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1. Abstract 

Denna studie undersöker hur de danska tidningarna Jyllands-Posten och Politiken samt de 

svenska tidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har rapporterat om Metoo. Den 

undersökta perioden är mellan 15 oktober och 31 december 2017.Genom en kvantitativ 

innehållsanalys av totalt 908 artiklar, 221 danska och 687 svenska, har likheter och skillnader 

i bevakningen, nyhetsvärderingen, om det är män eller kvinnor som skriver och hur man 

hanterat namnpubliceringar i de båda länderna undersökts.  

 

Resultatet har analyserats utifrån teorier om nyhetsvärdering, nordiska könspolitiska modeller 

och teorin om konsekvensneutralitet samt social ansvarsteori.  

 

Resultatet visar att de svenska tidningarna har publicerat fler artiklar om Metoo än de danska.  

Ett annat resultat är att danska medier i högre grad än svenska valt att namnpublicera. De två 

danska tidningarna har publicerat fler artiklar om den svenska Metoo-rörelsen än vad de 

svenska tidningarna publicerat om rörelsen i Danmark. De som skrivit artiklar om Metoo är i 

högre grad kvinnor i de svenska medierna än i de danska. En annan skillnad syns bland 

opinionsartiklarna. Majoriteten av opinionstexterna i de båda länderna präglas av ett positivt 

förhållningssätt till rörelsen. På danska opinionssidor är texter som visar på en negativ 

inställning dock vanligare. I Sverige är en majoritet av alla texter skrivna av kvinnor, så även 

opinionsartiklarna. De som skrivit flest opinionsartiklar där ett negativt förhållningssätt 

uppvisas i de svenska dagstidningarna är kvinnor. I de undersökta danska tidningarna är 

antalet negativa opinionsartiklar skrivna av män fyra gånger så högt som antalet negativa 

opinionsartiklar skrivna av kvinnor.  

 

Slutsatsen är att Metoo-rörelsen fått större genomslag i de undersökta svenska medierna än i 

de danska. 

 

Nyckelord: Danmark, Jämställdhet, Metoo, Namnpublicering, Nyhetsvärdering, Sverige  
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2. Inledning   

” If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet.”  15 

oktober 2017 la Alyssa Milano ut denna mening på Twitter. En uppmaning att berätta om 

sexuella övergrepp och trakasserier. Hennes vädjan blev startskottet till en rörelse som skulle 

komma att spridas över hela världen.   

 

Metoo-rörelsen har fått stor uppmärksamhet världen över. Dock med stora regionala 

skillnader. David Rasmusson, SR:s Danmarkskorrespondent, säger i en utrikeskrönika 2 

januari 2018 att ”det som i Sverige blev en flodvåg blev här i Danmark mest ett 

vågskvalp” (Rasmusson, 2018). Han berättar att även om både skådespelare och sångare 

startade egna upprop så dog debatten snabbt. Efter att två manliga komiker gick ut med att de 

också blivit trakasserade, men av kvinnor var diskussionen snart slut i Danmark. 

Rasmusson menar att det istället väckts en debatt om varför det inte blev någon större debatt, 

och mer specifikt, varför Metoo blev så stort i Sverige, men inte i Danmark. Som potentiella 

förklaringar nämner han bland annat att man i Danmark inte vill betraktas som en ”snerpe”, 

en överdrivet anständig och moraliskt förargad person. ”Det vill säga, ungefär som en 

svensk” (Rasmusson, 2018).   

 

Sydsvenskans kulturskribent Malin Waak är inne på samma tema redan en månad före 

Rasmusson (Waak, 2017). Hon understryker att det ljumma intresset för Metoo-debatten i 

Danmark inte förvånar henne alls. ”Allt som kan räknas för att vara ´en del av det 

danska´ behandlas med ett slags ömhet där man tar det goda med det onda. Så hur farligt är 

det egentligen att få en klapp i häcken?”, skriver hon. Hon menar att man i Danmark blandar 

ihop det omhuldade danska frisinnet med ren sexism (Waak, 2017).   

  

Skillnaden mellan svensk och dansk jämställdhet har diskuterats förr. ”I Danmark beskylls 

svenska feminister för att ha tystat män, och i Sverige anklagas danskarna för att vara 

sexister” (SVT/DR: 2015). Så låter de inledande orden i SVT:s och DR:s samsändning 

av programmet Debatten från december 2015. I det som påminner om en landskamp 

diskuteras jämställdhet och feminism. Programledarna konstaterar att ”det finns kolossal 

skillnad på debatten om den frågan i Danmark och Sverige” (SVT/DR: 2015).  

  

Debatten om sexuella trakasserier och jämställdhet har innan Metoo-rörelsens start sett olika ut 

i olika länder. Det varierande debattklimatet kan ha påverkat hur rörelsen tagits 
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emot och vilken form den antagit i de olika länderna. Tidigare forskning visar till exempel att 

det finns en betydande skillnad i hur man i Sverige och Danmark diskuterar jämställdhet 

(Dahlerup, 2004: 243), trots att länderna liknar varandra på många sätt.  

 

Men hur ser det egentligen ut; har svenska tidningar verkligen haft en större bevakning 

av Metoo-rörelsen än sina danska motsvarigheter? Och finns det fog för att tala om ett annat 

synliggörande än blottandet av sexismen; synliggörandet av skillnaderna mellan Danmark och 

Sverige?   

 

3. Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att undersöka Metoo-rörelsens omfattning i danska Jyllands-Posten och 

Politiken samt svenska Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, samt att undersöka om sättet 

de två danska tidningarna skrivit om Metoo skiljer sig från de svenska tidningarnas 

rapportering. 

 

Detta genom att svara på frågorna:  

 

Hur har nyhetsvärderingen av artiklar om Metoo sett ut i de två danska och två svenska 

tidningarna?  

 

Vad finns det för likheter och skillnader i hur dagstidningarna bevakat Metoo-rörelsen? 

 

Vilka likheter och skillnader finns mellan länderna gällande namnpubliceringar?   

 

Hur såg könsfördelningen ut bland de som skrev om Metoo? 

 

Hur kan rapporteringen förstås utifrån ländernas syn på jämställdhet? 

 

För att uppnå syftet används en kvantitativ innehållsanalys, med vilken vi undersöker hur 

ovanstående tidningar rapporterat om Metoo under perioden 15 oktober till 31 december 

2017.  
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4. Förförståelse och hypoteser  

När en studie genomförs har forskarna alltid viss förförståelse och ofta uttalade eller outtalade 

hypoteser kring resultatet. Förförståelsen som ligger till grund för denna studie består i att 

författarna följer medierapporteringen i båda länderna kontinuerligt. Den ena författaren till 

denna studie är uppväxt i Danmark och den andra är uppväxt i Sverige. Detta medför att vi tar 

med oss olika föreställningar och meningar in i arbetet.  

 

Utifrån vår förförståelse är en hypotes att de undersökta danska tidningarna under den 

undersökta perioden publicerat färre artiklar om Metoo än vad de svenska har. En annan 

hypotes är att artiklarna i danska tidningarna i högre utsträckning kommer att handla om 

övergrepp mot män än artiklarna i de svenska tidningarna.   

 

5. Disposition 

Studien inleds med att begreppen nyhetsvärdering och nyhetsurval presenteras. Sedan följer 

en bakgrund där Metoo-rörelsen, sociala medier-användning i Danmark och Sverige samt 

EU:s jämställdhetsindex beskrivs. Därefter följer avsnittet Tidigare forskning där forskning 

om Metoo samt Sverige och Danmarks syn på jämställdhet presenteras. Dessutom ges 

exempel på likheter och skillnader i hur svenska och danska medier rapporterat om andra 

ämnen tidigare.  

 

I avsnittet Teori presenteras de teorier som analysen utgår från. Här presenteras 

Prakkes modell för nyhetsvärdering. Även teorin om journalistikens genuslogik samt teorier 

om konsekvensneutralitet och social ansvarsteori introduceras. Vidare följer avsnittet Metod 

och material som beskriver kvantitativ innehållsanalys och redogör för studiens urval. Etiska 

överväganden samt hur vi kodat för att upprätthålla replikerbarhet beskrivs och förklaras här.  

 

I avsnittet Resultatredovisning och analys presenteras resultaten från den kvantitativa 

innehållsanalysen och dessa analyseras löpande utifrån ovannämnda teorier.  

Studiens slutsatser presenteras och vi reflekterar sedan över dessa i avsnittet Slutsatser och 

reflektion. Studiens sista delar består av en referenslista och bilagor. I bilagorna 

finns kodschema och kodbok samt listor på Metoo-relaterade hashtaggar och upprop i Sverige 

och Danmark.  
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6. Begrepp 

6.1 Nyhetsvärdering och nyhetsurval 

Nyhetsvärdering syftar på hur en redaktion värderar möjliga nyheter, medan nyhetsurval 

syftar på de nyheter som faktiskt publiceras (Strömbäck, 2015: 154). Det kan vara värdefullt 

att skilja på begreppen. Strömbäck pekar dock på att det finns ett samband mellan 

nyhetsvärderingen och vad som sedan publiceras (Strömbäck, 2015: 154).   

Det material vi undersöker i denna studie är nyhetsurvalet. Detta är i sin tur ett resultat av den 

nyhetsvärdering som gjorts på redaktionerna. Att nyhetsvärderingen återspeglas i 

nyhetsurvalet gör det relevant att använda sig av nyhetsvärderingsteori för att tolka materialet.  

I resterande delar av studien används endast ordet nyhetsvärdering.  

 

 

7. Bakgrund  

7.1 #Metoo 

Sedan 2006 har frasen ”me too” använts av kvinnorättsaktivister. Begreppet användes först 

av aktivisten Tarana Burke för att belysa problemet med det sexuella våld 

som rasifierade svarta kvinnor utsätts för (Nationalencyklopedin, u.å). Begreppet har på 

senare tid fått en bredare betydelse. Kort efter att Hollywood-producenten 

Harvey Weinstein anklagats för sexuella övergrepp uppmanade skådespelerskan Alyssa 

Milano andra att dela med sig av sina berättelser (Expressen, u.å). 15 oktober skrev hon 

en tweet med uppmaningen att kvinnor som blivit sexuellt trakasserade eller utsatta för 

sexuella övergrepp skulle svara på hennes tweet genom att skriva #metoo. Efter ett dygn 

hade hashtaggen använts i en halv miljon tweets samt lett till 12 miljoner inlägg, kommentarer 

och reaktioner på Facebook (Aftonbladet, 2017). 

 

I Sverige startade snart upprop från olika branscher där människor valde att 

genom hashtaggar och på ledarsidor visa sitt engagemang i kampen mot sexuella övergrepp 

och trakasserier. Det första uppropet kom från 456 kvinnliga skådespelare under parollen 

#tystnadtagning (Nationalencyklopedin, u.å). Också skådespelare i Danmark startade ett 

liknande upprop (Rasmusson, 2018).   

 

7.2 Sociala medier i Danmark och Sverige 

Metoo är en internetdriven rörelse och om tillgången till eller användningen av sociala medier 

skiljer sig åt mellan länderna kan det ha betydelse för hur stor omfattningen och intresset för 
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rörelsen blir. Användningen av sociala medier är dock nästan identisk i Danmark och 

Sverige. 80 procent av danskarna använder Facebook medan det i Sverige är 78 procent 

(Audience Project Insights, 2017:4). 17 procent av den danska befolkningen använder 

Twitter. I Sverige är samma siffra 16 procent (Audience Project Insights, 2017: 4).   

 

7.3 Jämställdhetsrankning   

I EU:s jämställdhetsindex, där europeiska länder tilldelas poäng, hamnar Sverige på 

förstaplats som mest jämställda land med 82,6 poäng av 100 möjliga, följt av Danmark med 

76,8 poäng (EU, 2015). Drude Dahlerup, professor i statskunskap och genusvetenskap, 

påpekar att jämställdhet i Sverige diskuteras utifrån premissen att den ännu inte är uppnådd, 

medan man i Danmark har en bild av att samhället redan är jämställt (Dahlerup 2004:243). 

Detta kan påverka hur danska respektive svenska medier rapporterar om Metoo-rörelsen.  

  

8. Tidigare forskning  

I detta avsnitt redogör vi kort för ett working paper om Metoo. Vi kommer sedan in på hur 

synen på jämställdhet skiljer sig åt mellan Danmark och Sverige samt hur medierna i de 

respektive länderna tidigare har rapporterat om andra ämnen.   

  

8.1 Forskning om Metoo  

Metoo är ett relativt nytt fenomen och om man bortser från studentuppsatser så finns det lite 

avslutad forskning på ämnet. I denna studie redogörs det inte för studentuppsatser.  

 

En av få tillgängliga studier är Lydia Manikonda, Ghazaleh Beigi, Huan Liu och Subbarao 

Kambhampatis (2018) working paper, som är en komparativ analys av Metoo-rörelsens 

dynamik på internet.  620 348 tweets från 205 489 användare och 190 reddit-inlägg 

från 70 användare har undersökts kvantitativt. De tweets som analyserats har varit taggade 

med #metoo. Författarna har inte bara läst vad som skrivits i tweets utan också undersökt hur 

dessa mottagits (Manikonda et al, 2018: 2).   

Undersökningen visar på skillnader i hur man interagerat om ämnet på de två 

plattformarna. Medan Reddit-tråden handlar mycket om personliga berättelser är huvudfokus 

för användarna på Twitter att elda på och hjälpa rörelsen att växa. Detta gör de främst genom 

att sprida ordet med hjälp av hashtaggar och att ge användare möjlighet att sprida varandras 

inlägg (Manikonda et al, 2018: 6).   
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Studien ger en förståelse för hur rörelsen spridit sig och hur olika sociala medier har spelat in 

i framväxten av Metoo. Däremot säger den ingenting om hur medierapporteringen 

om Metoo sett ut. Här finns därmed en lucka i forskningen och denna studie ämnar bidra till 

att fylla en del av det tomrummet.   

  

8.2 Jämställdhet i nordiska länder  

Drude Dahlerup, professor i statsvetenskap och genusvetenskap, skriver att jämställdhet är en 

målsättning som är allmänt accepterad och har upplyfts till regeringspolitik i både Sverige och 

Danmark (Dahlerup, 2004:226). Hon visar dock att sättet på vilket man talar om ämnet skiljer 

sig åt kraftigt. I Sverige använder man ord som könsmaktsordning, diskriminering och 

kvinnoförtryck, medan dessa ord inte används i någon större utsträckning i Danmark. I 

Sverige är jämställdhet partipolitiskt och partierna vill gärna kalla sig feministiska. Samma 

trend syns inte i Danmark (Dahlerup, 2004:226).  Hur man talar om jämställdhet och 

feminism kan dock förändras över tid.  Debatter är makt, men de är också föränderliga 

(Dahlerup, 2004:244). Hon menar därför att en jämförelse mellan Danmark och Sverige om 

ett par årtionden kanske ser helt annorlunda ut.  

 

Ett exempel på en jämförelse mellan två nordiska länders förhållningssätt till jämställdhet är 

en komparativ studie där man undersökt Sverige och Norge. Mari Teigen och Lena Wägnerud 

(2009) använder svar från tidigare utförda enkätundersökningar för att göra statistiska 

analyser. I studien jämförs värderingar, åsikter och ideal hos svenska och norska makthavare. 

Författarna undersöker skillnader i diskurser genom att kartlägga huruvida ländernas 

”elitgrupper” ger olika förklaringar till att män är överrepresenterade i samhällets toppskikt. 

De menar att man genom detta kan blottlägga den syn på dessa frågor som genomsyrar 

samhället (Teigen, Wägnerud, 2009: 27). När studien utfördes var 36 procent 

av ledamöterna i Norges parlament kvinnor, att jämföra med 47 procent 

i Sverige (Teigen, Wägnerud, 2009: 38). Författarna menar att skillnaderna i könsfördelning 

och jämställdhetspolitik beror på att länderna tillämpar olika typer av feminism. I Sverige är 

radikalfeminism den rådande medan liberalfeminism är vanligare i Norge (Teigen, Wägnerud, 

2009: 36). Analysen innefattar inte Danmark, men visar att det finns betydande skillnader 

inom Norden trots att regionen globalt ofta ses som en enhet och till stor del som en 

framgångssaga när det kommer till jämställdhet. Studien hjälper oss dessutom att kategorisera 

Sveriges syn på feminism och jämställdhet. 
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I antologin Likestilte demokratier? Kjønn og politikk i Norden (1999) introducerar Anette 

Borchorst, Anne-Dorte Christensen och Nina C. Raaum fem könspolitiska modeller som 

beskriver skillnaderna mellan de nordiska ländernas syn på jämställdhet. Den svenska 

könspolitiska profilen ligger högt på alla dimensioner. Med detta menas att kvinnofrågor i 

hög grad institutionaliserats, att man har en väl utbyggd välfärd och har kommit långt när det 

gäller pappors rättigheter (Borchorst et al, 1999: 261). Även i Danmark är välfärden väl 

utbyggd, särskilt barnomsorgen. Jämställdheten har dock inte institutionaliserats på samma 

sätt som i Sverige. Istället har jämställdhetspolitiken varit bottom-up-orienterad, med andra 

ord har rörelsen drivits underifrån och inte från ”toppen” av makthavare. De danska politiska 

partierna har inte profilerat sig i frågan på samma sätt som de svenska partierna gjort. I 

Danmark är det istället specifika intresseorganisationer som drivit jämställdhetsfrågorna. 

Författarna menar att den danska politiken har den utformningen på grund av ett större inslag 

av liberalism i politiken. De argumenterar också för att bristen på institutionalisering kan 

komma sig av en odogmatisk vänsterrörelse som ställt sig emot styrning från ovan. De menar 

att dansk debatt är konsensusdriven och att kontroversiella frågor som sexualiserat våld och 

sexuella trakasserier lyser med sin frånvaro på den politiska dagordningen (Borchorst et al, 

1999: 262).   

 

Att synen på jämställdhetspolitik i Sverige och Danmark skiljer sig åt är relevant för denna 

studie. Eftersom medierna påverkas av de normer och värderingar som genomsyrar samhället 

kan rapporteringen av Metoo tänkas påverkas av hur samhället ser på jämställdhet och 

till exempel sexuella trakasserier. Borchorst och teamets text är gammal men kan ändå ses 

som ett riktmärke. De skriver själva att år 1999, då texten skrevs, ansågs frågor om 

sexualiserat våld och sexuella trakasserier vara ovanliga på den politiska dagordningen. Det 

går att argumentera för att ämnena får större plats idag, men Borchorst, Christensen och 

Rauums tankar om könspolitiska modeller är fortfarande relevanta för studien, även om 

dagordningen kan ha förändrats. När analysen av de undersökta Metoo-artiklarna görs kan det 

vara nyttigt att ha de könspolitiska modellerna i bakhuvudet. De utgör en del av vår 

förförståelse och kan därmed inte frikopplas från den kvantitativa analysen.    

 

8.3 Institutionaliserad religion och olika rapportering  

Eftersom mediernas sätt att ta sig an ett visst ämne är det som undersöks i denna studie är det 

relevant att veta hur medierna i Danmark och Sverige hanterat andra ämnen.   
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Religionsvetenskapsprofessorn Göran Larsson och statsvetenskapsprofessorn Lasse 

Lindekilde har undersökt händelser då svensk och dansk offentlighet har hanterat liknande 

debatter på olika sätt (Larsson & Lindekilde, 2009). De har genom en kartläggning av medier 

jämfört genomslaget som Muhammedkarikatyrerna fått i dansk respektive svensk offentlighet 

och hur dessa sedan diskuterats och hanterats. Med hjälp av olika typer av kvalitativa analyser 

har författarna undersökt olika mediekällor. Artiklar om respektive lands debatt har 

undersökts i tre svenska och tre danska tidningar. Dessutom har man undersökt vad man kallar 

för organisationsmaterial från muslimska aktörer som var aktiva i den offentliga debatten. 

Detta material har bestått av bland annat hemsidor, nyhetsbrev, transkriptioner av 

fredagspredikan och pressmaterial. Dessutom har man intervjuat representanter för relevanta 

muslimska organisationer och samfund (Larsson & Lindekilde, 2009: 364).   

 

Larsson och Lindekildes studie visar att debatten i Danmark blev mer omfattande än den i 

Sverige. Detta delvis på grund av det stora antalet artiklar på ämnet som publicerades i 

Danmark. Under en halvårsperiod publicerade danska medier fler artiklar om Muhammed-

krisen än vad de gjorde om elfte september-attacken, under en motsvarande period (Larsson 

& Lindekilde, 2009: 366). Författarna ser också respektive regerings förhållningssätt till 

händelserna som faktorer som påverkade händelsernas genomslag. Den danska 

regeringschefen Anders Fogh Rasmussen höll sig länge utanför debatten. Detta ledde till att 

han fick hård kritik. Hans svenska motsvarighet Fredrik Reinfeldt inledde istället snabbt en 

dialog med muslimska samfund och intresseorganisationer. Fredrik Reinfeldt hade då haft 

möjlighet att lära sig av Anders Fogh Rasmussens misstag eftersom den danska debatten 

briserade tidigare än den svenska (Larsson & Lindekilde, 2009: 373). Dessutom pekar 

författarna på olika sätt att förhålla sig till religiösa samfund. Medan man i Sverige stöttar 

islamska föreningar ekonomiskt sker sådant inte i Danmark (Larsson & Lindekilde, 

2009: 365).   

 

Det går att se likheter mellan det Larsson och Lindekilde pekar på och det Borchorst, 

Christensen och Raaum (1999) skriver, även om texterna handlar om olika 

områden. Borchorst, Christensen och Raaum pekar på att jämställdhetsfrågan är mer 

institutionaliserad i Sverige än i Danmark. Där råder istället ett bottom-up-system. Vad gäller 

relationen till islam och muslimer tycks staternas inblandning se ut på ungefär samma sätt. I 

Danmark låter regeringen självständiga aktörer stå för debatten och organiseringen. I Sverige 
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har staten istället fungerat som en egen aktör i större utsträckning (Larsson &Lindekilde, 

2009: 368). 

 

I båda dessa frågor har alltså svenska staten varit mer inblandad än den danska. I denna studie 

kommer fokus ligga på medier och inte regeringars agerande. Att veta hur politikerna i 

respektive land förhållit sig till dessa ämnen är ändå relevant för undersökningen.  

 

8.4 Likheter i rapportering i Sverige och Danmark   

I motsättning till Larsson och Lindekilde (2009) visar Christian Albrekt Larsen och Thomas 

Engel Dejgaard (2013), som forskar inom jämförande välfärdsstudier, på likheter mellan 

svenska och danska mediers rapportering. Genom en kvantitativ kartläggning undersöker 

de hur brittiska, danska och svenska medier porträtterar personer som mottar ekonomiskt 

statligt stöd. I deras studie undersöks 1750 artiklar från respektive land, publicerade mellan 

2004 och 2009. De undersökta artiklarna kommer från tre dagstidningar och två 

kvällstidningar från respektive land (Albrekt Larsen & Engel Dejgaard, 2013:291).  

 

Albrekt Larsen och Engel Dejgaard kommer fram till att svenska och danska mediers 

rapportering liknar varandra mer än vad den liknar brittiska mediers rapportering. De svenska 

och danska mediernas rapportering betraktas som mjukare än den brittiska, som uppfattas som 

hårdare (Albrekt Larsen & Engel Dejgaard, 2013: 297). I både Danmark och Sverige har man 

fler positiva nyheter om den undersökta gruppen än i Storbritannien. Författarna pekar på att 

detta beror på att Sverige och Danmarks välfärdssystem är utformat efter en 

socialdemokratisk modell med ett stort statligt skyddsnät och hög omfördelning, medan 

det brittiska välfärdssystemet genomsyras av en liberal sådan, med mindre statligt 

stöd (Albrekt Larsen & Engel Dejgaard, 2013: 297).  

 

Studien visar att det finns likheter mellan svenska och danska mediers sätt att rapportera. I 

alla fall om detta ämne och i jämförelse med brittisk press. Hade man istället endast undersökt 

svenska och danska medier hade det kanske framkommit skillnader i rapporteringen länderna 

emellan. I Albrekt Larsen och Engel Dejgaards vetenskapliga studie (2013) har de svenska 

och danska medierna satts ihop till en grupp, baserat på det gemensamma 

socialdemokratiska systemet och författarna har därmed en förväntan om att de två länderna 

rapporterar likadant. Sverige och Danmark som grupp har sedan undersökts i förhållande 

till ett land med ett liberalt system, i form av det brittiska.    
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I en undersökning mellan endast svenska och danska medier kan man istället fokusera på andra 

likheter och skillnader än de politiska systemen. Denna undersökning kollar på ländernas syn 

på jämställdhet.  

   

Larsson och Lindekilde (2009) visar i motsats till Albrekt Larsen och Engel Dejgaard 

(2013) på skillnader mellan svensk och dansk rapportering. När kontroverser kring 

Muhammedkarikatyrerna bröt ut skilde rapporteringen och politikens förhållningssätt till 

fenomenet i de två länderna sig åt. Dessa två texter visar att likheter och skillnader 

mellan rapporteringen kan skifta beroende på vilket ämne som avhandlas. Det är viktigt att ha 

i åtanke när resultaten från denna undersökning analyseras.    

9. Teori  

Detta avsnitt går igenom Henk Prakkes modell om nyhetsvärdering. Sedan introduceras kort 

teorierna om genuslogik samt konsekvensneutralitet och social ansvarsteori. 

 

9.1 Nyhetsvärdering  

Kommunikationsforskaren Henk Prakke har sammanställt en modell över vad som skapar 

uppmärksamhet för en nyhet och vad medierna därmed gör sin nyhetsvärdering efter (se 

Modell 1). Prakke ställer upp tre avstånd; avstånd i tid, kultur och rum. Ju längre ifrån en 

nyhet sker inom ett av dessa avstånd, desto mindre blir nyhetsvärdet (Prakke 1969, se 

Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011: 321).  
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Det som väcker intresse och identifikation hos läsarna ger större uppmärksamhet för en nyhet. 

Enligt den nyhetsvärdering som är allmänt rådande idag värderas sådant som ligger 

tidsmässigt geografiskt och kulturellt nära läsaren högt (Hadenius, Weibull & Wadbring, 

2011:322).  Det som däremot befinner sig i periferin rumsligt, kulturellt eller tidsmässigt 

värderas inte lika högt.  

 

9.2 Genuslogik i journalistiken  

Monika Djerf-Pierre, professor i journalistik, medier och kommunikation, menar att det finns 

en genuslogik som genomsyrar journalistiken. Hon skriver om den dikotoma genuslogiken 

i journalistiken (Djerf-Pierre, 2006:423). När det gäller mediernas innehåll finns det en 

uppdelning mellan ämnen som anses mjuka och ämnen som anses hårda. Båda områdena har 

tydliga könsmärkningar där mjuka ämnen ses som kvinnliga och hårda ämnen ses som 

manliga. Könsmärkningen kommer av att man anser att vissa ämnen är viktigare för, och 

väcker mer intresse hos, personer av det ena könet än det andra. Manliga, hårda nyheter 

handlar om sport, brott, politik och ekonomi. Nyheter som kodas som kvinnliga handlar 

istället om kultur, konsumentfrågor, vård och omsorg, skola och relationer (Djerf-Pierre, 

2006: 423).   

  

9.3 Konsekvensneutralitet och social ansvarsteori  

Västvärldens journalister förhåller sig främst till två olika ståndpunkter när det gäller 

journalistisk etik. Dessa två är konsekvensneutralitet och socialt ansvar.  

 

Journalistikforskaren Mia-Marie Hammarlin och etikprofessorn Susanne Wigorts Yngvesson 

menar att det inte finns några tydliga gränser mellan de två ståndpunkterna (Hammarlin & 

Wigorts Yngvesson, 2015: 97). Redaktioner och enskilda reportrar kan vid olika tillfällen utgå 

från olika synsätt.   

  

Konsekvensneutralitet bygger på en delvis upplysningsorienterad kunskapssyn och en 

platonsk syn på kunskap, där det finns en neutral position utifrån vilken man kan söka det som 

är sant. Med den synen på kunskap utgår man från att det finns en objektiv sanning 

(Hammarlin & Wigorts Yngvesson, 2015: 98). När man utgår från ett konsekvensneutralt 

perspektiv tar man inte hänsyn till vilka konsekvenser en publicering kan få, så länge det som 

publiceras är relevant och sant (Hammarlin & Wigorts Yngvesson, 2015:103). När den 

sociala ansvarsteorin tillämpas är tanken den motsatta. Redaktionen eller den enskilda 
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journalisten ska med detta synsätt ta ansvar för vad materialet man publicerar får för effekter. 

Detta genom att låta bli att publicera särskilda saker för att uppnå en viss effekt, eller genom 

att producera nyheter om ett ämne som engagerar en, eller påverka opinionen i den riktning 

man anser vara den rätta (Hammarlin & Wigorts Yngvesson, 2015:103). 

 

10. Metod & material  

I detta avsnitt beskrivs valet av metod. Det kommer vara en genomgång av kvantitativ 

innehållsanalys samt våra urvalskriterier under rubrikerna Tidningar, Sökbegrepp och Period. 

Etiska överväganden och kodningen förklaras också kort.  

 

10.1 Kvantitativ innehållsanalys   

Syftet med den kvantitativa undersökningen är att förstå hur rapporteringen om Metoo-

rörelsen i Danmark och Sverige har sett ut – och hur den skiljer sig åt länderna emellan.   

För att göra denna kartläggning har vi använt oss av kvantitativ innehållsanalys. Vi har 

undersökt 908 artiklar, 687 från Sverige och 221 från Danmark, för att få en bild av vilka 

typer av texter som publicerats om Metoo i Sverige och Danmark.  

 

Eftersom urvalet är stort passade en kvantitativ innehållsanalys bäst för denna undersökning. 

Metoden är tillämpningsbar när man vill undersöka frekvens eller hur stort utrymme i tid och 

plats olika teman får (Esaiasson et al, 2012: 197).  

 

Med en kvantitativ innehållsanalys är målet att säga något om det generella, istället för att 

enbart studera det enskilda. Istället för att som i till exempel en enkätundersökning ställa 

standardiserade frågor till individer, arbetar man med variabler som fungerar som frågor man 

ställer till innehållet (Nilsson, 2010: 119). I arbete med kvantitativ innehållsanalys är det 

viktigt att förhålla sig till fyra grundpelare. Man skall eftersträva objektivitet, att en annan 

forskare ska kunna genomföra samma studie och då komma fram till samma resultat. Detta 

kallas även för replikerbarhet.  

 

Systematik är ett annat nyckelbegrepp i kvantitativ innehållsanalys. Utan systematik blir 

objektiviteten lidande. Hur forskaren gått till väga ska vara tydligt beskrivet och det 

forskaren anser är relevant i innehållet analyseras och mäts på ett trovärdigt sätt.  
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Kvantitet innebär att de använda variablerna kan bestämmas utifrån frekvens eller omfång på 

ett sätt som möjliggör ett fastställande av statistiska samband. Subjektiv tolkning av 

innehållet och tolkning av dolda eller implicita budskap minimeras genom att analysen består 

av manifest innehåll. Analys görs på sådant som varje betraktare kan se. Variablerna och 

anvisningar om hur dessa ska tillämpas utformas så att problem med subjektiv tolkning 

minimeras (Nilsson, 2010: 122).  

 

I en kvantitativ innehållsanalys kan forskaren fokusera på hur innehållet förhåller sig till 

uppställda normer, till exempel hur medias rapportering om ett ämne förhåller sig till normen 

pressetiska regler. En annan sorts kvantitativ innehållsanalys är den som bygger på 

förklarande frågeställningar. I en sådan analys ser man till oberoende eller beroende variabler 

för att förklara varför tillståndet är som det är. Det går också att undersöka utifrån ett 

beskrivande perspektiv, där innehållet undersöks och beskrivs. Med en sådan undersökning 

kan till exempel likheter och skillnader mellan olika mediers rapportering om ett visst 

ämne blottläggas (Esaiasson et al, 2012: 199). Den kvantitativa delen av denna undersökning 

utgår från just beskrivande frågeställningar. För att få en så klar bild som möjligt 

rekommenderas att hellre ha många variabler som undersöks än få. Några av variablerna kan 

sedan sammanfogas (Esaiasson et al, 2012:204). I denna undersökning finns därför 18 

variabler.   

 

908 artiklar har lästs och kodats utifrån variabler som bland annat vilken typ av texter 

artiklarna är, vilken sektion artiklarna publicerats i, vilka länder de handlar om, artikelns 

fokus, om namnet på den anklagade publiceras och vilket kön skribenten har (se Bilaga 1 

Kodschema, sida 51 för en lista över samtliga variabler). Detta har gett ett svar på hur många 

artiklar som skrivits om Metoo och vilka likheter och skillnader det kvantitativt finns i 

bevakningen, bland annat hur många artiklar som namngett anklagade personer.  

 

I den egna kodningen har de anklagades namn skrivits ut, för att analysera materialet men 

dessa redovisas inte i resultatdelen (se 10.3 Etiska överväganden för ingående förklaring).  
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10.2 Urval 

10.2.1 Tidningar  

Vi har valt att undersöka dagstidningarnas tryckta versioner. Att undersöka texter från tryckta 

tidningar kan ge en bild av en stor del av rapporteringen, om än inte hela. Publiceringarna i 

tryckta dagstidningar är färre än antalet publiceringar på mediehusens internetsidor.  

 

Eftersom tidningarna utkommer dagen efter att artiklarna färdigställts föreställer vi oss att det 

finns en större eftertänksamhet och att genomarbetade långsamma nyheter premieras framför 

snabbare nyheter. Dessa kan istället tänkas vara mer vanliga på internet, där antalet artiklar är 

större. Därmed kan man argumentera för att artiklar som publiceras i den tryckta tidningen är 

mer förankrade hos övriga i organisationen än vad snabba nyheter är.  

 

Vi kommer att undersöka artiklar publicerade i Sverige och Danmarks två största betalda 

dagstidningar; Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD) i Sverige och Jyllands-

Posten (JP) och Politiken i Danmark. Dessa är de betalda dagstidningarna med störst upplaga 

i respektive land (Kantar Sifo, 2017 & Journalisten, 2017).   

 

DN är oberoende liberal (Dagens Nyheter, 2008) och SvD är oberoende moderat (Svenska 

Dagbladet, 2003). JP är oberoende liberal (Jyllands-Posten, u.å), medan Politiken är 

oberoende socialliberal (Politiken, u.å). Att tidningarna i Danmark och Sverige inte alla har 

samma politiska ståndpunkt kan prägla hur artiklarna är skrivna eller vad man fokuserar på, 

kanske särskilt ledarsidorna där opinionsbildning bedrivs (Djerf-Pierre, 2006: 412). Man kan 

argumentera för att detta är en nackdel i urvalet. Å andra sidan återspeglas de nationella 

särdragen kanske i vilka dagstidningar som har största upplagan och för att få en rättvis 

jämförelse måste urvalet i så fall inkludera tidningarna med olika politiska ståndpunkter.  

 

10.2.2 Sökbegrepp  

För att få fram relevanta artiklar i Politiken, JP, SvD och DN har vi använt sökorden 

”me too”, ”metoo” och ”me-too” i svenska mediearkivet Retriever Research och danska 

Infomedia. På Retriever Research har vi använt sökfältet ”något av dessa ord” och på 

Infomedia har vi använt sökfältet ”eller”, alltså ”me too” eller ”metoo” eller ”me-too”. När 

vi i fortsättningen skriver Metoo innefattar det alla ovanstående stavningar.  
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10.2.3 Metoo utan Metoo?  

Under arbetets gång kom det fram att det i de danska tidningarna skrevs om Metoo utan 

att begreppet användes. Via andra artiklar där begreppet nämndes hittade vi texter där ordet 

Metoo inte fanns i texten. Dessa artiklar handlade om sexuella trakasserier på det danska 

filmbolaget Zentropa.  

 

Vi bestämde oss därför för att göra ytterligare en sökning i Infomedias databas. Här sökte vi 

på ”Zentropa” eller ”Zentropa-chefen” (hans egentliga namn). Vi valde även att söka ”´utan´ 

Metoo” för att undvika artiklar som redan kodats.  

I Politiken är 34 artiklar framtagna på detta vis, i JP handlar det om tio artiklar. Sammanlagt 

uppgår artiklarna hittade via vår alternativa sökning till 20 procent av det danska materialet.    

 

Metodiskt är det inte oproblematiskt att inkludera detta material i undersökningen. Vi har 

använt oss av olika sökbegrepp i de två länderna och det beslutet kan skada studiens 

reliabilitet och validitet. De alternativa sökbegreppen kan snedvrida urvalet och vi kan inte 

utesluta att antalet svenska artiklar hade varit ännu större om vi inkluderat sökbegrepp 

kopplade till personer och företag i Sverige. Man kan dessutom ställa sig frågan om artiklarna 

verkligen ingår i rapporteringen om Metoo när Metoo inte nämns. 

Att vi ändå inkluderat artiklarna i urvalet beror på att det i många andra artiklar om Zentropa 

och Zentropa-chefen hänvisas till Metoo. Vi hittade artiklarna just för att Zentropa-härvan i 

andra artiklar omskrevs som en del av Metoo. Vi har därmed gjort bedömningen att det vore 

värre för studiens interna validitet att inte ta med artiklarna.  

 

10.2.4 Period  

Metoo-rörelsen startade 15 oktober 2017 när Alyssa Milano publicerade sin tweet. Perioden vi 

kommer undersöka startar därför också 15 oktober. Även om sökperioden är från 15 oktober, 

publiceras den första artikeln om Metoo först 16 oktober. 

 

Rörelsen kan ha kulminerat vid olika tillfällen i Danmark och Sverige och det är därför 

nödvändigt att undersöka en längre period. Dessutom är vi intresserade av att ta del av både 

kulmen och rannsakningsprocessen, hur man resonerar kring rörelsens betydelse.   

 

Via Google Trends går det att få en uppfattning av när intresset för ett visst ämne är på sin 

höjd. 
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Siffrorna säger inget om hur stort sökintresset varit till antal, men ger en överblick över när 

intresset har varit som störst och hur det har utvecklat. Det är inte säkert  

att medierapporteringen återspeglar sökintresset, men Google Trends kan ge ett hum om hur 

lång en period vi behöver för att få med både kulmen och rannsakningsprocessen.   

 

 

 

 

 

Sökningar på Metoo i Sverige kulminerar kort efter 15 oktober och därefter minskar antalet 

sökningar successivt (Google Trendsb, 2018). I Danmark kulminerar sökningarna 

på Metoo istället i mitten på december och sökintresset varierar stort från dag till dag utan 

något specifikt mönster (Google Trendsa, 2018). För att få med perioden med 

störst sökintresse i båda länderna måste perioden sträcka sig till 15 december. Eftersom 

vi också vill ha med en rannsakansperiod lägger vi till två veckor efter att sökintresset 

kulminerar i Danmark.  

 

Den undersökta perioden kommer därför att vara två och en halv månad, från 15 oktober 

till och med 31 december 2017.    
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10.3 Etiska överväganden 

Många av de artiklar som undersökts i denna studie innehåller namn på anklagade. 

Pressetiken ser olika ut i olika länder och processerna mot de anklagade har sett olika ut. 

Detta medför ett etiskt övervägande kring huruvida personer som namngetts i medierna också 

kan namnges i denna studie. Vi har valt att inte skriva ut namn på personer som anklagats för 

sexuella övergrepp, för att värna dessa personers integritet och privatliv. Ett undantag har 

dock gjorts med en person; Harvey Weinstein. Detta eftersom hans namn tidigt kom att 

förknippas med rörelsen och att antalet vittnesmål och rättsprocesser mot Weinstein varit så 

pass många att det har setts som okontroversiellt att namnge just honom. Eftersom han var 

den första som uppmärksammades, och att namngivningen av honom startade rörelsen, vet 

den stora allmänheten dessutom vem personen är. Det hade därför hjälpt föga att anonymisera 

Weinstein när vi beskrev rörelsens upprinnelse, det hade varit tydligt vem som åsyftades även 

utan en namnpublicering. I resultatredovisningen och analysen har det vidare varit nödvändigt 

att särskilja honom från andra anklagade för att få en rättvisande bild av 

namnpubliceringarnas omfattning. Vi har även i vissa analyser kollat specifikt på en anklagad 

dansk chef. Honom kallar vi i fortsättningen för Zentropa-chefen. 

  

10.4 Kodning  

För att undvika språkförbistringar har författaren med danska som modersmål kodat alla 

danska artiklar. De svenska artiklarna har kodats gemensamt. För att upprätthålla 

replikerbarheten och systematiken har tydliga riktlinjer kring hur kodningen ska genomföras 

satts upp (se Bilaga 2). Kodningen inleddes med att vi tillsammans kodade sju artiklar. Detta 

för att undanröja oklarheter kring hur artiklarna skulle tolkas. Efter att vi kodat samtliga sju 

artiklar utan att frågor uppstått valde vi att ha kvar de variabler som satts upp och fortsatte 

koda var för sig. De sju gemensamt kodade artiklarna ingår i materialet. Resten av materialet 

kodade vi medan vi satt bredvid varandra. Om oklarheter kring en artikel uppstod diskuterade 

vi dem och bestämde gemensamt hur artikeln skulle kodas. 

 

11. Resultatredovisning och analys 

Detta avsnitt redovisar resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen. Löpande finns en 

analys av resultaten i relation till Prakkes modell för nyhetsvärdering, teorin om genuslogik 

och de fem könspolitiska modellerna. Resultaten om namnpubliceringar analyseras utifrån 

teorierna om socialt ansvar och konsekvensneutralitet.   
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11.1 Antalet artiklar  

Antalet artiklar som publicerats i de två danska och de två svenska tidningarna skiljer sig åt 

väsentligt. I Danmark har det publicerats 221 artiklar om Metoo. I Sverige är antalet mer än 

tre gånger så högt; hela 687 artiklar har publicerats på temat. Resultatet ligger i linje med 

förväntningarna om att rörelsen har haft större genomslag i svenska medier än i danska. 

 

 

 

Det finns även betydlig skillnad i hur mycket de enskilda tidningarna rapporterar om Metoo. I 

Danmark har Jyllands-Posten publicerat minst antal artiklar, 73 stycken. Det är nästan exakt 

hälften så många som Politikens 148 artiklar.  Mönstret är det samma i Sverige; Dagens 

Nyheter har publicerat 454 artiklar om Metoo, vilket är nästan dubbelt så många som Svenska 

Dagbladets 233.  

 

Svenska Dagbladet, som har publicerat lägst antal artiklar av de två svenska tidningarna, har 

publicerat 85 artiklar fler än Politiken, som har publicerat flest artiklar av de undersökta 

danska tidningarna. 
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11.2 Publiceringsdatum 

Jyllands-Posten är först på bollen och publicerar sin första artikel om Metoo 16 oktober. 

Dagens Nyheter följer efter 17 oktober, medan Politiken och Svenska Dagbladet börjar sin 

bevakning av fenomenet 18 oktober.  

I Danmark publiceras flest artiklar mellan 13 och 19 november och i Sverige är antalet artiklar 

störst veckan efter. Det är inte möjligt att utifrån sifforna ge svar på varför det ser ut så. Men 

en teori om varför publiceringen är störst i Danmark just då är att den första artikeln om 

övergreppen på Zentropa publiceras lördag 11 november. Veckan efter följer en rad 

uppföljningsartiklar, kommentarer och debatter.  

 



Sida 25 av 57 

 

 

 

Medan antalet artiklar i Sverige succesivt sjunker efter toppen 20–26 november, är kurvan 

något mer ojämn i Danmark. Samma ojämna mönster såg vi på Google Trends i Figur 1 (se 

10.2.5 Period). Antalet artiklar ökar till och med den sista undersökta veckan. Det är svårt att 

säga vad detta beror på. En möjlighet är att bevakningen inte tar slut, utan fortsätter med 

förnyad styrka efter nyår. Ser vi till sökningarna på Google efter nyår ökar de faktiskt. Andra 

förklaringar till ökningen sista veckan kan vara antalet (ny)årskrönikor där Metoo nämns 

och/eller att antalet artiklar är relativt lågt och att variationer på bara ett par artiklar därför 

lättare ger stora utsvängningar i figuren.   

 

I Sverige är mönstret något mer tydligt. Här kan man anta att rapporteringen faktiskt når sin 

kulmen mellan 20 och 26 november. De första veckorna kan ses som en etableringsfas, 

intresset kulminerar därefter för att sedan sjunka gradvist. Också här gör mönstret från Google 

Trends sig gällande (se Figur 2 i 10.2.5 Period). Dock finns det en försening i när antalet 

artiklar är störst i relation till sökintresset på Google. 

 

Att det just är veckan 20–26 november som flest artiklar publiceras kan eventuellt bero på att 

historien om den så kallade Kulturprofilen och kopplingarna till Svenska Akademin 

publiceras 21 november i DN. Precis som med Zentropa-historien följer en lång rad 

uppföljningsartiklar på den ursprungliga historien veckan därpå. Samma vecka kastas också 

strålkastarljuset på en rad kända politiker som avgår efter anklagelser om övergrepp i sviterna 

av #imaktenskorridorer, där kvinnor inom politiken vittnar om olika övergrepp.  
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11.2.1 Publiceringsdatum och nyhetsvärdering  

Prakkes modell för nyhetsvärdering visar att en nyhet som är helt ny är hetare än en som skett 

i imperfekt eller perfekt (Prakke 1969, se Hadenius, Weibull & Wadbring 2011:322). Hetast 

är nyheterna som handlar om presens, om det som händer just nu (Hadenius, Weibull & 

Wadbring 2011:322). De allra färskaste nyheterna är de som en redaktion är ensamma med. 

Eftersom informationen är helt ny för nyhetskonsumenten så blir nyheten intressant. I det 

undersökta materialet framgår det att Politiken var först med nyheten om Zentropa och att DN 

själva grävt fram berättelsen om Kulturprofilen. Detta kan ha lett till att tidningarna värderat 

nyheterna högre. Redaktionerna har spunnit vidare på dessa två nyheter och själva publicerat 

flera uppföljningsartiklar. Sammanlagt kan man ha publicerat fler texter om dessa nyheter än 

man hade gjort om man inte varit först. Detta kan också vara en orsak till att DN och Politiken 

publicerade flest Metoo-relaterade artiklar i respektive land.  

 

När rapporteringen kulminerar i Sverige publiceras det mer än tre gånger så många artiklar på 

en vecka som när rapporteringen i Danmark är som mest intensiv. I Sverige publiceras det 

mellan 20 och 26 november i genomsnitt nästan sju artiklar om Metoo per tidning och dag. 

När rapporteringen i Danmark kulminerar publiceras det ungefär två artiklar per tidning och 

dag. När rapporteringen är som lägst i Sverige, veckan mellan 30 oktober och 5 november, 

publiceras det fortfarande fler artiklar per vecka än när rapporteringen är som mest intensiv i 

Danmark. Under veckan mellan 30 oktober och 5 november, som är Sveriges mest 

lågintensiva vecka, publiceras det i genomsnitt tre artiklar om Metoo per tidning och dag.  

 

Prakkes modell belyser vad som väcker intresse och identifikation hos läsaren (Hadenius, 

Weibull &Wadbring: 2011: 322) och anser medierna att nyheten gör det, värderas den högt 

och det publiceras fler artiklar om nyheten. Att skillnaderna i antalet artiklar länder emellan är 

så pass stora tyder därför på att tidningarna i de två länderna har gjort olika nyhetsvärderingar 

av Metoo.  

 

Att danska medier rapporterar mindre om Metoo ligger dessutom i linje med Borchorst, 

Christensen och Raaums resultat om att frågor om sexualiserat våld och sexuella trakasserier 

inte är på den politiska dagordningen (Borchorst et al, 1999: 262) – i alla fall inte i 

jämförelsen med i Sverige.  
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11.3 Typ av text 

I Danmark är nästan 36 procent av artiklarna om Metoo opinionstexter. Men bara 0,9 procent 

är ledarartiklar. I Sverige ser det annorlunda ut. Här är 33,5 procent av artiklarna opinion, men 

över sju procent av alla artiklar är ledarartiklar.  

 

 

Att ledarartiklar om Metoo är vanligare förekommande i svenska tidningar tyder också på att 

ämnet värderas högre i Sverige. Ledare skrivs om dagsaktuella teman som värderas nära i tid, 

rum och kultur. Precis som med nyhetsartiklar vill man med ledare engagera läsarna 

(Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011: 322).  
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Precis över sju procent av de danska artiklarna är notiser – siffran är exakt samma i de 

svenska tidningarna. Andelen årskrönikor och recensioner är relativt högt i Danmark, 5 

respektive och sju procent. Här nämns Metoo oftast kort eller som en sidokommentar. För 

Sverige är motsvarande siffror för årskrönikor precis över en procent och 3,5 procent för 

recensioner. Andelen analyser utgör i båda ländernas rapportering cirka 2,5 procent.  

 

11.4 Sektioner 

11.4.1 Kultursektionen  

I Danmark är Metoo, i tidningsrapporteringen, en kulturangelägenhet. 50 procent av artiklarna 

har publicerats i kultursektionen. I Sverige har 12,5 procent av artiklarna publicerats på 

kultursidorna. Eftersom Metoo-rörelsen startade med berättelser om övergrepp inom 

filmbranschen är det inte förvånande att en stor andel av rapporteringen sker på just 

kultursidorna.  
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Det kan också tolkas i relation till Djerf-Pierres teori om en genuslogik som enligt vilken 

kultur är ett kvinnoämne. Hon pekar på att kvinnor antas intresseras av kulturfrågor och att 

dessa är viktigare för kvinnor än för män (Djerf-Pierre, 2006: 423). Eftersom Metoo-

relaterade nyheter i stor utsträckning handlar om övergrepp mot kvinnor kan man förstå dess 

placering på kultursidorna, där avhandlas frågor som tros intressera kvinnor. Det kan dock 

också finnas andra förklaringar till artiklarnas placering i kultursektionen, som att flera av 

övergreppen det rapporterades om skedde inom kultursfären (se avsnittet Reflektion för en 

mer ingående reflektion av detta).  

 

11.4.2 Debattsektioner och ledarsidorna 

En annan sektion som dominerar de undersökta danska artiklarna är debattsidorna. 14,5 

procent av artiklarna är publicerade på debattsidorna. I Sverige är den motsvarande siffran nio 

procent. I Danmark har det som tidigare nämnts bara publicerats två ledarartiklar om Metoo. 

Båda är kulturrelaterade och ledarsektionen är därmed inte representerade i den danska 

figuren. I Sverige har det istället publicerats 57 artiklar i ledarsektionen, vilket utgör lite mer 

än åtta procent av artiklarna. Att antalet artiklar på ledarsidorna är högre än antalet 

ledarartiklar beror på att även söndagskrönikor och vissa kolumner publiceras på ledarsidorna. 

 

11.4.3 Nyhets- och sportsektionen 

Artiklar publicerade i nyhetssektionen i Danmark utgör enbart 13,5 procent och 

nyhetssektionen är därmed bara den fjärde mest vanliga sektionen att publicera artiklar i. I 

Sverige har 57,5 procent av artiklarna publicerats i nyhetssektionen och det är den överlägset 

vanligaste sektionen att publicera artiklar om Metoo i. Kultursektionen kommer på andraplats.  

 

6 procent av artiklarna i Sverige har publicerats i sportsektionen. Motsvarande siffra i 

Danmark är under 0,5 procent. Att andelen artiklar i Sverige är så pass mycket högre kan 

kopplas till de skandaler om övergrepp som kom fram bland annat i samband med uppropet 

#visparkarbakut, där kvinnor inom hästsporten vittnade om övergrepp.  

 

11.5 Förhållningssätt gentemot rörelsen  

I båda länderna dominerar antalet opinionsartiklar som är positiva till Metoo-rörelsen. Men 

det är inte bara glada miner på opinionssidorna – särskilt inte i Danmark. Nästan 27 procent 

av opinionsartiklarna i de danska tidningarna är negativt inställda till Metoo-rörelsen medan 

siffran är fem procent i Sverige. 
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11.6 Kön på skribent  

I Sverige är 63 procent, skrivna av kvinnor. Det är viktigt att påpeka att antalet artiklar här är 

lägre än det samlade antalet artiklar från respektive land. Detta beror på att vissa artiklar har 

skrivits av fler skribenter med olika kön, att artiklarna är notiser utan skribent eller att skribent 

inte redovisas.   
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Att flertalet artiklar är skrivna av kvinnor kan tolkas i ljuset av genuslogiken inom 

journalistiken som Djerf-Pierre skriver om (Djerf-Pierre, 2006:423). Man kan anta att en 

rörelse som Metoo väcker störst intresse hos kvinnor eftersom det rör kvinnors ställning och 

att kvinnor därför är mer benägna att skriva om fenomenet. Dock ser bilden annorlunda ut i 

Danmark där mindre än hälften av artiklarna, 44 procent, är skrivna av kvinnor, vilket då talar 

emot att Djerf-Pierres genuslogik spelar in – i alla fall i Danmark.  

Dessutom är det är inte säkert att dessa siffror säger så mycket eftersom vi vet inte hur 

könsfördelningen på de olika redaktionerna ser ut. Det kan vara så att det jobbar fler manliga 

journalister på de danska redaktionerna och då är det naturligt att fler artiklar är skrivna av 

män. Ser vi till könsfördelningen inom journalistkåren i stort är hälften av de fackanslutna 
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journalisterna i Sverige kvinnor (Nordicom, 2014: 4).  I Danmark är bara 44 procent kvinnor 

(Nordicom, 2014: 4) – alltså exakt samma siffra som andelen artiklar skrivna av kvinnor.  

 

11.7 Kön och förhållningssätt  

Bland de opinionsartiklar i Danmark som har ett positivt förhållningssätt till Metoo är 

könsfördelningen mellan skribenterna ganska jämn, med en liten övervikt av kvinnor (trots att 

fler män än kvinnor skrivit opinionsartiklar). Ser man däremot på hur könsfördelningen ser ut 

bland de som i sina opinionsartiklar har ett negativt förhållningssätt till Metoo-rörelsen ser 

bilden annorlunda ut. I Danmark är antalet opinionsartiklar med en negativ inställning till 

rörelsen som är skrivna av män fyra gånger så högt som antalet negativa opinionsartiklar 

skrivna av kvinnor.  
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I Sverige är antalet artiklar skrivna av kvinnliga skribenter fler både när det gäller negativa 

och positiva opinionsartiklar. Återigen är det samlade antalet opinionsartiklar högre än 

sifforna redovisade i figurerna 13 till 16 om kön och förhållningssätt. Detta beror på att vissa 

opinionsartiklar är osignerade eller skrivna av författare med olika kön och därför inte 

redovisas här. 

 

 

Artiklar skrivna av kvinnor är som sagt överrepresenterade i Sverige generellt och när det 

kommer till opinionsartiklar med negativa eller positiva förhållningssätt är det nästan dubbelt 

så många artiklar skrivna av kvinnor. I ljuset av detta är det därför inte konstigt att figurerna 

ser ut som de gör. 
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Att det är nästan dubbelt så många opinionsartiklar skrivna av kvinnor än av män kan också 

förstås utifrån Djerf-Pierres genuslogik. Ämnet Metoo väcker intresse hos kvinnliga 

skribenter och de skriver därför fler artiklar om ämnet. 

 

11.8 Övergrepp mot män  

I Danmark nämns övergrepp mot män i 39 artiklar, i Sverige görs det i 42 artiklar. Det betyder 

att 17,5 procent av artiklarna i Danmark specifikt nämner övergrepp mot män medan det 

nämns i sex procent av de svenska artiklarna. Detta ligger i linje med vår hypotes.  

 

 

 

Precis som Borchorst, Christensen och Raaum (1999) pekar Dahlerup (2004) på skillnader 

mellan Danmark och Sverige när det kommer till jämställdhet. Hon menar att man i Danmark 
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talar om samhället som redan jämställt, medan man i Sverige istället pratar om 

könsmaktsordning. Applicerar man det på Metoo kan man tolka det som att man i Sverige ser 

övergreppen som en del av könsmaktsordningen, medan övergreppen i Danmark ses som 

enskilda övertramp. Detta kommer till uttryck genom att man pratar mer om övergrepp mot 

män. Att danska tidningar skriver mer om att också män utsätts för övergrepp antyder att det 

inte uppfattas som en könsmaktsordning, utan att övergrepp sker mot alla oavsett kön och på 

så sätt ses samhället som redan jämställt.  

  

Det går därför att tolka det som att dansk jämställdhetsdebatt utgår från en liberalfeministisk 

utgångspunkt, på samma sätt som Teigen och Wägnerud (2009) menar att den norska debatten 

gör. Fokus ligger på att skapa lika rättigheter och lagar mellan män och kvinnor, det är det 

som definierar jämställdhet. Detta ligger helt i linje med Dahlerups (2004) analys av att man i 

Danmark har en bild av att samhället redan är jämställt (Dahlerup 2004:243). 

 

Den svenska rapporteringen tyder istället på att det råder ett mer radikalfeministiskt 

perspektiv, precis som Teigen och Wägnerud (2009) påpekar, där större omvälvningar behövs 

för att få bukt med ojämställdheten. Detta märks eftersom ojämlikhet betonas som en del av 

en könsmaktsordning, istället för att övergrepp ses som isolerade händelser. Detta är också i 

linje med Dahlerups analys av att jämställdhet i Sverige diskuteras utifrån premissen att 

ojämställdhet fortfarande existerar (Dahlerup 2004:243). 

 

11.9 Namnpubliceringar  

Studiens resultat indikerar att man förhåller sig olika till namnpubliceringar i Danmark och 

Sverige. I Danmark publicerar tidningarna oftare namn på anklagade än vad tidningarna i 

Sverige gör. I 54 procent av de danska artiklarna namnges den som anklagas för sexuella 

övergrepp. I de svenska tidningarna sker det i 23 procent av fallen.  
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11.9.1 Namnpubliceringar Weinstein  

I och med att Metoo-rörelsen började med Harvey Weinstein-skandalen nämns han ofta i 

rapporteringen – hela 63 artiklar, eller nio procent av artiklarna, i Sverige nämner Weinstein. 

Motsvarande siffra i Danmark är 40 artiklar, eller 18 procent av de publicerade artiklarna. Att 

siffran i Sverige är lägre relativt sett (bara nio procent) kan bero på att rörelsen mer fick sitt 

eget liv i Sverige än i Danmark. Det refereras oftare till Weinstein i början av den undersökta 

perioden, än vad det görs i slutet. Mer än en tredjedel av de artiklar som i Sverige nämner 

Weinstein, 23 artiklar, publiceras under de två första veckorna. Sedan tar den inhemska 

rapporteringen fart.   

 

Som vi har argumenterat för tidigare i studien har det varit i stort sett okontroversiellt att 

namnge just Weinstein. Så för att få en mer rättvisande bild av hur tidningarna i Danmark och 

Sverige förhåller sig till mer kontroversiella namnpubliceringar redovisar Figur 23 och 24 hur 

många artiklar som enbart namnger Weinstein och vilka som namnger andra anklagade.  

 

 

 

Av de danska artiklarna innehåller nästan 46 procent kontroversiella namnpubliceringar 

(alltså, namnpubliceringar som inte är Weinstein). I Sverige är det 17 procent.  

 

11.9.2 Namnpubliceringar Zentropachefen  

Som tidigare nämnt har vi i det danska urvalet sökt specifikt på artiklar om Zentropa och 

Zentropa-chefen. Det finns därmed också en risk att han är överrepresenterad i urvalet. 

Zentropa-chefen nämns i 64 artiklar i Danmark, vilket motsvarar 29 procent av alla artiklar. I 

47 artiklar är han också den enda personen som namnges. Detta utgör 21 procent av alla 

artiklar publicerade om Metoo i Danmark. Det ska nämnas att Zentropachefen namnges i sex 

artiklar i Sverige, vilket måste ses som relativt många texter med tanke på att Danmark bara 
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nämns elva gånger i de svenska tidningarna (se Figur 32).  Zentropachefen utgör således 

nästan 3,5 procent av alla kontroversiella namnpubliceringar i Sverige.  

 

Frågan är om Zentropachefen är Danmarks svar på Harvey Weinstein. Att det har setts som 

relativt okontroversiellt att publicera hans namn. Zentropachefen har erkänt övergreppen och 

flera gånger kommenterat anklagelserna och sagt att han inte kommer att ändra sitt beteende. 

Man kan därmed argumentera för att det är mindre kontroversiellt att namnge just honom.  

 

Om man exkluderar Zentropachefen från de kontroversiella namnpubliceringarna är 24,5 

procent av de danska namnpubliceringarna kontroversiella (istället för 45 procent). Om man 

räknar bort Zentropachefen från den svenska statistiken är de kontroversiella 

namnpubliceringarna 16 procent. Resultatet om att Danmark och Sverige förhåller sig olika 

till namnpubliceringar står sig därmed.  

 

11.9.3 Socialt ansvar och konsekvensneutralitet  

Resultatet kan indikera att man i Sverige tänker mer utifrån den sociala ansvarsteorin, att 

redaktionen eller den enskilda journalisten tar ansvar för vilka effekter det material den eller 

hen publicerar kan få (Hammarlin & Wigorts Yngvesson, 2015: 103). Utifrån siffrorna kan 

man tänka sig att man i Danmark tänker mer utifrån konsekvensneutralitet, där det finns en 

neutral position utifrån vilken man kan söka det som är sant (Hammarlin & Wigorts 

Yngvesson, 2015: 98). Redaktioner kan tänkas resonera att det kanske inte är sant att 

personen har gjort det påstådda, men att det är sant att hen är anklagad. Därför anser man att 

det går att publicera. Vad det kan få för konsekvenser för den namngivna anklagade personen 

är enligt denna syn sekundärt.  

 

Som Hammarlin och Wigorts Yngvesson påpekar finns det ingen tydlig gräns mellan de två 

ståndpunkterna och redaktioner och journalister kan därmed utgå från olika synsätt vid olika 

tillfällen (Hammarlin & Wigorts Yngvesson, 2015: 97). Man kan därför inte säga att danska 

tidningar är konsekvensneutrala och svenska socialt ansvarstagande, men utifrån skillnaden i 

namnpubliceringar tyder det på att de synsätten dominerar i rapporteringen av Metoo.  

 

11.10 Rörelse eller person 

70,5 procent av de svenska artiklarna fokuserar på Metoo-rörelsen, medan 19,5 procent 

fokuserar på en anklagad (inte nödvändigtvis namngiven) person.  
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I Danmark fokuserar 53 procent av artiklarna på rörelsen och 33,5 procent på en anklagad 

person. Detta indikerar att det i Danmark har varit ett större personfokus än i Sverige, att 

rörelsen har drivits framåt av personfall snarare än upprop (se avsnitt 11.11 Upprop). I 

förlängningen av att den danska rapportering har haft ett större personfokus än den svenska, är 

det inte heller förvånande att fler artiklar namnger anklagade personer, även om det såklart 

hade varit möjligt att ha ett personfokus utan att skriva ut den anklagades namn.  
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Cirka tio procent av de svenska artiklarna fokuserar på något annat än en anklagad person 

eller Metoo-rörelsen i stort. I Danmark är det dryga 13 procent. Artiklarna handlar ofta om 

något helt annat, till exempel en pjäs eller en person, och Metoo nämns bara i förbifarten.  

 

11.11 Upprop  

Artiklar där ett eller flera upprop nämns publiceras oftare i Sverige än i Danmark. 19,5 

procent av artiklarna som har publicerats i Sveriges hänvisar till ett upprop i form av en 

hashtagg. 45 olika hashtaggar har använts i Sverige (se Bilaga 3 för fullständig lista). 40 av 

dessa är kopplade till nationella upprop. 

 

Artiklar där upprop nämns utgör i Danmark blott fyra procent. I Danmark hänvisas det till tio 

olika hashtaggar. Endast två av dessa är knutna till nationella upprop; en till de danska 

skådespelarnas upprop (#stopstilheden) och en till danska sångerskornas upprop 

(#visyngerud). Tre av tio hashataggar som nämns i danska tidningar är svenska 

(#sistaspikenikistan, #imaktenskorridorer #visjungerut) och en är norsk (#visyngerud).  

 

 

 

Man kan tolka avsaknaden av upprop i Danmark som ett tecken på att rörelsen inte haft 

samma genomslagskraft som i Sverige – eller i alla fall att den har tagit sig ett annat uttryck. 

Samtidigt kan antalet upprop i Sverige ha hjälpt att hålla nyheten ny. I genomsnitt har det 

kommit mellan tre och fyra upprop i veckan under den undersökta perioden. Detta kan ha 

minskat vad Prakke kallar det tidsmässiga avståndet (se Modell 1) och gjort att Metoo 

fortsatte kännas relevant och därmed värderades högt. Avsaknaden av upprop i Danmark kan 

ha haft motsatt effekt. Eftersom inga nya upprop kom till ökade det tidsmässiga avståndet och 

nyhetsvärdet svalnade därmed.  
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11.12 Vilka länder handlar artiklarna om 

11.12.1 Inhemsk rapportering 

Genomgående för båda länderna är att rapporteringen fokuserar på det egna landet. 

Utifrån Prakkes modell är detta inte förvånande. Det som ligger nära både kulturellt och 

geografiskt är det som engagerar mest (se Modell 1) och nyheter om det egna landet 

engagerar därmed mest.  
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Dock finns det stora skillnaderna mellan länderna. I de svenska tidningarna handlar 80,5 

procent av artiklarna om Sverige. I Danmark handlar bara 56 procent av artiklarna om det 

egna landet. Detta resultat styrker antagande om att den nationella rörelsen i Sverige har blivit 

större än i Danmark, och därmed fått ett eget liv i medierna. 

 

11.12.2 Rapportering om varandra   

Det finns också skillnader i vilka andra länder man rapporterar om. I Danmark handlar 6,5 

procent av artiklarna i huvudsak om Sverige, medan bara 0,5 procent av artiklarna i Sverige 

handlar om Danmark.  

 

Bilden av att rapporteringen om Sverige är större i Danmark än tvärtom förstärks om man ser 

på hur många artiklar i de respektive länderna som nämner grannlandet. I Danmark nämns 

Sverige i mer än 20 procent av artiklarna. I Sverige nämns Danmark enbart i elva artiklar, 

vilket motsvarar 1,5 procent av artiklarna. Detta kan också bero på att den svenska rörelsen 

verkar ha fått större genomslag och att det därför finns mer att rapportera om från Sverige än 

från Danmark.  

 

 

 

De fyra artiklar i Sverige som primärt handlar om Danmark är alla relaterade till Zentropa-

övergreppen. I Danmark är det en mer blandad rapportering, dock handlar en tredjedel av de 

artiklar som primärt handlar om Sverige om hur den svenska filmbranschen stoppar stödet till 

och samarbetet med Zentropa och Zentropachefen.  

 

11.12.3 Rapportering om andra länder   

I båda länderna rapporteras det också en hel del om USA (se Figur 29 och 30). Bortser man 

från rapporteringen om det egna landet är USA det land som både länderna rapporterar mest 
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om. Fem procent av artiklarna i Sverige handlar primärt om USA medan siffran i Danmark är 

tio procent.  Detta kan tänkas bero på den kulturella närheten till USA. Prakkes modell gör 

gällande att ju närmre man känner sig en nyhet kulturellt, desto mer engagerad blir man 

(Prakke, 1969, se Hadenius, Weibull &Wadbring: 2011: 322). Kommer man längre ifrån blir 

man istället intresserad och ännu lite längre bort har man bara kännedom (se Modell 1). Det 

finns ett stort inflöde av amerikansk kultur till Danmark och Sverige och det trumfar i detta 

fall det geografiska avståndet.  

 

Norden och Europa är geografiskt närmare än USA. Detta återspeglas dock inte i antalet 

artiklar. I Sverige handlar 24 artiklar, 3,5 procent, om andra nordiska och europeiska länder. I 

Danmark rapporteras det mer om EU-länder och Norden än i Sverige – inte minst på grund av 

den relativt intensiva bevakningen av Sverige. 32 artiklar, 14,5 procent, av rapporteringen i 

Danmark handlar om EU-länder och Norden. Nästan hälften av dem, 15 av 32, av artiklarna 

handlar primärt om Sverige. Rapporteringen om Norden och övriga EU-länder är därmed inte 

lika intensiv som den av USA, även om länderna kan anses både kulturellt och geografiskt 

närmare än USA.  

 

Att USA är överrepresenterat kan också bero på att Metoo-rörelsen började i just USA med 

Weinstein-skandalen.  Som tidigare nämnts (se avsnittet Namnpubliceringar) refereras det till 

Weinstein i 18 procent av artiklarna i Danmark och nio procent av artiklarna i Sverige. 

 

I Danmark handlar mindre än 0,5 procent av artiklarna om länder utanför västvärlden, i 

Sverige är det två procent av artiklarna. Detta kan indikera att länderna ligger i periferin 

rumsligt och kulturellt. Att läsarna blott har kännedom (inte engagemang) om händelserna gör 

att nyheterna om dessa länder värderas lägre och därmed blir färre. Vi har dock inte 

kontrollerat för hur omfattningen av rörelsen i ”de perifera länderna” ser ut. Det kanske inte 

finns en rörelse att skriva om och det kan i själva verket vara därför som antalet artiklar är 

färre. Samtidigt har det i Sverige skrivits artiklar om avsaknaden av en slagkraftig rörelse i 

Danmark, något som i sin tur verkar styrka teorin om att den geografiska och kulturella 

närheten spelar in i nyhetsvärderingen.  
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12. Slutsatser och reflektion 

Detta avsnitt summerar studiens resultat och diskuterar vidare slutsatserna och begränsningar i 

studien. Dessutom ges förslag på vidare forskning.  

 

12.1 Slutsatser  

Undersökningen visar att nyheter om Metoo har värderats på ett annat sätt i de undersökta 

danska än i de undersökta svenska medierna. Nyheter om Metoo har värderats högre av de 

svenska medierna än av de danska, detta utifrån Prakkes modell för nyhetsvärdering. 

Resultatet kan också förstås utifrån Bochorst, Christensen och Raaums slutsats att frågor om 

sexualiserat våld och sexuella trakasserier inte prioriteras på den politiska dagordningen - i 

alla fall inte i lika hög grad som i Sverige.  

 

Det finns flera exempel på skillnader i ländernas rapportering. Andelen artiklar med fokus på 

anklagade personer är större i Danmark än i Sverige och i opinionstexter är en negativ 

inställning till Metoo vanligare i danska medier än i svenska. I Sverige är antalet artiklar 

skrivna av kvinnliga skribenter överrepresenterade båda när det kommer till antalet artiklar i 

stort och opinionsartiklar. Detta kan tyda på att man kan tala om en genuslogik i 

rapporteringen om Metoo. Detta gäller inte i Danmark. Det finns också skillnader i vilken typ 

av texter som produceras och i vilka sektioner de publiceras. En annan skillnad i bevakningen 

av Metoo-rörelsen finns i hur många artiklar i respektive land som fokuserar på övergrepp 

mot män. I Danmark nämns övergrepp mot män i 17,5 procent av artiklarna och i de svenska 

artiklarna handlar det om 6 procent.  

 

En likhet i rapporteringen är att båda länderna i liten utsträckning skriver om länder i den 

geografiska periferin, förutom när det kommer till USA, som istället är kulturellt nära. 

Samtidigt ser vi att danska medier rapporterar mer om Sverige än tvärtom.  

 

De danska medierna namnger också utpekade förövare i högre utsträckning än de svenska 

tidningarna. Detta kan tyda på att danska medier i större utsträckning har ett 

konsekvensneutralt förhållningssätt. I de svenska tidningarna tycks man istället oftare utgå 

mer från social ansvarsteori. 
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12.2 Reflektion 

En av undersökningens frågeställningar är vad det finns för likheter och skillnader i 

dagstidningarnas bevakning av Metoo-rörelsen. Utifrån ovanstående parametrar har en hel del 

skillnader hittats. Dock kan man tänka sig att det även kan finnas andra variabler som kan 

påvisa skillnader och likheter mellan ländernas bevakning. Det kan alltså finnas fler likheter 

och skillnader i ländernas Metoo-bevakning än de som påvisats i denna studie. 

 

I och med att det publicerats ett större antal artiklar om Metoo i Sverige drar vi slutsatsen att 

medierna värderat dessa nyheter högre än vad danska medier gjort. Att danska medier inte har 

värderat Metoo lika högt behöver dock inte bero på ett bristande intresse för 

jämställdhetsfrågor eller en icke-existerande debatt om sexuellt våld. En förklaring kan istället 

vara att Metoo fått stor konkurrens från andra nyheter. I november var det till exempel 

kommunalval i Danmark och detta kan således ha påverkat nyhetsvärderingen och i sin tur 

även omfattningen av Metoo i den danska rapporteringen.  

 

Här kan distinktionen mellan nyhetsvärdering och nyhetsurval som vi skrev om i avsnitt 6.1 

vara relevant. Nyheterna om Metoo kan ha värderats högt, men ändå inte blivit en del av 

nyhetsurvalet på grund konkurrerande nyheter. För att visa varför det finns skillnader i 

rapporteringen, och hur nyhetsvärderingen på redaktionen har sett ut kan en kvalitativ analys 

behövas göras.  

 

Om urvalet hade inkluderat kvällspress hade resultatet möjligen sett annorlunda ut. Man kan 

tänka sig att särskilt antalet namnpubliceringar skiljer sig mellan dags- och kvällspress. Även 

här finns det utrymme för vidare forskning.  

 

Det kan diskuteras om vi borde exkluderat en del av materialet. I Sverige handlar cirka tio 

procent av artiklarna primärt om annat än Metoo, trots att rörelsen nämns. I Danmark är 

siffran 13 procent. I dessa artiklar nämns Metoo oftast bara kort. Till exempel ”i dessa Metoo-

tider” eller ”många tycker lärare ska lära barnen om privatekonomi, Metoo och allmänt 

hyfs”. Det är möjligt att resultaten hade påverkats om vi exkluderat dessa artiklar från 

undersökningen. Antalet publicerade artiklar hade definitivt ändrats, och det är möjligt att 

andra resultat också hade det. I framtida undersökningar kan det vara intressant att göra ett 

robusthetstest av undersökningen där dessa artiklar exkluderas.   
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En annan slutsats från studien är att en högre andel opinionsartiklar i danska än i svenska 

medier uttrycker en negativ inställning till rörelsen. Det är vår uppfattning att också 

bakgrunden till att man är negativt inställd till rörelsen skiljer sig åt länderna emellan. I 

Sverige handlar den negativa inställningen mycket om namnpubliceringar, hur vissa medier 

och enskilda personer har gått ut med namn på påstådda förövare och om att rättsprincipen att 

ingen är skyldig förrän den döms i en rättegång, hotas av rörelsen. I Danmark är det istället 

större fokus på att Metoo-rörelsen inte behövs, att det (lite förenklat) är överdrivet att prata 

om att en hand på rumpan är ett övergrepp. Denna iakttagelse ska dock tas med en nypa salt. 

Vi var inte uppmärksamma på denna (möjliga) skillnad mellan länderna när vi gjorde 

kodschemat och har därför inte statistik som underbygger påståendet. Iakttagelsen kan istället 

vara värdefull om man vill forska ytterligare på ämnet. Det är dessutom nödvändigt att lägga 

in en brasklapp om att vi inte har gjort en ingående kvalitativ analys av opinionsartiklarna. 

Vissa artiklar blir därmed gränsfall; man kan vara positivt inställd till en rörelse som tar upp 

övergrepp, men samtidigt opponera sig mot hur rörelsen utvecklats eller hur medierna har 

hanterat namnpubliceringar. Reliabilitet kan därmed inte garanteras till 100 procent.   

 

Resultatet av studien visar också att det i Danmark är fler artiklar skrivna av män än av 

kvinnor som visar en negativ inställning till rörelsen. Undersökningen är dock ingen 

regressionsanalys och vi kan därför inte se om sambandet är signifikant. Det vore intressant 

att göra just regressionsanalyser utifrån det kodade materialet för att kunna kontrollera för 

andra variabler.  

 

Resultaten visar dessutom att 50 procent av artiklarna i Danmark publiceras på kultursidorna. 

Detta kan bero på att rapporteringen inte har lyft i samma utsträckning som i Sverige. Där det 

i Sverige har rapporterats om övergrepp inom en bred palett av yrken har rapporteringen i 

Danmark koncentrerats på övergrepp inom just kulturrelaterade yrken (se avsnitt 11.11 

Upprop och Bilaga 3 och 4 för mer ingående förklaring). Det har vidare rapporterats mycket 

om Weinstein som också är inom kultursfären. Dessutom har en stor del av rapporteringen om 

övergreppen på filmbolaget Zentropa publicerats på just kultursidorna och det är därför inte 

konstigt att den sektionen är överrepresenterad i Danmark.  

 

När det kommer till indelningen av sektioner har vi kodat efter kategoriseringen som 

mediearkiven Infomedia och Retriever har, de verkar inte alltid vara helt stringenta och 
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resultaten ska därför ses i ljuset av detta. Det är också möjligt att samtliga tidningars 

sektionsindelningar skiljer sig åt och att en jämförelse därför inte är möjlig.  

 

I resultaten ser vi också att övergrepp mot män nämns i en större andel av de danska 

artiklarna. Vi kan inte utifrån denna undersökning säga vad detta beror på. En tänkbar 

förklaring är att rörelsen i Danmark varit mer inkluderande. I Sverige har den främst 

inkluderat övergrepp mot kvinnor och transpersoner medan de som berättat om övergrepp i 

Danmark också varit män. En annan förklaring kan vara att det faktiskt kan vara fler män som 

har utsatts för övergrepp i Danmark än i Sverige. Resultatet om att andelen artiklar där 

övergrepp mot män nämns är högre i Danmark går också att koppla ihop med det lägre antalet 

danska artiklar. I de två krönikor vi nämnde i inledningen säger de att diskussionen om 

övergrepp mot män tystade rörelsen i Danmark. Argumentet lyder att när övergrepp inte 

enbart (eller i huvudsak) sker mot kvinnor så blir Metoo-rörelsen irrelevant, eller i alla fall 

mindre relevant. Vilket i sin tur leder till färre publicerade artiklar.  

 

Att Danmark rapporterar betydligt mer om Sverige än tvärtom kan ha flera förklaringar. Man 

kan tänka sig att man i Danmark betraktar Sverige som närmare än vad man i Sverige 

betraktar Danmark som. Ser man till redaktionernas placeringar är det faktiskt också fallet, 

rent geografiskt. SvD och DN redaktioner är placerade i Stockholm, mer än 60 mil från 

Danmark. Politikens redaktion ligger i Köpenhamn och JP har sitt huvudkontor i Viby i 

Jylland, men har även de en stor redaktion i Köpenhamn. Malmö är därmed bara 35 minuter 

bort. Detta kan vara en indikation på att den geografiska närheten till Sverige kan spela in i 

nyhetsvärderingen. Det kan inte uteslutas att bilden hade sett annorlunda ut om den svenska 

dagstidningen Sydsvenskan, med redaktion i Malmö och Lund, hade ingått i det svenska 

urvalet. Skåne är geografiskt närmare Danmark och den närheten kanske speglas i tidningens 

nyhetsvärdering.  

 

Att Danmark rapporterar mer om Sverige än tvärtom kan också bero på annat än 

närhetsprincipen. Att rapporteringen är mer omfattande i Sverige kan ses som ett symptom på 

att rörelsen fått större genomslagskraft i Sverige. Därmed finns det mer att rapportera om från 

den svenska Metoo-rörelsen - också för danska tidningar.  

 

Som vi skrev om i avsnitt 10.2.3 Metoo utan metoo? pågår det i Danmark en diskussion 

om Metoo-relaterade fall utan att Metoo nämns. Trots att detta inte ingår i den kvantitativa 
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innehållsanalysen kan det ses som ett viktigt resultat i sig. Det kan finnas flera förklaringar till 

varför det ser ut så. Dahlerup (2004) påpekar som nämnt att man i Danmark har en bild av att 

samhället redan är jämställt. Om man ser Zentropa-övergreppen utifrån den premissen är 

alltså inte övergreppen ett symptom på en strukturell ojämställdhet mellan könen, utan ses 

istället som isolerade händelser. En annan förklaring till att Metoo inte nämns kan vara att 

fallet Zentropa blev så pass stort i danska medier att det fick ett eget liv och att en hänvisning 

till Metoo därför inte var nödvändig. Precis som det i svenska medier med tiden blev färre och 

färre hänvisningar till Weinstein. 

 

Att andelen namnpubliceringar skiljer sig åt länderna emellan kopplade vi i analysen till att 

danska medier i samband med Metoo har förhållit sig mer konsekvensneutralt än svenska 

medier. En annan förklaring, som inte nödvändigtvis står i motsats till det, är att de etiska 

regelverken kan se olika ut i Danmark och Sverige. En jämförelse av dessa och eventuellt en 

intervjustudie där man undersöker hur publicister förhåller sig till regelverken är ett förslag 

till vidare forskning.   

 

Eftersom Metoo-rörelsen till stor del utspelade sig på internet kan man argumentera för att det 

är intressant att se vilka typer av artiklar som publicerats just på nätet. Det hade vidare varit 

intressant att jämföra artiklar från de tryckta tidningarna med webbpubliceringar. En sådan 

jämförelse kan vara relevant för vidare forskning.   
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14. Bilagor 

Bilaga 1: Kodschema  

Artikelnummer  

Rubrik  

Datum  

Månad  

Tidning  

Sektion  

Längd (ord)  

Typ av text  

Yrkesgrupp 

Upprop  

Handlar om (land)  

Nämns rörelsen i andra länder (vilket?)  

Fokus (person eller rörelsen)  

Namn på anklagade (flera?)  

Kön på skribent  

Om opinion: Förhållningssätt mot rörelsen (positiv, negativ, neutral)  

Övergrepp mot kvinnor eller transpersoner  

Övergrepp mot män  

Översatt från (om publicerad i utländsk tidning tidigare)  

Länk (om texten handlar om grannlandet)  

Övrigt  
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Bilaga 2: Kodbok  

Nedan följer en lista på de variabler som materialet undersökts utifrån. För varje variabel 

finns en förklaring till hur vi kodat. 

 

Artikelnummer 

Vi sorterar artiklarna efter datum. Artikelnumret visar när artikeln lästs. Artiklarna sorteras 

också efter vilken tidning de publicerats i. Den första artikeln som kodats från Svenska 

Dagbladet får artikelnummer S1, den första från Politiken P1, och så vidare.   

 

Rubrik 

Här skrivs artikelns rubrik ut. Detta för att göra det enklare att hålla reda på artiklarna och 

underlätta om de skulle behöva hittas i mediearkiven på nytt. Utifrån rubriken har vi också 

kunnat identifiera artikelns tema. 

 

Datum 

Artikelns publiceringsdatum i den tryckta dagstidningen kodas under denna rubrik.  

 

Månad  

Den månad under vilken artikeln publicerats kodas här.  

 

Tidning 

Här skrivs vilken av de tryckta dagstidningarna som artikeln hämtats ifrån. Detta för att göra 

en uppdelning av tidningarna enklare.   

 

Sektion 

När sektionen kodas används mediearkiven Retriver Research och Infomedias indelning.  

 

Längd (ord) 

Anger artikelns längd i ord. Mediearkivens uppgifter används också för denna variabel.  

  

Typ av text 

Här finns ett visst mått av subjektiv bedömning. Med hjälp av korskodning och en pågående 

dialog om hur vi kodade minskade ändå risken för inkonsekvens.  
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Yrkesgrupp 

Om texten handlar om övergrepp eller sexuella trakasserier inom en viss grupp redogörs detta 

för här. I många fall refererar dessa texter till upprop av olika slag. Under variabeln 

”yrkesgrupp” kodas både artiklar som nämner upprop och artiklar som inte gör det. Denna 

variabel har inte använts i studiens analys. 

 

Upprop 

Artiklar som kodats med ”upprop” är tvungna att nämna en hashtagg man kan ansluta sig till. 

Fallet Zentropa, där nio kvinnor kliver fram och berättar om sina upplevelser, kodas därför 

inte som upprop.   

 

Handlar om (land) 

Här har kodats vilket land artikeln primärt handlar om. 

 

Nämns rörelsen i andra länder (vilket?)  

Med ”rörelsen” menas Metoo-rörelsen. Om artikeln handlar om fler länder än ett skrivs det 

här. Om artikeln har huvudfokus på ett land men också nämner andra länder, kodas landet 

som är i huvudfokus under ” Handlar om” och övriga länder under denna överskrift. 

 

Nämns grannlandet?  

Här avses Metoo-rörelsen i grannlandet. Ibland kodas artiklar med ”nej” 

under variabeln ”nämns rörelsen i andra länder?” men med ”ja” under variabeln ”nämns 

grannlandet?”. Detta beror på att grannlandet då beskrivs som till exempel bra på åtgärder, 

men att Metoo-rörelsen i grannlandet inte nämns.    

 

Fokus (person eller rörelsen) 

Med ”fokus” menas artikelns huvudsakliga inriktning. Med ”person” menas person anklagad 

för sexuella trakasserier eller övergrepp och med ”rörelsen” menas Metoo-rörelsen i stort. 

Vissa av artiklarna kodas med ”nej”. I analysen redovisas de som ”annat”. Detta innebär att 

artikelns huvudfokus varken är en anklagad person eller rörelsen i stort, men att Metoo ändå 

nämns. Sådana artiklar är framförallt recensioner och andra typer av artiklar som inte 

är traditionella nyhetsartiklar. 
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Namn på anklagad (flera?) 

Här kodas om en person eller flera är anklagade för sexuella övergrepp eller trakasserier 

benämns med namn. Om en person anklagas i artikeln skrivs hens namn. Om flera anklagas 

kodas ”flera” och samtliga namn skrivs under ”övrigt”. Dessa namn redovisas av etiska skäl 

inte i studien, med undantag för Harvey Weinstein. 

En artikel kan alltså handla om en utpekad person utan att kodas här. Ett exempel på ett 

sådant fall är det med Kulturprofilen, då artiklarna handlar om en tydligt utpekad men inte 

namngiven person. Variabeln kan i vissa fall fyllas i även när artikelns huvudfokus inte ligger 

på en viss person. Artiklar som handlar om rörelsen i stort eller om något helt annat kan 

inkludera namn på en eller flera anklagade. Ett vanligt förekommande namn i dessa fall är 

Harvey Weinstein. Eftersom rörelsen i mångt och mycket började med utpekandet av 

producenten ter sig detta inte särskilt onaturligt.  

 

 

Kön på skribent 

Här kodas skribentens kön. 

Vissa artiklar är skrivna av flera personer. Om två kvinnor skrivit en artikel kodas den som 

”kvinna” och om två män skrivit en artikel kodas den som ”man”. Om en man och en kvinna 

skrivit en text kodas den som ”flera”. Vissa artiklar, som vissa ledartexter eller material från 

nyhetsbyråer är osignerade. Då framgår inte skribentens kön och dessa texter kodas istället 

som ”okänt”. Vi är medvetna om att fler kön existerar men har valt denna typ av uppdelning 

för att ändå få en överblick. 

 

Om opinion: Förhållningssätt mot rörelsen (positiv, negativ, neutral)  

Här kodas opinionstexter. Eftersom det ibland kan vara svårt att avgöra exakt vilket 

förhållningssätt skribenten har till Metoo-rörelsen finns det risk för subjektiva bedömningar. 

En dialog mellan de två kodarna har därför förts kontinuerligt för att alla opinionsartiklar ska 

bedömas på samma sätt.  

 

Övergrepp mot kvinnor eller transpersoner 

Om kön på utsatta personer inte redogörs för så kodas de som kvinnor eller transpersoner. 

Detta eftersom majoriteten av de utsatta är just kvinnor och transpersoner. För att inte kodas 

här ska artiklarna specifikt nämna att nyheten inte gäller övergrepp mot kvinnor eller 

transpersoner. 
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Övergrepp mot män  

Här kodas artiklar med ”ja” om de uttalat tar upp övergrepp mot män. Om könsneutrala ord 

som ”personalen” används så kodas artiklarna inte på både ”kvinnor/transpersoner” och 

”män” utan bara på ”kvinnor/transpersoner”. 

 

Översatt från (om publicerad i utländsk tidning tidigare)   

Kodas i fall då artikeln köpts in från en utländsk tidning. Detta gäller få artiklar. De allra 

flesta artiklar är skrivna av tidningarnas egna redaktioner eller inköpta av svenska 

nyhetsbyråer. 

 

Övrigt 

Här kodas namn på anklagade personer samt länder som nämns i artikeln om dessa är flera.   
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Bilaga 3: lista på hashtaggar och upprop i Sverige 

#akademiuppropet 

#allavi  

#aufschrei 

#balancetonporc 

#churchtoo 

#deadline 

#givaktochbitihop 

#ickegodkänt 

#imaktenskorridorer 

#intedinhora 

#inteförhandlingsbart 

#jagharaldrig 

#kidstoo 

#killmiddag 

#konstnärligfrihet 

#mantoo  

#medvilkenrätt 

#metoobackstage 

#nolltolerans 

#notsurprised 

#nustickerdettill 

#närmusikentystnar 

#nödvärn 

#omniberättarlyssnarvi 

#orosanmälan 

#prataomdet 

#räckupphanden 

#sendeanlat 

#sistabriefen 

#sistaspikenikistan 

#skrattetihalsen 

#slådövörattill 

#teknisktfel 

#timeout 

#tystdansa 

#tystiklassen 

#tystnadtagning 

#underytan 

#utanskyddsnät 

#utantystnadsplikt 

#vikokaröver  

#viktigastevallöftet 

#visjungerut 

#viskruvaravlocket  

#visparkarbakut 
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Bilaga 4: Hashtaggar och upprop i Danmark 

#hetoo 

#mændtaler 

#stopstilheden 

#notonmywatch 

#visyngerud 

#sistaspikenikistan 

#visparkarbakut, 

#imaktenskorridorer 

#visjungerut 

#visyngerud (Norge) 

 

 

 


