresse att utröna hur ämnen som #Metoo framställs vid olika 

mediehus. 
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2. Bakgrund  

2.1 FN resolution för ökad jämlikhet 
2015 antog FNs generalförsamling en resolution som innebar att alla länder gemensamt ska 

genomföra en plan för att världen ska bli mer hållbar till år 2030. Resolutionen heter Agenda 

30 och består av 17 delmål där ett av målen är ökad jämlikhet mellan könen (Statistiska 

Centralbyrån, Agenda 30, 2015).  

 

I Sverige har Statistiska Centralbyrån (SCB) fått i uppdrag av regeringen att göra en analys 

för att se om Sverige lever upp till målen. Bland SCBs siffror när det gäller jämställdhet kan 

man läsa att 54 procent av alla kvinnor i Sverige utsatts för sexuellt våld inklusive sexuella 

trakasserier före 18 års ålder (SCB, Agenda 30, 2015).  

2.2 Kvinnorörelsen i historien 
I början av 1800-talet växte en kvinnorörelse fram som en del i kampen för demokrati. Den 

växte fram ur 1800-talets svåra sociala förhållanden som kvinnor levde under och där 

kampen för allmän och lika rösträtt spelade en viktig roll. Lika arvsrätt, att ogifta kvinnor 

medgavs vara myndiga och rätten för kvinnor att avlägga student och akademisk examina var 

några av förändringarna som kampen resulterade i tidigt artonhundratal. En av de som 

kämpade var författaren, samhällsdebattören och feministen Frida Stéenhoff. Hon sägs vara 

den första att använda begreppet feminism  i definitionen ”lika rättigheter och valmöjligheter 

för kvinnor och män” och introducerade begreppet feminism i Sverige 1903. Två år senare 

höll hon ett föredrag i Stockholm om kvinnlig rösträtt som följdes av den sjuttonsidiga 

utgåvan ”Hvarför skola kvinnorna vänta?”. (Stockholmskällan, 2018). Kvinnorörelsen växte 

sig allt starkare där även manliga politiker och författare som Hjalmar Branting och Carl 

Love Almqvist till viss del deltog. 

 

Grundlagsändringen för allmän och lika rösträtt slogs fast 1919 och två år senare 

genomfördes det första valet där kvinnor fick delta. Sedan dess har kvinnorörelsens generella 

mål varit att ta tillvara på kvinnors intressen och öka det demokratiska inflytandet i samhället 

genom att bland annat fokusera på kvinnors rätt att få tillträde till offentliga arenor. Detta i 
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sin tur har lett till en högre representation av kvinnor i beslutsfattande positioner i bland annat 

riksdag, landsting och kommuner.  

 

Kvinnorörelsens kamp har även handlat om den kroppsliga identiteten, kampen mot sexuella 

övergrepp och krav på att kvinnomisshandel ska falla under allmänt åtal. Denna inriktning 

blev framförallt viktig i den nya kvinnorörelse som växte fram under 1960-70-talen med stark 

dragkraft av den feministiska organisationen Grupp 8 som grundades i Stockholm i maj 1968. 

Denna organisation fokuserade även på att jämna ut de hierarkiska arbetsformerna. (SOU, 

2004: 52-55, 59). 

2.3 Upprinnelsen till #Metoo-rörelsen 
#Metoo-rörelsen, som kan sägas vara beskrivande berättelser av statistikens siffror, blev känd 

för den globala publiken via den sociala nätverkstjänsten Twitter.  

 

Amerikanska skådespelerskan Alyssa Milano tweetade på kvällen den 15 oktober 2017 orden 

”Me too” och bad alla kvinnor som någon gång i livet blivit sexuellt ofredade att göra 

detsamma. Dagen efter hade hon 53 000 retweets. Anledningen till hennes uppmaning var att 

Hollywood-producenten Harvey Weinstein anklagats för flertalet våldtäkter och sexuella 

övergrepp. Något som uppmärksammades och publicerades av New York Times ungefär två 

veckor innan Alyssa Milanos uppmaning på Twitter. Anklagelserna om Harvey Weinsteins 

sexuella våld och övergrepp kom bland annat från olika skådespelerskor och kvinnliga 

professionella inom filmbranschen men hade sedan tidigare mörklagts av ett antal aktörer 

inom filmbranschen. Alyssa Milano la därför ut de två orden “Me too” som ett stöd till 

hennes kollegor som drabbats. Alyssa Milanos hashtag blev snabbt viral på flertalet sociala 

medier och ett stort antal berättelser visade att trakasserier och ofredanden var vanligt 

förekommande. #Metoo-tweeten användes inom kort mer än 1,7 miljoner gånger och nådde 

över 85 länder (Svenska Dagbladet, 26 december, 2017). 

2.4 Tarana Burke, Harlem, NY. 

Begreppet ”Me too” har sitt ursprung i Harlem, New York, USA redan 1997. Socialarbetaren 

Tarana Burke hade ett samtal med en tonårig flicka som berättade om sexuella övergrepp som 

pågick i hennes hem. Tarana Burke kände sig maktlös i situationen och ville endast förklara 

för flickan att hon förstod, att det fanns fler som förstod, hon ville säga “Me too”. Samtalet 
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satte sina spår och 2006 startade Tarana Burke en ideell organisation vars syfte var att stötta 

utsatta afroamerikanska kvinnor som varit offer för våld och sexuella övergrepp. 

Organisationens namn fick bli ”Just Be Inc”och denna marknadsfördes och lanserades på det 

sociala nätverket MySpace. Vidare från det lanserade Tarana Burke rörelsen “Me too” för att  

underlätta och marknadsföra insamlandet av resurser för att kunna hjälpa kvinnor i liknande 

situationer. När Alyssa Milano i oktober 2017 blev varse Tarana Burkes tidigare sociala 

arbete gav hon henne all ära för #Metoo-rörelsen (New York Times, Sandra E. Garcia, 20 

oktober, 2017). 

2.5 #Metoo i Sverige  

I Sverige den 16 oktober 2017 publicerade journalisten Cecilia Wallin Blomberg ett inlägg på 

instagram där hon anklagade Aftonbladets reporter Fredrik Virtanen för sexuella övergrepp 

(Instagram, cissiwallin, 16 oktober 2017). Inlägget drog i stort sätt igång medierapporteringen 

om #Metoo-rörelsen i Sverige.  Det bör tilläggas att Cecilia Wallin Blombergs inlägg 

föregicks några dagar tidigare av att Lulu Carter på TV4 gick ut med att jämföra 

programledaren Martin Timell med Hollywood producenten Harvey Weinstein i USA.  

 

Det svenska #Metoo-fenomenet med branschupprop inom olika yrkeskårer slog igenom i 

Sverige och gjorde sig gällande. Branschuppropen började den 9 november med 

#tystnadtagning där 703 skådespelare skrev under uppropet och skrivelsen publicerades i 

Svenska Dagbladet av SvDs kulturredaktör Martina Rydell. Den 13 november blir 

#visjungerut nästa upprop som skrivs under av 653 sångerskor, den 15 november går 5 965 

kvinnor inom juridiken ut i uppropet  #medvilkenrätt och listan är lång och i skrivande stund 

finns det 25 olika listor inom olika branscher med underskrifter. 

 

Med tanke på den påverkan som medier har haft i förloppet av #Metoo-rörelsen kan det vara 

intressant att undersöka hur medier har gestaltat händelserna och om #Metoo-rörelsen har 

getts mer eller mindre utrymme i nyhetssändningarna i jämförelse med andra nyheter. 

Exempelvis den spanska regionen Kataloniens kamp för självständighet och USAs president 

Donald Trumps olika utspel i sociala medier. 

 

I en enkätundersökning som genomfördes mellan den 6 och 14 december 2017, av opinions- 

institutet Ipsos och Dagens Nyheter fick 1 011 personer mellan åldrarna 18 till 75 år svara på 
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om berättelserna inom #Metoo-rörelsen hade påverkat deras beteende. I resultatet av 

undersökningen kunde utläsas att 7 av 10 svenskar i någon mån påverkats av 

#Metoo-rörelsen och att de pratat med vänner och bekanta om ämnet sexuella trakasserier de 

senaste veckorna. Fler än varannan i åldrarna 30-60 år svarar att de pratat om #Metoo på 

arbetsplatsen (Katarina Lagerwall, DN, 2017). 

 

I Katarina Lagerwalls artikel i Dagens Nyheter den 18 december 2017 kommenterar David 

Ahlin, opinionschef på Ipsos, resultatet: ”Siffrorna visar att vittnesmålen om sexuella 

trakasserier har haft ett enormt genomslag och män har pratat om det i lika hög grad som 

kvinnor.” (Katarina Lagerwall, DN, 2017). 

 

Den här uppsatsen har inte ambitionen att göra en utförlig sondering av hela mediesamhället i 

förhållande till företeelsen #Metoo utan ser snarare till en liten del som kan visa väg för 

ytterligare forskning i ämnet eftersom just forskning i ämnet i sig, av #Metoo-rörelsen, ännu 

inte gjorts utförligare då det är relativt nypåkommet. 

2.6 TV4  

TV4 tillhör TV4-gruppen AB som ingår i Bonnierkoncernen och är Sveriges största helt 

reklamfinansierade tv-kanal (Häger, 2015, s. 418). TV4 började sina sändningar via sattelit 

den 15 september 1990 och började sända i marknätet våren 1992. Enligt webbtidningen 

Dagens Media, som bevakar reklam-och mediebranschen, blev september månad 2017 

TV4-gruppens starkaste någonsin. Tv-huset hade en ackumulerad tittartidsandel på 

34,6 procent i målgruppen 15-64 år. Tidigare rekordet, från 1995, var på 32,1 procent. 

Detta visar att TV4 har en viktig maktposition i det svenska samhället och spelar med det en 

central roll i vårt demokratiska samhälle. Vilken tv-kanal som är störst i Sverige har länge 

varit en kamp mellan det kommersiella TV4 och SVT som ingår i public service. Det kan 

svänga från år till år (Weibull & Wadbring, 2014, s. 340-341). TV4 och SVT är de enda 

egentliga kurrenterna inom nyheter i etermedia. Nyheter har också varit en bärande del av 

TV4s profil. De upptar en ungefär lika stor del av kanalens innehåll som de gör på SVT 

(Häger, 2015). 
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3. Syfte 

Studiens syfte är att undersöka och analysera hur TV4Nyheterna valt att rapportera händelser 

kopplade till #Metoo-rörelsen under perioden 16 oktober 2017 till 16 november 2017. 

Studien är begränsad till den specifika perioden och ser endast till nyhetssändningarna på 

kvällstid. Syftet är därmed att se över hur presentationen av #Metoo-rörelsen kan komma att 

se ut och är därför inte heltäckande för TV4s totala presentation av ämnet.  

 

3.1 Frågeställning 

#Metoo-rörelsen som är ett relativt nytt fenomen gör att forskning runt detta specifika ämne 

är i sin linda. Det kan då vara intressant att börja med att utröna #Metoo-rörelsens utrymme, 

vikt och sammanhang i kommersiella medier. I den här kandidatuppsatsen görs ett första 

försök att belysa TV4s presentation av #Metoo-rörelsen i TV4s två nyhetssändningar, 

klockan 19.00 och klockan 22.00 under en period på fyra veckor.  

 

Frågeställningarna som legat till grund för studien är: 

 

- Vilket utrymme får #Metoo-rörelsen i TV4s nyhetssändningar?  

- Vilka aktörer får komma till tals i inslagen kopplat till #Metoo-rörelsen? 

- I vilka typer av inslag omnämns #Metoo-rörelsen i TV4s nyhetssändningar? 

- I vilka sammanhang omnämns #Metoo-rörelsen i TV4s nyhetssändningar? 
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4. Tidigare forskning  

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för den tidigare forskning som valts ut och som är 

relevant för denna studie. Den tidigare forskningen kommer bidra med en större förståelse för 

hur TV4Nyheternas redaktion valt att presentera rörelsen under den aktuella perioden. 

Kunskapsområdet berörande händelser kring kvinnorörelsen i media var förhållandevis tunn. 

Därför har studien fokuserat på forskning kring hur kvinnor generellt presenterats i medier 

och andra studier som visar på hur utbrett det sexuella våldet mot kvinnor är.  

 

4.1 Räkna med kvinnor - en rapport av Global Media Monitoring Project, 2010- 

2015  

 
2010 var Sverige med i den globala nyhetsstudien “Räkna med kvinnor!” utförd av Global 

Media Monitoring Project. En internationell studie vars två mål är att se över hur kvinnor 

kommer till tals i nyhetsförmedlingen och för att med resultaten utmana och uppmärksamma 

det som den systematiska underrepresentationen av kvinnor i nyhetsmedierna symboliserar. 

Nämligen att underrepresentationen av kvinnor i medierna avslöjar strukturer gällande 

kvinnors verkligheter och villkor (Edström & Jacobsson, 2015, s.7).  

 

Rapporten analyserar upp till 17 000 artiklar och nyhetsinslag världen över och resultaten 

visar att kvinnors representation endast utgör en knapp fjärdedel av nyhetsflödet.  

2015 gjordes samma studie för femte gången och denna gång medverkade totalt 114 länder 

och visade det sig att kvinnor medverkar i det globala nyhetsflödet endast i 24 procent av 

fallen. Det visar att under de senaste fem åren är representationen av kvinnor nästintill 

oförändrad. Studien visar även på att det fortfarande är gott om könsstereotyper i 

nyhetsflödet. I det globala nyhetsutbudet medverkar kvinnor som tidigare påpekats i 24 

procent av fallen och i Sveriges nyhetsflöde ligger denna siffra på 31 procent. Vilket är exakt 

samma siffra som för 15 år sedan då det var 69 procent män som fick uttrycka sig inom 

svensk tv, radio och press (Edström & Jacobsson, 2015). 
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4.2 Representation av kvinnor och den roll de tillskrivs i medier 

Jenny Kitzinger, en brittisk forskare, gjorde 2004 en omfattande studie rörande mediernas 

representationer av sexuellt våld mot kvinnor och barn. Kitzinger kom fram till att våld mot 

kvinnor var helt undangömt i medierna under 1940, 50 och 60-talet (Jarlbro 2012, s. 42-44). 

Kitzinger noterade även en enorm ökning av nyhetsrapporter om våld mot kvinnor under 

1970-80-talet. Denna ökning av rapporter kring våld mot kvinnor bidrog även till ett fenomen 

som kallas för false memory syndrome som handlar om att oskyldiga män anklagas för 

övergrepp. (Jarlbro 2012, s. 44) Kitzinger menar att fenomenet false memory syndrome  fick 

ett starkt genomslag på grund av rådande könsmaktsordning. Detta bland annat då manliga 

källor under studiens gång förekom oftare i medierna. Kitzingers analys av medieinnehållet 

visade att kvinnor ofta framställdes som opålitliga och att manliga källor anses vara mer 

trovärdiga än kvinnliga källor (Jarlbro 2012, s. 44). 

 

En liknande studie gjordes av Goldsmith Kasinsky som 1998 genomförde en studie genom att 

följa en händelse i den amerikanska militären för att se hur den skildrats under en längre 

period i New York Times och Washington Post. Det mönster som kunde utrönas var att i 

samband med sexuella övergrepp tenderar medierna att vända på offerrollen. Det blir alltså 

männen som blir de verkliga offren och att det är männen som då blivit utsatta av illvilliga 

kvinnor. Enligt dessa två studier ter dig sig att kvinnor som källa eller subjekt i medier ofta 

tenderar att ses som opålitliga och svaga (Jarlbro 2012, s. 42).  

 

4.3 Kvinnors organisering inom media  

Då det kommersiellt styrda medieutbudet ökat innebär det också att det offentliga rummet 

sexualiserats. Kvinnor har då slutit sig samman och gjort motstånd mot objektifiering av 

kvinnor som finns inom handelns utbud, reklam och tidningar med mera. De senaste 15 åren 

har kvinnor allt mer valt att organisera en mediekritisk verksamhet på internet. Detta i form 

av olika forum, mailinglistor och grupper på Facebook. Exempel på några tidiga 

sammanslutningar var Nätverket mot pornografi och prostitution och föreningen Kvinnor 

Utan Gränser (KUG) som grundades 2002. Det senaste och mest aktuella kan vi se i den 
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kontinuerligt växande rörelsen och uppropet #Metoo (SOU 2004, s. 59) (Edström & 

Jacobsson 2015, s. 67). 

 

Forskaren Maud Eduard vid Stockholms universitet har gett en djupare analys av betydelsen 

av kvinnors organisering och rapporten finns publicerad bland Statens offentliga utredningar 

(SOU 2004, s. 59, 67-68). Maud Eduard menar att kvinnors intresse för att vilja organisera 

sig inte tycks avmattas utan att den konstant växer vilket hon menar är kontroversiellt. Då det 

är en självklar demokratisk rättighet att sluta samman och säga sin mening. Trots detta menar 

Maud Eduard att kvinnors organisering ofta ses som avvikande, detta både i partipolitiken 

och den offentliga debatten. Maud Eduard menar att många anser att kvinnoorganisationer är 

en omodern kvarleva som i ett demokratiskt land med höga mål om jämställdhetspolitik 

borde dö ut. Således menar Maud Eduard att det finns en klyfta mellan den lagliga delen av 

organisering och omgivningens förtroende grund. Enligt Maud Eduard kan man då se det som 

om att den svenska demokratin både möjliggör och försvårar organisering (SOU 2004, s. 59, 

67-68). 

 

4.4 Sexuellt våld mot kvinnor 

I en studie som presenterades av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) 2014 genomfördes 

en frågeenkät till ett urval om 10 000 kvinnor och 10 000 män folkbokförda i Sverige. 

Frågorna berörde olika typer av våld sexuellt, psykiskt och fysiskt. Studiens resultat visar att 

utsattheten skiljer sig mellan män och kvinnor. Där kvinnor i betydligt högre andel utsatts för 

allvarligt sexuellt och psykiskt våld av en man i nära relation medan män i högre grad blivit 

utsatta för fysiskt våld av en för dem en helt okänd man. Studien visar alltså att nästan hälften 

av kvinnorna som var över 18 år som deltog i studien blivit utsatta för någon form av sexuellt 

våld. Detta sexuella våld är ett extremt stort samhällsproblem. Definitionen av sexuellt våld 

går i studien från 2014 i enlighet med World Health Organization och syftar till sexuelllt 

övergrepp, sexuell förnedring eller sexuella trakasserier. (NCK, 2017)  

 

Denna studies resultat som diskuterats ovan visar på liknande resultat som studien ”Slagen 

Dam” från 2001 av bland annat Eva Lundgren. Studien ”Slagen Dam” var vid denna tid den 

första i sitt slag. Den möttes av stor kritik i medierna och beskylldes bland annat för att ha 

fabricerat svar, något som Eva Lundgren sedan friades för. Eva Lundgrens rapport om mäns 
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våld mot kvinnor publicerades i samband med Kvinnofridsreformen och att regeringen gav 

Brottsoffermyndigheten att genomföra denna särskilda undersökning. Studien visar inte bara 

på liknande resultat som i den senare forskningen från 2014 utan visade också på att de män 

som var våldsutövare var vanliga män som återfanns i alla yrkesgrupper och samhällsskikt. 

De våldsutövande männen gick emot den tidigare och då rådande föreställningen och det var 

alltså inte bara den socialt utsatta, alkoholisten eller den man som kommer från en annan 

kultur som utövar sexuellt våld mot kvinnor (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski 

2001). På BRÅs hemsida står att det 2016 polisanmäldes 20 300 sexualbrott i Sverige varav 6 

720 av dessa benämndes som våldtäkt. I 97 procent av fallen är dem som misstänks för 

sexualbrott män.  
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5. Teori   

I följande avsnitt presenteras de tre teorier som är av relevans för undersökningen och som 

tillämpats för att sätta studien i en vetenskaplig kontext.  

5. 1 Gestaltningsteorin 

Gestaltningsteorin även kallad framing, är en teori som etablerat sig stark de senaste tio åren.  

Det finns många teorier kring gestaltning och i dagsläget råder ingen riktig konsensus om vad 

det egentligen betyder och innebär. Dock kan det fastställas att gestaltningsteorin förklarar 

hur en händelse eller situation presenteras i olika medier på diverse plattformar och visar på 

innebörden av framställningen. Gestaltningsteorin är processen som leder till hur publiken 

uppfattar händelsen eller situationen. Gestaltningsteorin ser över hur det rapporteras om 

specifika företeelser och händelser eller personer och hur detta uppfattas av publiken 

(Karlsson & Strömbäck 2015, s. 357-360). 

 

Strömbäck skriver om gestaltningsteorin som term och menar att den kan syfta till fler saker. 

Den kan dels peka på hur medierna påverkar människors bild av verkligheten och även att 

gestaltningsteorin belyser mediernas möjlighet att fokusera på vissa företeelser samt undvika 

andra. Teorin kan enligt Strömbäck även anspela på vad medieinnehållet faktiskt 

kommunicerar och sedan vad som faktiskt uppfattas av dess publik (Karlsson & Strömbäck 

2015, s. 363-365). 

 

Gestaltningsteorin har sitt ursprung i flertalet andra vetenskapliga discipliner men 

utgångspunkten är att den mänskliga interaktionen skapas av meningsskapande processer. 

Gestaltningsteorin har en inramning som sker på olika nivåer; det handla om journalistens val 

av källa och dennes uppfattning av ett visst skeende. Källan kan även välja att endast 

informera journalisten om vissa delar av händelseförloppet. Eller att en nyhetsredaktion är 

partipolitiskt till grunden och återger i och med det händelser i enlighet med den politiska 

ideologin (Strömbäck, 2012, s. 165). 
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Eftersom att medierna inte beskriver verkligheten som den är då mediernas format är 

begränsat, tvingas medierna, redaktionerna och journalisterna att välja och välja bort viss 

information. Detta kan handla om val av ämne, berättarperspektiv, ord, källor och vad som 

ska presenteras som fakta. Något som i sin tur påverkar hur människor tolkar nyheterna och 

då även verkligheten (Nord & Strömbäck 2015, s. 271). 

 

Robert Entman beskriver gestaltningsteorin i boken Medierna och demokratin:  

 

”Inramningar väljer ut och drar uppmärksamhet till vissa aspekter av den  

verklighet som beskrivs, något som rent logiskt innebär att de samtidigt  

riktar uppmärksamheten bort från andra aspekter”  

(Entman 1993, s. 54) 

Nyhetsjournalistikens tidigare forskning har undersökt en rad olika gestaltningar och med det 

går det att dela in dem i olika kategorier. En av dessa gestaltningar är kategoriserad som 

specifika vilket innebär att det bara går att applicera på specifika sakfrågor. Sakfråge- 

specifika gestaltningar har en direkt anknytning till ett ämne eller skeende som oftast redan är 

med eller har varit med på den mediala agendan. #Metoo-rörelsen är ett ämne som faller in i 

ramen för sakfrågespecifik. Det finns även generiska  gestaltningar som förekommer i all 

slags nyhetsrapportering oavsett innehåll (Nord & Strömbäck 2015, s. 272). 

 

Gestaltningar och framing handlar i grova drag om kommunikationens roll för hur människor 

förstår sin omvärld och sedermera tar beslut. Om vi jämför dagordningsteorin och 

gestaltningsteorin är skillnaden att dagordningsteorin fokuserar på vad  som befinner sig på 

dagordningen och gestaltningsteorin fokuserar på hur sakfrågan framställs och uppfattas av 

publiken (Strömbäck 2012, s.360). Vi har valt att till viss del använda oss utav båda teorierna 

till analysen av det empiriska materialet men det är främst gestaltningsteorin vi bygger vår 

studie på.  

5.2 Dagordningsteorin  

Dagligen inträffar det oräkneligt många händelser på lokal, regional, nationell och global 

nivå. Dessa händelser formar tillsammans en del av alla processer som sker och pågår i ett 

samhälle. Exempel på dessa händelser eller skeenden är olyckor, katastrofer, politiska beslut, 

brott, krig, folk på flykt och nya forskningsresultat. Händelserna i ett samhälle är oändliga 
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och det är endast en bråkdel som når människornas medvetande och en ännu mindre andel 

som vi funderar vidare kring och uppmärksammar. Vad är det egentligen som styr över de 

frågor som människor finner viktiga och vilken roll har medierna i det sammanhanget? Via 

nyhetsmedier får människor reda på vad som har hänt och vad som är viktigt och på så vis 

bidrar nyhetsmedierna till att organisera människors erfarenheter och upplevelse av 

verkligheten.  

 

Dagordningsteorin tar fasta på de frågor som diskuteras och som senare kan leda till politiska 

beslut och därmed handlar det om massmediernas makt över opinionen.. Det går analytiskt att 

skilja mellan minst tre olika dagordningar: allmänhetens dagordning, mediernas dagordning 

och den politiska dagordningen. I denna studie har vi tillämpat de två förstnämnda då studien 

fokuserar på #Metoo-rörelsen och dess utrymme i TV4Nyheterna, det vill säga, mediernas 

dagordning och det medierna fokuserar på. Beroende på medium finns olika ledtrådar om den 

relativa betydelsen av vad som är av vikt och relevant i det specifika mediets dagordning 

(Nord & Strömbäck 2012, s.24). 

 

Mediernas dagordningsmakt handlar om mediernas inflytande över de frågor som människor 

finner viktiga. Människor är på så vis beroende av medier för att få information (Strömbäck 

2014, s.99, 100).  

 

Grundläggande för teorin är att det finns ett samband mellan de frågor, händelser eller 

samhällsproblem som får stor uppmärksamhet i medierna och de frågor som människor finner 

viktiga för samhället och dem själva eller de ämnen som människor diskuterar med sin 

omgivning. #Metoo-rörelsen är något som figurerat frekvent i medierna samt är väldiskuterat 

bland människor. Teorin är då av vikt för denna studie då det empiriska materialet även ser 

över och analyserar två andra ämnen som TV4Nyheterna under den aktuella perioden tagit 

upp och bevakat. Därmed går det att dra slutsatser gällande nyhetsredaktionens prioriteringar 

och dess dagordning (Strömbäck 2004, s.31).  

5.3 Nyhetsvärdering 

Det finns flera olika teorier hur massmedier resonerar runt nyhetsvärdering. För att ge en 

teoretisk bild av vad som blir till nyhet tog Galtung och Ruge, 1965, i studien ”Structure of 

Foreign News”  fram en lista med 12 nyhetsfaktorer som hade betydelse för om något blev en 

nyhet och hur pass framträdande nyheten blev. Bland annat var geografisk närhet, 

17 



elitcentrering och avvikelser viktiga faktorer. Men även kontinuitet ansågs avgörande för om 

en nyhet skall bli nyhetsvärdig. Den tyske medieforskaren Henk Prakke tog fram en teori om 

nyhetsvärde som bygger på tre olika avstånd. Tidsavståndet, det geografiska avståndet och 

det kulturella avståndet (Nord & Strömbäck 2014, s.212).  Liksom Håkan Hvitfelt i sin studie 

1985 av ett par tidningars förstasidor i rapporten ”På första sidan”. Där granskade Hvitfelt de 

fenomen eller skeenden som var avgörande för att en nyhet skulle få hamna på förstasidan på 

ett magasin (Hvitfelt 1985, s. 215-216). I Hvitfelts resultat kunde han rada upp en punktlista 

som var avgörande. Några av dessa punkter var bland annat kulturellt och geografiskt 

avstånd, elitpersoner som källor och sensationella och överraskande händelser. 

 

Nyhetsvärdering är relevant i studien då #Metoo-rörelsen till stor del drivs framåt av 

elitpersoner och detta via sociala medier världen över (Hvitfelt 1985, s. 215-216).  

Jesper Strömbäck, som även studerat ämnet, menar att nyhetsvärdering som begrepp bland 

annat syftar till hur nyheter värderas på nyhetsredaktioner. Hur nyheterna värderas innan de 

eventuellt publiceras. Jesper Strömbäck menar att det är de redaktionella rutinerna, 

journalistens socialisering och de professionella normerna på arbetsplatsen som till största del 

påverkar det som faktiskt publiceras som nyheter (Strömbäck & Karlsson 2015, s. 154). 

Vidare har även Marina Ghersetti, lektor i journalistik på Göteborgs universitet, sammanfattat 

fyra olika begrepp som förklarar de egenskaper en händelse bör innehålla för att publiceras 

som en nyhet: 

 

Närhet 

Denna kopplar till närheten både geografiskt, tidsmässigt och kulturellt avstånd. De nyheter 

som människor har lättare att förstå och kan relatera till värderas oftas högre på 

nyhetsredaktioner (Strömbäck & Nord 2015, s. 214).  

 

Sensation och avvikelser 

Nyhetsredaktioner prioriterar gärna oförutsedda händelser och situationer som exempelvis 

sex, kändisar, olyckor, krig och sport (Strömbäck & Nord 2015, s.214).  

 

Elitcentrering 

Begreppet elitcentrering syftar till de personer med höga positioner i samhället och rör den 

specifika händelsen en elitperson, som exempelvis en kändis eller en politiker, värderas 

nyheten högt. Detta bland annat för att personen ofta sitter på information som redaktionerna 
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är intresserad av eller har en avvikande livsstil som inte vanliga människor har (Strömbäck & 

Nord 2015, s.214).  

 

Förenkling 

En entydig nyhet värderas ofta högre än en mångtydig då begripligheten och intresset hos 

publiken automatiskt blir högre. De enskilda händelserna prioriteras framför de utdragna och 

komplicerade förloppen. Förenklingen syftar även till ett mer avskalat och okonstlat språk för 

att väcka publikens intresse (Strömbäck & Nord 2015, s.214). 
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6. Metod  

6.1 Kvantitativ innehållsanalys 

I studien har man valt att använda sig utav en kvantitativ innehållsanalys där valda variabler 

systematiskt registreras och analyseras. Exempel på studiens variabler var: längd på inslaget, 

antal inslag, ordning i nyhetssändningen, vilket land, aktör, kön de personer som får komma 

till tals i inslaget. Dessa variabler ligger till grund för att kunna urskilja vilka tendenser som 

dominerar mest i redaktionens nyhetsprogram och på så vis se över hur TV4Nyheterna 

rapporterat kring #Metoo-rörelsen under den aktuella månaden. Studien ger med det inte en 

komplett bild över hur kanalen valt att rapportera kring #Metoo-rörelsen utan ser endast till 

hur det kan komma att se ut. I boken ”Textens mening och makt” förklarar Göran Bergström 

och Kristina Boréus att den kvantitativa innehållsanalysen främst används i syfte att räkna 

eller mäta frekvensen av specifika uttryck, ord eller andra händelser som talas om i text. 

(Bergström & Boréus 2005, s. 44). Den kvantitativa innehållsanalysen är därför lämplig när 

man vill se över och analysera ett större material, detta för att kunna dra generella slutsatser 

av slutresultatet (Ekström & Larsson 2010, s. 119). 

6.2 Material, insamling och genomförande     

För att nå studiens mål och syfte krävdes att det var någon form av nyhetsredaktion som 

undersöktes. De nyhetssändningar som analyserades valdes att avgränsas till TV4s två 

nyhetssändningar som visas på kvällen, klockan 19.00 och 22.00. Studien fortgick under 

perioden 16 oktober till 16 november 2017. Totalt 63 nyhetssändningar analyserades under 

de fyra veckorna med hjälp av valda variabler (Bergström & Boreus 2005, s. 49-50). 

 

För att besvara studiens frågeställning med den kvantitativa metoden skapades ett kodschema 

där ett antal variabler valdes ut. Totalt 39 variabler valdes ut från början men dessa 

reducerades sedan ner då alla inte var av relevans för studiens frågeställning. Under studiens 

arbetsprocess valde vi att genomföra alla delar tillsammans vilket varit till fördel. Då vi med 

det haft en gemensam överblick över de valda variablerna och tolkat dessa utifrån 

kontinuerlig diskussion under processen. Då det praktiskt taget är omöjligt att utforma ett 
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kodschema som helt saknar utrymme för personliga tolkningar formades denna studies 

kodschema till största del av ja- och nejfrågor vilket även genererade en högre validitet 

(Bryman 2011, s. 297).  

 

I studiens första stadie gjordes en pilotstudie där en mindre del av det empiriska materialet 

analyserades för att se över om de från början valda variablerna fungerar väl till studiens syfte 

och frågeställning. Det första kodschemat för pilotstudien skapades i programvaran Excel och 

en veckas nyhetsmaterial studerades. Efter en veckas pilotstudie valdes ett fåtal variabler bort 

då de för studiens syfte var överflödiga och ej relevanta för studien (Bergström & Boréus 

2005, s. 49-50). En variabel som föll bort under pilotstudien var namn  på både förövare och 

offer. Detta då det vid vidare etiska överväganden slogs fast att det inte bidrar till studien. 

Konsekvenserna av att publicera namn kan komma att skada människor vilket inte alls är 

syftet för denna studie (Patel & Davidson, 2011, s. 62). 

 

Efter korrigeringar och uppdateringar gällande variablerna började den riktiga analysen av 

allt material. Den största delen av arbetet gick till att titta igenom och analysera alla 

nyhetssändningar och samtidigt pricka av enligt det skapade kod schemat. Viktigt att nämna 

är att dessa sändningar kontrollerades kontinuerligt med stickprov. 

 

Under varje nyhetssändning noterades:  

● Datum och tid för inslaget 
● Totalt antal #Metoo-relaterade inslag 
● Längd på inslag berörande #Metoo-rörelsen 
● När i sändningen 
● Kön på reporter 
● Antal intervjupersoner 
● Intervjuperson: man, kvinna 
● Förövare: man, kvinna  
● Kommer förövare till tals, förövare omnämnd vid namn, förövare citerad 
● Offer man, offer kvinna 
● Offer kommer till tals, offer citerad, offer nämns vid namn 
● Politiker som uttalar sig, politiker blir citerad 
● Kändis uttalar sig, kändis blir citerad 
● Bransch: Teater, Riksdag, Restaurang, Juridik, Byggarbetsplats 
● Geografiskt, Land: USA, Sverige, Frankrike 
● Genre, typ av inslag: nyhet, reportage, notis, krönika/debatt 
● Alternativ aktualitet och längd på det inslaget: Katalonien (den spanska regionens 

kamp för självstyre) och Trump (USAs president Donald Trumps mediala utspel) 
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Exempel från Excel-arket och studiens kodschema: 

Datum Tid Antal intervjupersoner 

16-10-2017 kl. 22.00 inget #Metoo-inslag 

17-10-2017 kl. 22.00 6 
18-10-2017 kl. 22.00 8 
19-10-2017 kl. 22.00 4 
20-10-2017 kl. 22.00 2 
21-10-2017 kl. 22.00 2 
22-10-2017 kl. 22.00 5 
23-10-2017 kl. 22.00 1 
24-10-2017 kl. 22.00 2 
25-10-2017 kl. 22.00 2 
26-10-2017 kl. 22.00 2 
27-10-2017 kl. 22.00 0 

28-10-2017 kl. 22.00 inget #Metoo-inslag 

29-10-2017 kl. 22.00 inget #Metoo-inslag 

30-10-2017 kl. 22.00 2 

 

6.3 Metoddiskussion 

Den kvantitativa innehållsanalysen är inte helt felfri utan precis som med alla metoder finns 

det kritik att rikta mot den. Metoden innebär att kvantitet är det samma som betydelse och i 

denna studie innebär det att ett nyhetsinslag inte väger lika tungt som två nyhetsinslag. 

Metoden tar därmed inte hänsyn till att vissa inslag är större och mer djupgående än andra 

men för att fördjupa studien har vi analyserat flera olika variabler för att studien ska resultera 

i ett bredare resultat (Strömbäck & Jönsson 2005, s. 4-7, Ekström & Larsson 2010, s. 

119-121). En del av den kvantitativa innehållsanalysens styrkor är dess effektivitet att på ett 

metodiskt tillvägagångssätt studera ett större material vilket denna studie ämnar göra 

(Ekström & Larsson 2010, s.122). En del av den kvantitativa innehållsanalysens styrkor är 

dess effektivitet att på ett metodiskt tillvägagångssätt studera ett större material vilket denna 

studie ämnar göra (Ekström & Larsson 2010, s.122). Studien ämnade att se över generella 

drag kring presentationen av rörelsen snarare än en djupgående undersökning på detaljnivå. 

Eftersom att #Metoo-rörelsen under studiens gång var ett nytt ämne så fanns där heller inga 
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studier kring rörelsen och därför var målet att få fram kalla fakta som senare kan styrkas eller 

motbevisas med en eller flera kvalitativa studier.  

 

6.4 Validitet och reliabilitet  

Reliabiliteten är det som fastställer tillförlitligheten i forskningen och validiteten avgör hur 

relevant analysen och insamlad data är kopplad till problemformuleringen och 

frågeställningen. Validiteten ser alltså över om man mätt det man avsett att mäta och 

reliabiliteten ser över noggrannheten i mätningen. Tydliga tolkningsregler och 

kodningsprinciper är viktiga för att en kvantitativ innehållsanalys ska uppnå hög reliabilitet.  

För att hålla hög reliabilitet skapades till denna studie ett tydligt kodschema med litet 

utrymme för kodarens egna tolkningar. Kodschemats form var väl anknyten till studiens 

frågeställning och höll med det även en hög validitet. Vid insamling av data kan 

ouppmärksamhet, stress och slarvfel påverka resultatet på grund av detta har kodningen och 

införandet av det empiriska materialet i Excel kontrolleras minst två gånger. Kodningen 

utfördes även samtidigt av kodarna för att kunna hålla ständig dialog och för att undvika 

missar som i slutändan kunde påverka resultatet (Krippendorff  2004, s. 215, 413). 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

23 



7. Urval och avgränsning  

I följande avsnitt presenteras de urvalsprinciper som använts i studien. 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur TV4s nyhetssändningar klockan 19.00 och 22.00 

rapporterat och presenterat kring händelser rörande #Metoo-rörelsen. 

Anledningen till att TV4s nyhetsredaktion användes som grund för studien var att TV4 som 

största kommersiella tv-kanal har en medial maktposition i det svenska samhället och spelar 

med det en central roll i vårt demokratiska samhälle. TV4 tillhör TV4-gruppen AB i 

Bonnierkoncernen och är Sveriges största, helt reklamfinansierade tv-kanal (Myndigheten för 

press, radio och tv, 2018). 

 

För att kunna genomföra studien har TV4s hemsida varit till hjälp då medieföretaget sparar 

hela nyhetssändningar under en period om cirka sex månader. Efter sex månader finns även 

alla TV4s nyhetssändningar tillgängliga på Sveriges nationalbibliotek, Kungliga biblioteket i 

Stockholm. Eftersom att #Metoo-rörelsens startskott var den 15 oktober 2017 undersöktes 

den samtidigt som den fortgick och var med det en högst aktuell som händelse under studiens 

gång. Med det som motivation användes ingen specifik urvalsmetod ut till studien. 

 

För att begränsa studien något undersöktes endast TV4Nyheternas huvudsändningar som 

sändes klockan 19.00 respektive klockan 22.00 varje dag under den aktuella perioden. Detta 

då dessa två sändningar i regel har flest tittare (Mediemätning i Skandinavien, MMS, 2017). 

Det fanns ett undantag och det var nyhetssändningen den 22 oktober klockan 19.00 som 

utgick helt på grund av att det tidigare under dagen, klockan 10.00 och klockan 11.00, 

genomförts en manifestation på Sergels Torg för #Metoo-rörelsen. TV4 sände då direkt från 

eventet med avbrott för korta nyhetssändningar. Väderprognosen har inte räknats med i 

materialet. Därmed har sammanlagt 63 nyhetsinslag under den aktuella perioden analyserats i 

denna studie. En stor del av arbetet har gått åt att granska nyhetssändningarna för att kunna 

utföra kodningen i programvaran Excel och även påföljande analys.  
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7.1 Forskningsetiska aspekter 

Efter ett noga övervägande kring de forskningsetiska aspekterna och reglerna togs beslutet att 

studien skulle bortse från namnpubliceringar trots att namn hade publicerats i TV4s 

nyhetssändningar. Detta för att studien värnar om de enskilda individernas integritet då 

konsekvenserna av en namnpublicering kan komma att skada personen i fråga. Uppgifterna 

gällande namn är heller inte av vikt för resultatet av denna kvantitativa studie vars mål 

snarare är att få en generell uppfattning av hur TV4Nyheterna kan komma att presentera 

#Metoo-rörelsen och inte en djupdykande analys kring enskilda fall (Patel & Davidson 2016, 

s. 62). 

 

7.2 Centrala begrepp 

 
#Metoo-rörelsen/Rörelsen  

Internationell kvinnorörelse som kämpar mot sexuellt våld och sexuella trakasserier.  

Nyhetssändningar  

Med nyhetssändningar menas hela sändningen av TV4Nyheterna som sänds klockan 19.00 

och 22.00 varje kväll. Nyhetssändningarna är i regel ungefär 15 respektive 30 minuter långa.  

Inslag 

De olika inslag som sänds i nyhetssändningarna som i regel är cirka 1,30 minuter långa. 

Donald Trump  

Som kategori syftar detta till USAs president Donald Trumps utfall i sociala medier under 

den aktuella perioden. 

Katalonien 

Under studiens gång kämpade Katalonien för självständighet från Spanien. 

Kändis/Politiker/Elitperson  

Person som är känd för allmänheten och för studien menas skådespelerskor, musiker, kända 

tv-personligheter, programledare, mediepersonligheter och politiker.  

 

25 



8. Resultat och analys 

8.1 Dagordningsteorin 

Nedan följer fyra figurer som till största del är kopplade till dagordningsteorin. Då det sker 

oändligt många händelser och endast en liten del når människors medvetande var det 

intressant att se över hur många inslag som berörde #Metoo-rörelsen, det totala utrymmet 

mätt i tid och #Metoo-rörelsens utrymme i förhållande till två andra aktuella ämnen under 

perioden. Det är bland annat till stor del via nyhetsmedier som människor får reda på vad som 

pågår i sin omgivning och därmed bidrar nyhetsmedierna och i detta fall TV4Nyheterna till 

att organisera människors erfarenheter och upplevelser av sin omgivning (Strömbäck 2014, s. 

99 –100). 
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Figur 1: Figur ett visar det utrymme #Metoo-rörelsen fick i nyhetskanalen från den 16 

oktober 2017 och fyra veckor framåt. Under denna fyraveckorsperiod analyserades totalt 63 

nyhetssändningar på TV4Nyheterna och i 42 av dessa sändningar publicerade 

nyhetsredaktionen ett eller flera inslag som rörde #Metoo-rörelsen. Under den aktuella 

perioden för studien var #Metoo med i 67% av alla analyserade inslag. En förhållandevis stor 

del med andra ord. Då #Metoo-rörelsen förekommer i ett större antal av nyhetssändningarna 

kan detta möjligen ge publiken en indikation om att #Metoo-rörelsen är betydelsefull och av 

stor vikt i samhället. Då medierna besitter makten att belysa vissa händelser och även makten 

att inte rapportera om andra händelser. Vilket i sin tur leder till att publiken tenderar att 

anamma mediebyråernas nyhetsvärdering och således är en konsekvens av redaktionens 

dagordning och urval (Nord & Strömbäck, 2004, s.40-41, Strömbäck, 2012, s. 321-322). 

TV4s nyhetsredaktion är beroende av kommersiella medel för att bedriva sin journalistik och 

måste då till viss del vägledas av publikens intresse, detta för att annonsörerna ska se 

medierna som ett attraktivt investeringsobjekt (Strömbäck 2014, s. 141). Eftersom 

#Metoo-rörelsen till största delen bedrivs på sociala medier är detta en händelse och ett stort 

problem i samhället som redaktionen lätt kan plocka upp och sedan rapportera om utan att 

lägga för mycket resurser på innehållet. Detta samtidigt som redaktionen håller en balans 

mellan vad publiken tros vilja ha och vikten av att informera samhället om ett rådande 

problem.  
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Figur 2: Resultatet visar att av 790 minuter total sändningstid ägnades cirka 151 minuter till 

#Metoo-rörelsen. Trots att #Metoo-rörelsen förekommit i ett flertal inslag har utrymmet för 

mätt i tid inte varit lika stor. Detta kan återkopplas till det att #Metoo-rörelsen bedrivs på 

sociala medier och att redaktionen endast rapporterar i korta drag över vad som 

uppmärksammas just nu på olika sociala medier. Att som publik ta del av journalistiskt 

innehåll på sociala medier är vanligt förekommande och det är naturligtvis väldigt attraktivt 

för medieföretag att ta del av och publicera nyheter om pågående händelser via exempelvis 

Twitter (Strömbäck 2014, s. 489). Denna typ av bevakning från medieföretagen är gratis, det 

är ganska troligt att vara först om nyheten och det är förhållandevis enkelt att distribuera text 

och bild av en aktuell händelse från sociala medier (Strömbäck 2014, s. 490). Det var via 

Twitter som #Metoo-kampanjen uppmärksammades och sedan spreds vidare till andra 

plattformar och även då flertalet nyhetsredaktioner såsom TV4s nyhetsredaktion.  
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Figur 3: Figur 3 har tagits fram i komparativt syfte för att jämföra utrymmet som 

#Metoo-rörelsen har getts i förhållande till övriga aktualiteter. Under den för studien aktuella 

perioden har specifikt två andra aktualiteter valts ut ur nyhetsflödet för att i jämförande syfte 

se över utrymmet för  #Metoo-rörelsen. Dessa aktualiteter som valdes för den komparativa 

delen var de utspel som USAs president Donald Trump gjorde i olika frågor och Kataloniens 

kamp för självständighet från Spanien. Antalet inslag har räknats, sammanställts och 

analyserats. Totalt rapporterade TV4Nyheterna 22 inslag berörande USAs president Donald 

Trump, 30 inslag som tog upp regionen Katalonien i Spanien och dess frihetskamp och 67 

inslag som tog upp händelser kopplade till  #Metoo-rörelsen.  

 

Under dessa fyra veckor fick #Metoo-rörelsen det största utrymmet i förhållande till inslag 

som berörde USAs president Donald Trump och Kataloniens frihetskamp i Spanien. Då de 

sakfrågor som dominerar i mediernas dagordning också av publiken betraktas som de 

viktigaste frågorna i samhället visar detta resultat på hur TV4Nyheternas redaktion påverkar 

samhället (Strömbäck 2009, s. 354).  

 

För att dra parallell till dagordningsteorin kan vi med detta resultat säga att den sakfrågan 

som TV4Nyheterna uppmärksammar i sin kanal hänger samman med de frågor som publiken 

och medborgarna anser vara av vikt för antingen dem själva eller för samhället i stort 

(Strömbäck, 2009, s. 205). Och eftersom publiken i första hand vänder sig till medierna för 

att få upplysningar om omvärlden blir de frågor som inte blir uppmärksammade mindre 
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viktiga.  Detta leder då till att publiken och allmänheten bör se #Metoo-rörelsen och mäns 

sexuella våld mot kvinnor som en viktig fråga i samhället. Detta är inte sagt att 

auktualiteterna runt president Donald Trump och situationen i Katalonien faller inom ramen 

för frågor som inte uppmärksammas men resultatet blir intressant eftersom #Metoo-rörelsen 

får ett förhållandevis stort utrymme jämfört med dessa två aktuella händelser. (Strömbäck, 

2009, s. 105) 

 

 

 

 

Figur 4: Efter sammanställning av det empiriska materialet visade det sig att av sammanlagt 

377 nyhetsinslag i TV4s nyhetssändningar belyste 67 stycken av dem Metoo-rörelsen.  

 

 

8.2 Gestaltningsteorin 

Nedan följer fem figurer som till stor del är kopplade till gestaltningsteorin och fokuserar på 

vilka aktörer som medverkar och får komma till tals. Jämfört med dagordningsteorin som 

fokuserar på vad som rapporteras tar gestaltningsteorin fasta på hur det rapporteras och 

framställs kring ämnet. Gestaltningen tar fasta på kommunikationens roll för hur  människor 
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tänker på sin omvärld -inte bara vad  människor tänker på. Utgångspunkten för hela teorin är 

att mänskligt samspel skapas och formas av meningsskapande processer. Det är därför av vikt 

att studera hur olika skeenden, platser, händelser och människor framställs i olika 

medieformat och i denna studie ser vi bland annat över hur #Metoo-rörelsen framställs i 

TV4Nyheternas huvudsändningar (Karlsson & Strömbäck 2015, s. 360). 

 

 

 

 

Figur 5: I denna figur har det totala antalet gånger som en politiker, kändis, förövare eller ett 

offer har uttalat sig, omnämnts eller citerats i inslaget som berört ämnet #Metoo 

sammanställts. Enligt gestaltningsteorin påverkas människor av hur nyheter gestaltas i medier 

(Strömbäck, 2014, s. 118). Då alla beskrivningar av verkligheten måste begränsas i 

journalistiska format är det självfallet att viss fakta väljs bort och annan fakta framhålls 

(Jarlbro, 2012, s. 45). Att alla som fallit offer för sexuellt våld eller sexuella övergrepp i 

inslagen är kvinnor talar om för publiken att förövaren är en man. Ett mönster som är talande 
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för hela #Metoo-rörelsen och generella maktstrukturer i resten av världen. När medier 

gestaltar en bild av vilka som är offer för våld och som i detta fall; mäns sexuella våld mot 

kvinnor, blir det i slutändan lättare för andra i samma situation att identifiera sig mig den 

bilden, detta gäller både den som identifierar sig som offer eller förövare.  

 

Medieinnehållet och dess gestaltning formas av bland annat kulturella värderingar och 

sociala konstruktioner (Brännvall, 2016, s. 122 & Strömbäck, 2004, s. 37). Resultatet i figur 5 

tar då fasta på en social konstruktion där kvinnor är offer och män som i sin roll som förövare 

sitter på en större maktposition i samhället. Resultatet knyter även an till FNs resolution 

Agenda 30 som syftar till att världen ska bli mer hållbar till år 2030 och där ett av de 17 

delmålen är ökad jämlikhet mellan könen.  

 

  

Figur 5.1: För att få ytterligare material till analysens innehåll och det specifika ämnet 

#Metoo och dess presentation i TV4s nyhetssändningar, under perioden 16 oktober till 16 

november 2017, har även räknats in hur många antal gånger som elitpersoner,  i det här fallet 

politiker och kändisar, förekommer eller citeras i inslagen. Närvaron av elitpersoner i det 

journalistiska utbudet som kommer till tals eller citeras i nyhetsinslag som behandlar ämnet 
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#Metoo i TV4s nyhetssändningar, gör att nyheter och aktualiteter med större sannolikhet 

hamnar på dagordningen och agendan. Denna del av analysen visar att det var fler kändisar 

som uttalade sig i frågan jämfört med politiker. 

 

Högt uppsatta, kända och officiella personer som uttalar sig och blir till källor i 

nyhetssammanhang har ett övertag framför källor som saknar officiell status gällande 

journalistik. Detta övertag beror dock på en rad olika faktorer. Som exempelvis vilket ämne 

nyheten behandlar (Strömbäck, 2014, s. 167). När journalister baserar sin rapportering på den 

information de har fått från dessa inflytelserika källor blir de centrala för hur redaktionens 

publik uppfattar händelsen. Eftersom att dessa inflytelserika och högt uppsatta personer 

används som källor kan journalisten inte alltid utgå från att denna källa drivs av en egen 

agenda. Sett från detta perspektiv har redaktionerna och journalisterna inte samma makt över 

det innehåll som de väljer att publicera eftersom de till viss del är beroende av dessa källor 

för sin rapportering (Karlsson & strömbäck, 2015, s. 326). Som redan nämnts har en stor del 

av #Metoo-rörelsen fått sitt genomslag i medier tack vare de kvinnliga elitpersonernas egna 

historier om det sexuella våld de blivit utsatta för. Som journalist är det då relevant att 

påbörja en artikel eller ett nyhetsinslag då dessa officiella källor redan sitter på en historia 

som innehåller en konflikt och ett tydligt samhällsproblem. Eftersom det är elitpersoner som 

uttalar sig höjer detta även nyhetsvärdet (Strömbäck, 2014, s.  150-151).  
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Figur 6: I figuren ovan ser vi resultatet av hur ofta offer själva fick uttala sig, blivit citerade 

eller omnämnda av de 36 inslag där offer refererades till.  

Att offer inte får komma till tals i alla inslag gör offret till en passiv person och till någon 

utan röst. Men då inte alla inslag berör specifik person utan talar om #Metoo-rörelsen överlag 

eller enbart nämner den blir det svårt att dra en generell slutsats av detta resultat. Detta 

resultat visar på när offer fått komma till tals själva och ej citerade och inte endast 

omnämnda. Det som sker när offren som är utsatta för sexuella övergrepp eller våld inte får 

komma till tals själva är att som i detta fall är TV4Nyheterna som förklarar vilka och hur 

dessa blivit till offer. Detta kan vara  problematiskt då det bör vara offret självt berättar vad 

och hur något skett för att skapa en så bred bild som möjligt Då #Metoo-rörelsen drivs av 

personliga berättelser av personer som blivit utsatta för sexuellt våld blir nyhetsinslagen 

något tunna utan vittnesmål och skildringar från offren. 

 

Alla offer som är med i nyhetsinslagen som behandlar #Metoo relaterade ämnen är kvinnor. I 

9 procent av fallen får offret själv komma till tals och i 40 procent av fallen blir offer citerat. 

En tämligen passiv gestaltning av offren. Hela #Metoo-rörelsens grund ligger i det 

strukturella sexuella våldet mot kvinnor och rörelsen drivs främst av kvinnor och kvinnors 
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berättelser om erfaret sexuellt våld. Att en sådan liten del då får komma till tals eller blir 

citerade i TV4Nyheterna kan skapa en bild av att dessa kvinnor inte finns och att de är 

passiva. Eftersom att gestaltningsteorin har som grund att de olika gestaltningarna aktiverar 

olika associationer och tankar hos människor kanske detta skapar en gemensam bild av 

kvinnor som passiva och undangömda offer för sexuellt våld. Även om gestaltningen i detta 

fall är omedveten eller ett medvetet- är det ett uttryck som kan påverka opinionen 

(Strömbäck, 2014, s. 116). 

 

 

  

 

Figur 7: Då det var förhållandevis få personer som namngavs var det även få som uttalade 

sig. De fyra gånger som förövare uttalade sig i inslagen var det samma person som kom till 

tals i två av inslagen. I detta fall var det personer som flera år innan var namngivna. En av de 

två förövare som trädde fram var en av TV4-gruppens egna anställda. Möjligen kände 

TV4Nyheternas redaktion ett visst ansvar till både sin publik och sin anställde för att förklara 

situationen ytterligare. Att i nyhetsformat nämna eller publicera offer och/eller förövare vid 

namn är ofta omtvistat och väcker ofta diskussion. I sin bok Reporter skriver Björn Häger om 

regler för radio och tv och vikten av att den enskildes privatliv ska respekteras, om inte ett 

oavvisligt allmänt intresse kräver annat (Häger, 2015, s. 385). Detta berör till exempel 

namnpublicering vid misstanke om brott och det gäller både offer och förövare. Jan 
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Scherman, tidigare VD på TV4,  har uttalat sig kritiskt till hur medier och olika mediechefer 

hanterat publiceringen av namn under #Metoo-rörelsens framfart. Speciellt när det gäller att 

publicera namn på anställda inom det egna medieföretaget eller andras (Sveriges Radio, 

Studio Ett, 2017). 

 

 

 

 

 

Figur 8: Precis som det stod klart att offret i denna studie bestod av kvinnor stod det också 

klart att det var männen i denna studie som till större delen var förövare. Vid de fyra gånger 

som förövaren i studien var kvinna bör det nämnas att det handlade om en och samma 

kvinna. Mäns våld mot kvinnor kan fungera som ett sätt att få högre status bland andra män 

detta genom att framstå som mer maskulin. Detta våldsutövande förkroppsligar typiska 

manliga attribut som styrka, kontroll och aggressivitet. Att män oftare är förövare i inslagen 
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hänger möjligen samman med att män känner sig tvungna att upprätthålla sin maktposition 

som man i samhället. (NCK, 2018)  

 

 

 

Figur 9: Figur 9. visar att #Metoo-rörelsen fått förhållandevis stort utrymme i kanalens 

sändningar i reportage och nyhetsform. Endast ett av #Metoo-inslagen innehöll någon form 

av debatt där två politiska aktörer diskuterade ämnet. Nyhetsinnehållet medierna väljer att 

publicera påverkar publiken om vad de ska tycka om olika inslagen. Enligt gestaltningsteorin 

har inte medierna enbart makten om vad publiken ska tycka om utan även hur  publiken ska 

tycka och tänka kring ämnet. Eftersom att #Metoo-rörelsen inte förringas utan fått relativt 

stort utrymme i både mån om tid, antal inslag och typ av inslag är det som tidigare nämnts 

enkelt för publiken att uppfatta händelsen som betydelsefull eftersom att kampanjen 

förekommer så pass mycket (Nord & Strömbäck, 2015, s. 271-272).  Dessa lite längre mer 

djupgående reportage och längre nyhetsinslag kan vi koppla dagordningsteorins del som 

fokuserar på det redaktionella arbetet och process. När en reporter väljer att bevaka ett 

specifikt ämnesområden eller specifika platser riktas de andra journalisternas ljus även dit 

vilket leder till en större uppmärksamhet från publiken och även andra reportrar. Vilket i sin 

tur möjligen lett till att intresset för att skapa lite längre mer djupgående inslag kan ha ökat. 

Även koppling till Strömbäcks punkter gällande nyhetsvärdering där punkten kontinuitet som 
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tar fasta på att sannolikheten för att en händelse som redan är med på mediernas dagordning 

och redan är en del av nyhetsflödet då har större chans att bli en nyhet -gör att intresset för 

reportrarna kanske ökar (Karlsson, Strömbäck 2015, s. 357).  I McCombs och Shaw studie 

från 1970-talet visade det sig att sambanden mellan det som medier rapporterar om och vad 

människors tänker kring vad de anser vara viktiga samhällsfrågor eller samhällsproblem 

visade sig vara starka och slående. Att #Metoo-rörelsen då fått längre tid än andra inslag leder 

då, i enlighet med dagordningsteorin, till att journalistiken, i detta fall TV4Nyheterna, genom 

att lyfta ämnet då påverkar opinionen det vill säga publiken (Karlsson, Strömbäck 2015, s. 

354). 

 

 

 

Figur 10: Sedan #Metoo-rörelsen startade i oktober 2017 har flera olika branscher kallat till 

upprop. Närmare bestämt inom 25 olika branscher. I denna kvantitativa innehållsanalys under 

perioden den 16 oktober till den 16 november 2017 begränsades urvalet av branscher endast 

till de som nämns i de 63 olika nyhetssändningarna från TV4s redaktion under den aktuella 

perioden. Vilket var 7 branscher till antalet. Teater, riksdag, restaurang, tv, radio, juridik och 
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byggbranschen. Dessa branscher visar att det ligger större fokus på de som är aktiva inom 

underhållningsindustrin - som drivs starkt av elitpersoner eller kändisar inom teater, film och 

tv. Vilket kan kopplas till en av Jesper Strömbäcks sex nyhets faktorer som handlar om att 

nyheter ofta är benägna att ta upp personer, nationer eller organisationer som har stor makt 

och/eller är kända av publiken (Strömbäck 2015, s. 285) . 

 

 

 

Figur 11: För att ge studien vidare bredd studerades även vilka länder som fått plats i 

inslagen. I innehållsanalysen av TV4s nyhetssändningar under samma period har tre olika 

geografiska områden eller länder nämnts mer eller mindre frekvent. De aktuella länderna är 

USA, Frankrike och Sverige.Här kan studien påvisa att inslag kopplade till Sverige fått mest 

utrymme i inslagen och detta är något som tyder på att nyhetsvärdet ökar ju kortare det 

geografiska och kulturella avståndet till händelserna är (Nord & Strömbäck 2014, s. 214). 

Nord och Strömbäck menar att ju närmare en nyhet inträffar till personerna som tar del av 

nyheter, desto högre värde får nyheten. Vilket går att direkt koppla till närhetsprincipen. 
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Figur 12: Fördelningen mellan kön på de reportrar som rapporterat om händelserna i 

inslagen om #Metoo visar att 45 procent av reportrarna var män och 65 procent var kvinnor. 

När vi ser över de totalt 17 riksreportrar som arbetar på TV4 Nyheterna så är nio av dessa 

kvinnor och åtta är män vilket är cirka 53 procent kvinnor kontra 47 procent män. Det visar 

på ett överskott på kvinnliga reportrar och är därmed något som kan ha med studiens resultat 

att göra. Som tidigare nämnts visar studier från 1970- och 1980-talet att kvinnor var 

underrepresenterade på nyhetsredaktioner såväl som i medieutbudet. Fram till idag har antalet 

verksamma kvinnliga journalister ökat stadigt (Jarlbro 2012, s. 46). Att reportrarna i detta fall 

var överrepresenterade av kvinnor hänger möjligen samman med det stora utrymme 

#Metoo-rörelsen fick totalt i TV4Nyheterna sändningar under de för studien fyra aktuella 

veckorna. 
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9. Slutdiskussion  

 

Eftersom att vi under hela studiens gång genomfört alla delar tillsammans har vi haft en 

gemensam överblick och kontinuerlig diskussion kring de utvalda variablerna för att styrka 

resultatet och analysen. Syftet med studien var att se över hur rapporteringen kring 

#Metoo-rörelsen kan se ut i en del av TV4s nyhetssändningar.  

Frågeställningarna till studien var: 

  

- Vilket utrymme får #Metoo-rörelsen i TV4s nyhetssändningar?  

- Vilka aktörer får komma till tals i inslagen kopplat till #Metoo-rörelsen? 

- I vilka typer av inslag omnämns #Metoo-rörelsen i TV4s nyhetssändningar? 

- I vilka sammanhang omnämns #Metoo-rörelsen i TV4s nyhetssändningar? 

  

9.1 Utrymme  

När vi ser till det utrymme #Metoo-rörelsen har getts ser vi i studiens sammanställning att 

ämnen relaterade till #Metoo-rörelsen förekommer totalt i 42 av alla 63 nyhetssändningar vi 

undersökt. En tämligen stor del av sändningarna innehöll således inslag som berörde 

#Metoo-kampanjen. Sett till total tid har #Metoo-rörelsen inte fått en lika stor del av 

nyhetssändningarna.  

För att skapa en vidare överblick av hur TV4Nyheterna valt att presentera #Metoo-rörelsen 

valde vi under den aktuella perioden ut två andra ämnen som var i hetluften.  

 

Rubrikerna i kodschemat på dessa två andra aktualiteter var: Trump och Katalonien. Med 

rubriken ”Trump” refererar kodschemat till USAs president Donald Trump och hans mediala 

utspel under perioden. Rubriken ”Katalonien” härrör till den självständighetskamp som delar 

av befolkningen i den spanska regionen Katalonien för och som togs upp i media under 

perioden 16 oktober till 16 november 2017. Därmed valde vi att i analysen ta med en mindre 

komparativ del för att skapa denna överblick.  
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Resultaten visade att #Metoo-rörelsen i förhållande till de andra två rubrikerna fått totalt 44 

procent av utrymmet vilket nästan är hälften jämfört med Trump som fick 23 procent av 

inslagen och Katalonien som fick 33 procent av alla inslag. Under denna fyraveckorsperiod 

fick alltså #Metoo-rörelsen det största utrymmet i förhållande till inslag som berörde Donald 

Trump och Katalonien. I de totalt 63 nyhetssändningar studien har undersökt var det totalt 

377 olika nyhetsinslag varav 67 stycken av inslagen handlade om #Metoo-rörelsen.  

Rörelsen bedrivs till största del på sociala medier och i det initiala skedet bedrivs #Metoo 

utav elitpersoner något som gör att nyheten lätt kan plockas upp av redaktionen utan att 

använda sig av särskilt mycket resurser. En kombination av lättillgängligt material och 

samhällsrelevans gör att #Metoo-rörelsen fått förhållandevis stor plats i de undersökta 

nyhetssändningarna (Strömbäck 2014, s. 141).  

 

Det var via Twitter och Instagram som #Metoo-rörelsen uppmärksammades initialt och sedan 

spreds vidare till andra plattformar och även nyhetsredaktioner som exempelvis TV4s 

nyhetsredaktion. TV4s nyhetsredaktion är till viss del beroende av sin publiks intresse då det 

är en redaktion som är beroende av kommersiella medel. Redaktionen vill inte tappa 

annonsörer och redaktionen måste då hela tiden ha som grund att ses som ett attraktivt 

investeringsobjekt (Strömbäck 2014, s. 140). 

 

Sett till utrymme totalt fick #Metoo-rörelsen då förhållandevis stor uppmärksamhet. Något 

som ger publiken en indikation om att #Metoo-rörelsen är betydelsefull för samhället 

eftersom att medierna erhåller en enorm makt gällande att belysa olika typer av skeenden och 

bortser från att belysa andra (Nord & Strömbäck, 2004, s. 40-41 & Strömbäck, 2012, s. 

321-322). Det stora utrymmet går emot den tidigare forskningen gällande kvinnors utrymme i 

medier som sedan tidigare bevisats vara väldigt låg. Det är förvisso svårt att sätta det helt i 

jämvikt med de tidigare studierna som endast fokuserat på enskilda kvinnors medverkan i 

medier och inte en hel kvinnorörelse som denna.  

9.2 Vilka fick komma till tals 

Eftersom att människor enligt gestaltningsteorin påverkas av hur nyheterna presenteras via 

olika mediekanaler var det av stor vikt att se över vilka som fick komma till tals. I 

resultatdelen kom vi fram till det var kändisars medverkan och uttalande som utmärkte sig  
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jämfört med offer, förövare och politiker. En anledning till detta kan vara att rörelsen till en 

början startades av flertalet kända personer via sociala medier. Som nämnt kan inte alla 

beskrivningar av verkligheten få plats i det journalistiska formatet och måste därmed 

begränsas (Jarlbro, 2012, s. 45). Medieinnehållet och dess gestaltning formas av bland annat 

kulturella värderingar och sociala konstruktioner (Brännvall, 2016, s. 122 & Strömbäck, 

2004, s. 37). Eftersom att kändisars medverkan i form av att komma till tals eller citeras var 

betydligt större än politikers engagemang att i nyhetssammanhang kommentera eller 

diskutera frågan kanske tyder på att rörelsen var för färsk. Politikerna hade kanske inte hunnit 

mobilisera sig i frågan och av rädsla av att göra en tabbe då valt att undvika ett för stort 

engagemang i nyhetssammanhang. 

 

När politiker, kändisar eller andra elitpersoner uttalar sig i medier är det med större 

sannolikhet att ämnet hamnar på redaktionens dagordning. Denna representation av politiker i 

inslagen höjer oftast nyhetsvärdet i inslaget vilket adderar ytterligare en faktor för 

#Metoo-rörelsen förhållandevis höga utrymme i TV4Nyheterna. På grund av kända kvinnors, 

elitpersoner, egna historier och upplevelser om det sexuella våld har #Metoo-rörelsen fått ett 

sådant stort genomslag. Relevansen för en journalist är då stor att påbörja en artikel eller ett 

nyhetsinslag när dessa elit personers berättelser redan är officiella. När elitpersoner uttalar sig 

höjer detta även nyhetsvärdet (Strömbäck 2014, s. 150-151). Trots att det förvisso förekom 

både citat och direkta uttalande från politiker undrar vi som författare till studien varför 

politikernas engagemang inte var större så här nära inpå nästa valår. Kanske var ämnet för 

nytt när studien sattes i verket? Att elitpersoner florerar eller uttalar sig i nyheter är vanligt 

och det är dokumenterat att nyhetsvärdet då höjs. För att utge sig att vara en trovärdig källa 

av nyheter är det av högsta vikt för ett medieföretag att man låter olika parter komma till tals 

på ett eller annat sätt. Galtung & Ruge skriver i sin forskning från 1965 att ju mer en händelse 

involverar särskilt framträdande, kända eller viktiga personer, personer som hör till 

samhällets eliter, desto större är sannolikheten att en händelse ska bli en händelse (Galtung & 

Ruge, 1965). I  #Metoo-rörelsen, som från början medialt spridits utav kända elitpersoner kan 

spekuleras om hur redaktionerna tänkt kring att en sådan liten procentenhet av inslagen har 

inbegripit elitpersoners uttalanden eller citat. 
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Studiens resultat visade även att alla 67 inslag innehöll ett offer för sexuellt våld eller 

övergrepp och att alla dessa offer i inslagen var kvinnor. TV4s nyhetsredaktion gestaltar 

således en bild av verkligheten som visar att de som är offer för det sexuella våldet är 

kvinnor. Vilket i slutändan blir en identifikationsfaktor för andra människor att kunna relatera 

till. Förvisso är hela #Metoo-rörelsens agenda att lyfta historier om sexuellt våld mot just 

kvinnor. Men dessvärre krockar detta med antalet gånger som ett offer själv får uttala sig i 

sändningen.  

 

Undersökningen tog även fasta på hur ofta den som blivit utsatt för sexuellt våld kommit till 

tals som förstahandskälla eller citerad. Som förstahandskälla fick offer komma till tals 3 

gånger och blivit citerade 27 gånger i inslagen. Detta kan innebära att diskurser skapas istället 

för att ombildas (Engström, 2008). Att den som blivit utsatt för det sexuella våldet så pass 

sällan själva fick komma till tals gör att offret framstår som passiv och detta möjliggör för 

redaktionen att själva förklara vilka som är offer och hur dessa kvinnor blivit till offer. Offret 

är då någon utan röst. Att så pass många fler har blivit citerade kan bero på tillgängligheten 

av alla de berättelser (och då färdiga citat) om sexuellt våld som ligger ute på sociala medier. 

Hela #Metoo-rörelsen har drivits fram av kvinnor och deras berättelser om sexuellt våld på 

sociala medier. Däremot är det inte sagt att redaktionen gör fel i att inte låta dessa offer 

komma till tals, eftersom att många av dessa berättelser inte gått via domstol och att publicera 

dessa vittnesmål kan då komma att skada berörda och hela #Metoo-rörelsen. En problematik 

som berör den andelen ej uppklarade polisanmälningar hos polisen. Men eftersom att 

kvinnorna själva så sällan kommer till tals gör det svårt för publiken att se hur de själva 

upplever och beskriver situationen vilket gör att publiken inte får hela bilden. (Strömbäck, 

2009, s.).  Men detta är snarare en juridisk fråga och inte en journalistisk fråga då 

nyhetsredaktionen egentligen gör rätt i att inte publicera allt för många berättelser och 

vittnesmål som ännu inte blivit prövade i domstol.  

 

Gällande publicering av namn på både förövare och offer visade resultaten att offer nämns 

med namn i tre av inslagen och förövarens namn nämndes hela 13 gånger. För medier att 

nämna förövare och/eller offer vid publicering av material är en omtvistad och väl debatterad 

diskussion som grundar sig i etiska överväganden (Häger, 2015, s. 382). TV4 har dock 

möjligen känt ett ansvar att nämna namn då en av de nämnda förövarna faktiskt arbetade på 

kanalen under perioden och då känt av ett visst ansvar gentemot både allmänheten och den 
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anställde. Att män enligt vår studie bevisligen oftare är förövare i inslagen hänger möjligen 

samman med att män känner sig tvungna att upprätthålla sin maktposition som man i 

samhället en bild som redaktionen nu förmedlar och upprätthåller. Efter att det som redan 

nämnt blir en identifikationsfaktor för publiken i slutändan.  

9.3 Typ av inslag och sammanhang  

Då vi valde att tillämpa gestaltningsteorin för att stödja vår studie och dess process valde vi 

även att se över i vilka typ av sammanhang och i vilka typer av inslag som #Metoo-rörelsen 

förekom i. Resultatet visade att kampanjen som mest presenterats i reportage och 

nyhetsinslag och där endast 1 procent av inslagen kring #Metoo var i debattform.  

Då  #Metoo-rörelsen fått relativt stort utrymme i både mån av antal inslag och typ av inslag 

är det som tidigare nämnts enkelt för publiken att uppfatta händelsen som betydelsefull 

eftersom att kampanjen förekommer så pass mycket (Nord & Strömbäck 2015, s. 271-272).  

Enligt gestaltningsteorin har inte medierna enbart makten om vad  publiken ska tycka om utan 

även hur publiken ska tycka och tänka kring ämnet. De format som redaktionen då väljer att 

presentera #Metoo-rörelsen och andra ämnen för den delen är då till viss del en grund för hur 

människor ska tänka kring det. Att det var väldigt få debattinslag under den aktuella perioden 

kan leda till att gemene man känner sig utanför denna rörelse - den blir exkluderande och 

berör endast de elitpersoner som får tala ut.  

 

Sedan #Metoo-rörelsen startade i oktober 2017 har flera olika branscher och yrkesgrupper 

kallat till upprop. Exempel på dessa upprop finner man inom teaterbranschen, radio och 

tv-branschen, riksdagen och inom juridiska yrkesgrupper. Den bransch som fick mest 

utrymme i TV4s nyhetssändningar var tv-branschen. Därefter kom teater branschen. Dessa 

två branscher bedrivs till stor del av elitpersoner och som i den här specifika studien blivit 

utsatta av sexuellt våld eller övergrepp. Återigen blir identifikationen för gemene man låg då 

uppropen och mestadels av berättelserna är från elitpersoner -och andelen debattinlägg låg 

med få representationer för gemene man gällande uttalanden i det öppna utrymmet. 
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9.4 Förslag till vidare forskning 

En jämförande studie med samma variabler men över tid och då möjligen se tydliga 

kopplingar till teorin om nyhetsvärderingen i förhållande till relevans inom ramen för tid och 

aktuell händelse eftersom att denna studie i princip började samtidigt som hela 

#Metoo-rörelsen kickade igång. En likadan studie utformad med samma variabler och 

kodschema men med en annan kanal både nationellt och internationellt. Alltså en jämförande 

studie mellan hur olika mediehus i Sverige och runt om i världen rapporterade eller 

rapporterar om #Metoo-rörelsen och relaterade ämnen skulle kunna vara ett exempel på 

fortsatt forskning. 

 

Även om #Metoo-rörelsen i sig själv som fenomen är ett relativt nytt begrepp så är 

anledningen till att det överhuvudtaget formats aktuell. Därför är kontinuerlig forskning inom 

området gällande kvinnor, kvinnors utsatthet, hur kvinnor och kvinnorörelsen presenteras i 

medier av vikt.  

Ett annat förslag till vidare forskning skulle kunna vara hur sociala medier med fördel eller 

nackdel används i opinionsarbete. Konsekvenserna av #Metoo-rörelsen. Vad kommer 

fenomenet att leda till i samhällsstrukturen och politiken? Vilka juridiska konsekvenser 

kommer fenomenet #Metoo att få? Kommer den nya samtyckeslagen i Sverige att påverkas? 

Och i sådant fall hur? Vilken påverkan kommer #Metoo att ha för den fortsatta 

kvinnorörelsen?  

Goldsmith Kasinsky forskning om den amerikanska militären och de sexuella övergrepp som 

pågick där och med resultatet att medierna vänder på offerrollen är också av relevans och bör 

förnyas i just ämnet #Metoo. 
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11. Bilagor 

 11.1 Kodschema 

Medium: TV4s Nyhetssändningar. 

Ämne: #Metoo 

Sändningstid: klockan 19.00 och klockan 22.00 

Tidsperiod: 16 Oktober 2017- 16 November 2017 

Variabler: 

1. Datum 

2. Tid 

3. Totalt antal inslag 

4. #Metoo-inslag 

5. Längd, minuter och sekunder, på inslag  

6. När i sändningen 

7. Kön reporter 

8. Antal intervjupersoner 

9. Intervjuperson man 

10. Intervjuperson kvinna 

11. Förövaren man 

12. Förövare kvinna 

13. Kommer förövare till tals 

14. Förövare omnämnd vid namn 

15. Förövare citerad 

16. Offer man 

17. Offer kvinna 

18. Offer kommer till tals 

19. Offer citerad 

20. Offer nämns vid namn 

21. Politiker som uttalar sig 
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22. Politiker blir citerad 

23. Kändis uttalar sig 

24. Kändis blir citerad 

Bransch: 

25. Teater 

26. Riksdag 

27. Restaurang 

28. Juridik 

29. Byggarbetsplats 

Geografiskt, Land: 

30. USA 

31. Sverige 

32. Frankrike 

Genre, typ av inslag: 

33. Nyhet 

34. Reportage 

35. Notis 

36. Krönika/debatt 

Alternativ aktualitet: 

37. Katalonien 

38. Katalonien längd 

39. Trump 

40. Trump längd 
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