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Abstract 

 
Title: The medial attention to the #metoo call that shook the Swedish workplaces- A 
quantitative content analysis of Swedish newspapers 

  

This study aims to examine how the medial attention looks like through a quantitative content 

analysis based on the variables: presentation, focus, type of person and the text of the 

following call: #tystnadtagning, #utantystnadsplikt, #givaktochbitihop and #vikokaröver in 

the Swedish newspapers Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet Webb and 

Expressen Webb. This is investigated on the basis of Agenda setting and theories of news 

evaluation. 

 

The conclusions emerged from this study are that #tystnadtagning has received the largest 

media attention, one reason why #tystnadtagning has received the most attention can be 

because it was the first call to be published. The newspapers focus most on personal and 

problematic articles and it is reported most about public figures. The most widely used texts 

are interview, closely followed by news articles. Based on the theoretical assumptions used in 

this study, one reason why #tystnadtagning has received the most attention is due to the news 

evaluation´s elite centering and agenda setting priority of object or event. 

 

Författare: Emma Larsson och Nathalie Dahlström   

Handledare: Ebba Sundin 

Examinator: Martin Danielsson 

Typ av arbete: Examensarbete för kandidat i medie- och kommunikationsvetenskap [15 hp] 

Termin: VT 18 

Antal ord: 13 308 ord. 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att genom en kvantitativ 

innehållsanalys undersöka hur svenska dagstidningar rapporterar om uppropen 

#tystnadtagning, #utantystnadsplikt, #givaktochbitihop och #vikokaröver. Samt hur uppropen 

framställs och om det skiljer sig åt mellan olika tidningar.  

 

För att undersöka detta har det ställts en övergripande fråga, samt två underfrågor: 

 Hur ser den mediala uppmärksamheten ut för  #tystnadtagning, #utantystnadsplikt, 

#givaktochbitihop och #vikokaröver i dagstidningarna Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Aftonbladet Webb och Expressen Webb samt hur skiljer sig rapporteringen 

åt? 

 Hur ser framställningen av de fyra uppropen ut utifrån följande områden: person- eller 

probleminriktning, typ av person som förekommer och textslag i dagstidningarna 

under en tvåmånadersperiod från uppropens olika publiceringsdatum? 

 Hur kan den mediala uppmärksamheten av uppropen förklaras utifrån agenda-setting 

och teorier om nyhetsvärdering? 

 



Metod och material: Den metod som studien tillämpar är en kvantitativ innehållsanalys, där 

materialet består av fyra dagstidningar, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen Webb 

och Aftonbladet Webb. De upprop som ska granskas i tidningarnas artiklar är följande: 

#tystnadtagning, #utantystnadsplikt, #givaktochbitihop och #vikokaröver. De variabler som 

använts är: textslag, artikeln längd i ord, artikelns publiceringsdatum, inriktning och 

persontyp. 

 

Huvudresultat: Det upprop som fått mest medial uppmärksamhet är #tystnadtagning. Detta 

kan bero på att det var det första uppropet som publicerades. Enligt nyhetsvärderingsteorin 

kan det också bero på att artiklar som behandlar #tystnadtagning till störst del fokuserar på 

offentliga personer, som i regel har högt nyhetsvärde. Den inriktningen som artiklarna till 

störst del fokuserar på är person och problem och det är oftast som offentliga personer nämns 

i artiklarna.  

 

Nyckelord: #metoo, upprop, dagordningsteorin, nyhetsvärdering, dagstidningar   
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1. Inledning 
År 2006 startade Tarana Burke Me Too-rörelsen, till en början startades rörelsen på MySpace 

och redan där fick den mycket uppmärksamhet. Arbetet riktade in sig på att hjälpa de offer 

som överlevt sexuella övergrepp och de personer som rörelsen inriktade sig främst på var 

färgade unga kvinnor från låginkomsttagande familjer. Det var också många äldre kvinnor 

som kontaktade Burke via MySpace, med hjälp av andra kvinnor kunde arbetet röra sig 

framåt. Drygt 10 år senare fick rörelsen ett uppsving i och med att skådespelerskan Alyssa 

Milano uppmanade kvinnor som blivit utsatta för sexuella trakasserier att kommentera “me 

too” på en tweet som skådespelerskan publicerade. Bilden som publicerades i samband med 

den uppmanande texten påpekade att, om alla kvinnor som blivit utsatta för sexuella 

trakasserier hade skrivit “me too” som en status hade problematiken enkelt kunnat 

uppmärksammas. Ur detta följde att flera kvinnor i kommentarsfältet skrev #metoo. Drygt en 

vecka tidigare hade filmproducenten Harvey Weinstein blivit avslöjad för att upprepade 

gånger trakasserat och förgripit sig på kvinnor, bland de drabbade kvinnorna hittar vi Alyssa 

Milano. Under hösten samma år nådde #metoo Sverige. Flera branscher har även skapat sina 

egna hashtags och berättat om de sexuella övergrepp de varit med om på sina arbetsplatser 

(Abby Ohlheiser, 2017).   

 

För att uppmärksamma detta ytterligare gav Time Magazine priset Årets person 2017 till en 

grupp som kallar sig för ‘The silence breakers’. Denna grupp består av personer som berättat 

och uppmärksammat problematiken kring sexuella trakasserier i samband med den virala 

rörelsen #metoo. När Tarana Burke fick reda på de goda nyheterna om priset svarade hon:     

 

For too long, survivors of sexual harassment have been in the shadows. We have 

been afraid to speak up, to say ‘Me Too’ and seek accountability. For many, the 

consequences of doing so have been devastating 

(-Tarana Burke, Csr Match, 2017) 

  

Även om sociala medier har varit den huvudsakliga plattformen för #metoo har även 

dagstidningar uppmärksammat rörelsen, de har också uppmärksammat de upprop som många 

branscher publicerat, som grundar sig i Me Too rörelsen. Som tidigare nämnt var det 

amerikanska skådespelerskor som påbörjade den virala rörelsen med #metoo. I Sverige var 

det första uppropet som publicerades #tystnadtagning och bakom detta står svenska 

skådespelerskor. Frågan som vi ställer oss i denna studie är hur nyhetsmedier har rapporterat 

om följande upprop: #tystnadtagning, #utantystnadsplikt, #givaktochbitihop och 

#vikokaröver. 

  

1.1 Problemställning 

Det vetenskapliga problemet som denna studie syftar till att studera är hur nyhetsmedier 

uppmärksammar sexuella trakasserier på arbetsplatser. Vad som kan belysas är vem som har 

makten över vad som rapporteras, är det publiken eller nyhetsmedierna själva? Även om 
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rörelsen #metoo hade sitt startskott för drygt tio år sedan blev rörelsen uppmärksammad 

globalt under hösten 2017, därav ligger problemet nära i tid. En möjlig hypotes till varför 

denna rörelse fortsätter växa tio år efter att den startades, kan vara tack vare uppkomsten av 

sociala medier, det var via Twitter som #metoo började, då Alyssa Milano uppmanade kvinnor 

som blivit utsatta för sexuella trakasserier att skriva ut hashtaggen. På sociala medier 

publicerar individen själv sitt innehåll till skillnad från hur nyhetsmedier rapporterar, detta 

kan ha möjliggjort en ökad spridning av att problemet belyses. Ett annat möjligt alternativ till 

varför rörelsen fortsätter växa kan vara att nyhetsmedier rapporterar om det på ett sätt som 

lyfter fram individerna bakom rörelsen istället för det samhälleliga problemet som rörelsen 

representerar. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom en kvantitativ innehållsanalys undersöka hur svenska 

dagstidningar rapporterar om uppropen #tystnadtagning, #utantystnadsplikt, 

#givaktochbitihop och #vikokaröver. Samt hur uppropen framställs och om det skiljer sig åt 

mellan olika tidningar. Detta för att bringa klarhet till varför den mediala uppmärksamheten 

ser ut som den gör utifrån agenda-setting samt teorier om nyhetsvärdering.  Detta undersöks 

på grund av frågan om sexuella trakasserier inom teaterbranschen, läkaryrket, Försvarsmakten 

och restaurangbranschen. Detta ska studeras med hjälp av en övergripande frågeställning samt 

två underfrågor.  

 

1.3 Frågeställningar 

Den övergripande frågeställningen: 

 Hur ser den mediala uppmärksamheten ut för  #tystnadtagning, #utantystnadsplikt, 

#givaktochbitihop och #vikokaröver i dagstidningarna Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Aftonbladet Webb och Expressen Webb samt hur skiljer sig rapporteringen 

åt? 

Underfrågor: 

 Hur ser framställningen av de fyra uppropen ut utifrån följande områden: person- eller 

probleminriktning, typ av person som förekommer och textslag i dagstidningarna 

under en tvåmånadersperiod från uppropens olika publiceringsdatum? 

 Hur kan den mediala uppmärksamheten av uppropen förklaras utifrån agenda-setting 

och teorier om nyhetsvärdering? 

 

I detta kapitel har ni fått ta del av en introduktion angående vad denna studie kommer att 

behandla. I nästkommande kapitel introduceras en kort presentation av uppropen samt 

journalistikens publicitetsregler.  

 

 

 

 

 

 



9 

 

2. Bakgrund 
I detta kapitel presenteras en kort bakgrund om de upprop som studien belyser, där det nämns 

datum när de publicerades och även hur många som skrivit under uppropet. Dessutom 

presenteras de publicitetsregler som gäller inom journalistiken för att ge en förklaring till vad 

som bör strävas mot innan en nyhet publiceras. 

 

2.1 Uppropen 

Den 8 november 2017 var starten för uppropen i Sverige, då #tystnadtagning uppkom. Totalt 

703 skådespelerskor samlades i ett gemensamt upprop för att stå upp mot de trakasserier som 

de fått uppleva (Sundkvist, 2017a). Den 19 november samma år hölls det en manifestation på 

Södra teatern, där skådespelerskor läste upp anonyma vittnesmål. Dessutom lästes även 

vittnesmålen upp på flera scener runt om i landet mellan den 19 och 20 november 2017. Detta 

för att belysa de sexuella övergrepp som sker i film- och teatervärlden (Södra teatern, 2017). 

Svenska Dagbladet var den enda tidning som fick närvara bakom kulisserna inför och under 

uppläsningen (Sundkvist, 2017a). 

 

Senare startade flera kvinnor i andra branscher sina egna upprop för att även här lyfta fram 

vad som händer i skymundan. Det uppropet som fått flest påskrifter är #utantystnadsplikt där 

10400 läkare och även läkarstudenter skrivit under. Uppropet publicerades den 30 november 

2017. Inom läkaryrket ska det finnas respekt för andra människor och deras kroppar. Detta är 

hittills det största uppropet mot sexuella trakasserier och kränkningar (Svenska Dagbladet, 

2017). 

 

#Givaktochbitihop blev underskrivet av 1768 kvinnor inom försvaret och uppropet 

publicerades den 29 november 2017. Dessa kvinnor, som är eller har verkat inom 

försvarsmakten, konstaterar att kränkningar, trakasserier och förnedringen inte tillhör 

försvaret (Dagens Nyheter, 2017b). 

 

#vikokaröver publicerades även detta den 30 november med 1863 kvinnor som står upp mot 

sexuella trakasserier inom restaurangbranschen, och vittnar om vad som sker inom branschen. 

Färre kvinnor söker sig till kockyrket på grund av gamla traditioner och sexism, enligt utsagor 

i tidningsartikeln (Peters, 2017a). 

 

 

2.2 Publicitetsregler 

Det finns frivilliga etiska regler inom journalistiken som kompletterar grundlagarna. Utifrån 

Svenska journalistförbundet (Lapidus, 2018) finns det 17 stycken och följer nedan:  

 

1. För att medierna ska få och bibehålla allmänhetens förtroende krävs korrekt och allsidig 

nyhetsförmedling. 

2. Som journalist bör du vara kritisk mot nyhetskällor. Sakuppgifter ska kontrolleras noggrant, 

även om det tidigare har publicerats.  

3. Löpsedel, rubrik och ingress skall ha belägg i texten. 
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4. Bilder och grafiska illustrationer ska vara noggrant utvalda och inte utnyttjas på ett 

missvisande sätt. 

5. Om det upptäcks felaktiga sakuppgifter ska detta rättas. Rättelse och bemötade skall 

skyndsamt publiceras i lämplig form men däremot krävs det inte alltid en redaktionell 

kommentar. 

6. Om Pressens Opinionsnämnds klandrat den egna tidningen skall detta publiceras 

skyndsamt.  

7. Var noga med publicering som kan kränka någons privatliv, om det inte består av ett 

självklart allmänintresse.  

8. Visa hänsyn till anhöriga vid publicering av självmord eller självmordsförsök. 

9. Visa hänsyn till offer vid publicering av brott och olycka. Överväg om publicering av namn 

och bild är lämpligt, med hänsyn till offren och deras anhöriga. 

10. Berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös 

åskådning eller sexuell läggning behövs inte framhävas om det saknas betydelse.  

11. Det som nämns i ovanstående punkter gäller även bildmaterial. 

12. Använd inte bildmontage, retuschering på elektronisk väg eller bildtext om det vilseleder 

eller lurar läsaren. Nämn alltid om bilden är redigerad.  

13. Ge personer som kritiserats i faktaredovisande material möjlighet att bemöta kritiken. 

Sträva efter att rapportera om alla de berördas ståndpunkter. Var vaksam på att anmälningar 

kan syfta till att skada den som blivit anmäld.  

14. Ha i åtanke att alla är oskyldiga tills motsatsen bevisats. Rapportera alltid domen om 

rapportering om fallet har förekommit.  

15. Ha i åtanke att namnpublicering kan ha konsekvenser som kan skada människor.   

16. Om namn inte publiceras, undvik publicering som kan härleda till personen, tillexempel 

uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet eller kön. 

17. Ha i åtanke att den som skapar materialet har hela ansvaret för namn-och bildpublicering 

(Lapidus, 2018). 

    

I detta kapitel har uppropens bakgrund samt de publicitetsregler som ligger till grund för den 

svenska journalistiken presenterats. I nästkommande kapitel kommer den tidigare forskningen 

att presenteras. Denna används för att ge en övergriplig bild av det befintliga forskningsfältet.  
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3. Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som följer nedan kommer behandla ett antal svenska studier inom 

området, dessa handlar om medial uppmärksamhet, där studierna har olika utgångspunkter. 

Anledningen till att det endast är svenska studier som presenteras är eftersom vår egen studie 

fokuserar på svenska nyhetsmedier. 

 

I Gunilla Jarlbros (2013) studie om vem som uttalar sig om vad och hur ofta, förklarar hon att 

enligt en studie som genomfördes år 2000 var 77 procent av de muntliga nyhetskällorna män 

och 23 procent var kvinnor. Det fanns aspekter som gjorde att könsframställningen varierade, 

t.ex. vem som hade skrivit den samt ämne och textslag. Författaren jämför dessa siffror mot 

de senaste siffrorna från GMMP (Global media monitoring project) och där visar det sig att 

siffrorna knappt har förändrats. Denna globala studie visar att kvinnor endast används som 

experter 20 procent av gångerna och när det kommer till kvinnliga talespersoner är det enbart 

19 procent. Studien visar också att 58 procent av de kvinnorna som framställs i medierna är 

mellan 13-18 år, medan 83 procent av männen som framställs i medierna är över 65 år (ibid, 

2013, s.31-32). 

  

Syftet med Strömbäcks studie (2008) är att undersöka hur politiken påverkas av medierna 

men även hur medierna påverkas av politiken. Studien har hämtat sitt empiriska material 

genom att genomföra en enkätundersökning, undersökningen genomfördes under vintern år 

2007/2008. De personer som fick besvara enkäten var svenska riksdagsledamöter och svenska 

politiska journalister, enkäten besvarades av 158 riksdagsledamöter och 195 journalister, var 

av 168 stycken gick att använda. Svarsfrekvensen från riksdagsledamöter var 45 procent och 

svarsfrekvensen från journalisterna var 51,6 procent (ibid, 2008, s. 391). Författaren skriver 

att den undersökning som har gjorts inte kan svara på om medierna och politiken styrs av den 

politiska logiken eller medielogiken, som är den teoretiska utgångspunkt som han använt sig 

av i denna studie. Resultatet visar på att de båda parterna är överens om att medierna har ett 

stort inflytande på politiken. Det visar sig även i resultatet att journalisterna har ett stort 

inflytande över dagordningen, i vissa fall större än politiska aktörer (ibid, 2008, s.401-402). 

 

En annan synvinkel på journalistiken beskriver Katarina Andersson (2013) i en rapport att 

sportjournalistiken är i obalans där damidrotten mestadels är undanskymd i tidningarnas 

sportbilagor (ibid, 2013, s.67). Detsamma gäller sporter som är mindre eller udda. Ofta är det 

en självklarhet för redaktioner att hitta nya infallsvinklar, vilket innefattar spännande nyheter 

och udda perspektiv. Dock ser inte efterfrågan likadan ut på sportredaktionerna. Många svar 

som ges av sportredaktörerna i frågan om varför idrottsbevakningen är i obalans med mest 

riktning mot herridrott, handlar om att det är publiken som bestämmer. De resonemang som 

ges är att de sporter med mycket publik, är de som skrivs om, vilket leder till att dam- och 

herridrott inte får samma uppmärksamhet (ibid, 2013, s.71). Rapportens tillvägagångssätt har 

bestått av deltagande observationer på Aftonbladets sportredaktion. Dessutom kompletterar 

hon observationerna genom kvalitativa intervjuer av sportredaktionschefer på Aftonbladet och 

SVT. 
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I en annan studie belyser Bengt Johansson (2008) nyhetsvärdering vid svenska 

nyhetsredaktioner, rapporten innefattar processen bakom nyhetssändningar. Hur 

organisationer som producerar de nyheter som de flesta tar del av fungerar, samt hur de väljer 

ut nyheter och vad som väljs bort. Johansson fokuserar på urvalsprocessen, hur besluten fattas 

med de nyheter som publiceras på olika nivåer. Studien utfördes under vintern 2007 genom en 

deltagande observation som gjordes på tre nationella nyhetsmedier, under tre olika veckor. 

Dessa var, SVT, Svenska Dagbladet och Dagens Eko i SR. Johansson avgränsade sig till att 

följa Rapports huvudsändning 19.30, samt även Dagens eko kvart i fem, och dessutom 

Svenska Dagbladets inrikesavdelning. Observationerna fullständiggjordes tillsammans med 

formella och informella intervjuer med redaktionens nyhetsansvariga och reportrar (Ibid, 

2008, s.10-14).   

 

Ytterligare en studie som fokuserar på nyhetsvärdering är Jörgen Westerståhl och Folke 

Johanssons klassiska studie Bilden av Sverige (1985). Denna studie har haft stor 

genomslagskraft för senare studier inom medie-och kommunikationsvetenskap. 

Undersökningen fokuserar på mediernas samhällsbild och ämnar att undersöka hur bilden av 

Sverige ser ut, vilka och även vad som avgör hur denna bild ska se ut och vilken effekt bilden 

får (ibid, 1985, s.15) Undersökningen är en systematisk innehållsanalys där ungefär 70 000 

enheter har kodats. Studien tar upp frågeställningarna i relation till etermedierna, som är de 

medier som undersöks. Teman som ideologisk och politisk påverkan, eländesrapportering och 

kritisk granskning relateras genom studien till de tre grundläggande frågeställningarna. Svaren 

som författarna kommer fram till i studien är för det första att bilden av Sverige kan se 

annorlunda ut beroende på vem som rapporterar om den, detta eftersom medierna enligt 

studien fortfarande är delvis präglade av olika politiska ideologier (ibid, 1985, s.24).  I frågan 

om vem eller vad som avgör hur bilden ser ut anser författarna att det beror på mediernas 

nyhetspolicys. Policybesluten kan behandla vad som ska rapporteras men även hur det ska 

rapporteras, skillnaden görs när medierna beslutar om det finns en önskan att informera och 

på detta vis påverka opinionen eller om medierna tar publikens intresse i åtanke och 

rapporterar utifrån detta (ibid, 1985, s.18). Den sista frågan handlade om vilka effekter som 

mediebilden får, här tar författarna upp en problematik med att undersöka medieeffekter. För 

det första ligger det till grund för en sådan undersökning att publiken på något vis alltid tror 

att mediernas rapportering är korrekt eller att publiken inte alls låter sig övertygas av 

medierna. Om medierna i detta fall rapporterar något som uttalas av en politiker kan 

effekterna av detta antingen vara som i första fallet att publiken anser att politikern har rätt 

eller som i andra fallet, att politikern har fel. På så vis påverkas opinionen utifrån vad och hur 

medierna rapporterar (ibid, 1985, s. 16)   

 

Studierna som presenterats har relevans till vår studie eftersom de belyser medial 

uppmärksamhet och framställning i olika mån. Dessutom handlar två av studierna om 

nyhetsvärdering vilket är relevant i vår studie då teorier om nyhetsvärdering används som 

teoretisk utgångspunkt. Det som skiljer sig åt är att en del av de studier som presenterats är 

receptionsstudier vilket vår studie inte har syfte att uttala sig om. I nästkommande kapitel 
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kommer de teoretiska utgångspunkterna som används i denna studie att presenteras. Först 

kommer agenda-setting att presenteras och därefter följer teorier om nyhetsvärdering.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



14 

 

4. Teori 
Denna studie är förankrad i två teoretiska utgångspunkter inom medie-och 

kommunikationsvetenskap, agenda-setting samt teorier om nyhetsvärdering. Traditionellt sett 

är agenda-setting en effektteori, den kan däremot också används för att undersöka vilka 

nyheter som hamnar på agendan. Detta är den del av teorin som denna studie ämnar att 

använda sig av.  

 

4.1 Agenda-setting 

Agenda-setting är det engelska namnet på teorin, i svensk bemärkelse kallas teorin för 

dagordningsteorin. Agenda-setting namngavs av Maxwell McCombs och Donald L. Shaw och 

växte fram under en empirisk undersökning av presidentvalskampanjen i USA år 1968. Ur 

denna studie kom sedan, vad som numera är känt som ‘Chapel Hill-studien’. Den behandlade 

hur stort inflytande den mediala dagordningen har över den allmänna dagordningen 

(McCombs, 2004a, s.8). Från denna studie utvecklades teorin och består nu av fem etapper. 

Dessa etapper rör olika nivåer av dagordningsmakt där den första handlar om traditionell 

dagordningsmakt, det vill säga hur olika ämnen eller objekt prioriteras på dagordningen. Den 

andra nivån handlar om prioriteringen av ämnena eller objektens olika attribut. Det finns även 

en etapp som tar upp vilka konsekvenser som nivåerna kan få, vilket omfattar attityder, 

opinioner och observerbara beteenden. Det står även med hur inflytande kan forma mediernas 

dagordning, detta kan göras antingen via externa nyhetskällor eller journalistiska traditioner 

(McCombs, 2004b, s.14). 

 

Som med alla teorier finns det kritik även mot agenda-setting-teorin. De finns de journalister 

som tydligt hävdar att de inte har någon utvald agenda, att de endast rapporteras om vad som 

händer i världen. I relation till detta hävdar forskare som är kritiska mot agenda-setting-teorin 

att både publik och medier bara reagerar på det som sker i sin kringliggande omgivning. 

Medierna fungerar då som en brygga mellan den bild av världen som finns i våra huvuden och 

den bild av världen som medierna förmedlar (McCombs, 2004b, s.45). Det finns däremot de 

forskare som hävdar annorlunda. En person som blivit kallad för urfadern när det kommer till 

tanken om dagordningsteorin är Walter Lippman som introducerade tanken om 

pseudoomgivning på 1920-talet. Lippman menar att bilden av världen som finns i våra 

huvuden inte är en verklig eller fullständig bild, den är snarare oftast felaktig. Lippman menar 

att eftersom nyheterna publiceras genom journalisternas bild av omvärlden bryts kontexten 

och bilden kan komma att vara långt ifrån den bilden av verkligheten som faktiskt är korrekt 

(McCombs, 2004a, s.21). 

En bok som varit ytterst viktig i forskningen kring dagordningsmakten är The making of the 

president av Theodore White. I boken Makten över dagordningen citerar McCombs ett utdrag 

ur boken som menar att pressen i USA är den viktigaste institutionen när det kommer till vilka 

ämnen som prioriteras. Han nämner bland annat medborgarrätten, likvideringen i 

Vietnamkriget och Watergateaffären som några frågor som inte hade kommit till allmän 

kännedom om det inte vore för pressen och deras dagordningsmakt. Medierna har kort sagt 

makten att genom dagordningen bestämma vad publiken kommer tycka och tänka angående 

ett visst samhällsproblem eller person enligt Theodore White (McCombs, 2004a, s.7).  
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Ur en journalists synvinkel går det att se dagordningsmakt ur två perspektiv. Det handlar om 

att rapportera ur ett lärande perspektiv eller ur ett övertygande perspektiv, där lärandet ses 

som det viktigaste. Från båda finns det standardfraser som journalister förhåller sig till när de 

rapporterar. Frågorna som de ställer sig rör hur man ska förhålla sig till vad publiken behöver 

veta eller vad publiken har rätt att veta. Ur detta har två olika delar av massmediernas 

dagordningsfunktion växt fram. Den ena delen handlar om mediernas dagordning, som syftar 

till att se vilka mönster som finns i nyhetsbevakningen. Det som tas upp där är de 

samhällsfrågor som är mest dominanta. Den andra delen är allmänhetens dagordning, där 

allmänhetens intresse är det som styr. Där igenom tas de viktigaste samhällsfrågorna upp 

(McCombs, 2004a, s. 26-27).  

Det finns inom agenda-setting en viktig fyrfältare som kallas för Acapulcotypologin, denna 

behandlar fyra olika perspektiv på dagordningsmakt. Det första behandlar konkurrens, med 

det menas att hela dagordningsmakten räknas in och lägger stor vikt vid de aktuella frågorna, 

fokus ligger på systemnivå. Det andra kallas för robot och fokuserar på den enskilda 

individens dagordning och behandlar frågorna på individnivå. Anledningen till att 

perspektivet kallas robot är för att det behandlar individerna som något som massmedierna 

kan programmera. Det tredje kallas händelseförlopp, här ligger fokus på hur en nyhet 

utvecklas både på mediernas och allmänhetens dagordning. Anledningen till att detta är viktigt 

att titta på handlar om vilken prioritering en viss fråga får. Relationen mellan händelseförlopp 

och prioritering får sin mening i vilken grad av överensstämmelse mellan mediernas och 

allmänhetens dagordning som en viss händelse får prioritet. Det sista perspektivet heter 

kognitiv bild och fokuserar precis som de andra, på individen. Skillnaden är att det riktar in 

sig på enskilda observationer och vikten av enskilda frågor på dagordningen. Anledningen till 

att perspektivet kallas kognitiv bild är på grund utav att observationerna genomförs innan och 

direkt efter en enskild individ blivit informerad om den enskilda händelsen (McCombs, 

2004a, s.30-31).    

 

4.1.1 Framing 

Som i princip alla teorier utvecklas de över tid och nya forskare bidra till att utöka teorin, 

nästa teori som kommer presenteras kan ses som en egen teori men även som en del av 

agenda-setting. Teorin utgår ifrån en beskrivning av mediernas makt över innehållet, denna 

makt har de genom att de kan välja vilka nyheter som presenteras och även hur de presenteras. 

I denna teori finns det en definition angående hur framing kan ses i medierna. Om medierna 

väljer eller poängterar vissa problem eller händelser och kopplar detta till en viss tolkning 

eller lösning, menar Robert. M Entman att medierna på detta sätt väljer ur vilken kontext eller 

“frame” som befolkningen ska se och tolka problemet ur (Entman, 2004, s. 5).   

 

Den främsta kritiken mot ”Framing” kom år 2002 från Paul D’Angelo. Det som D’Angelo 

gjorde var att utöka Entmans enkla definition angående framing till tre områden. D’Angelo 

valde också att istället kalla det för paradigm. Det första paradigmet är den kognitivistiska 

modellen som handlar om vilken kontext som nyheterna sätts i beroende på hur mottagarna 

mottar nyheterna. Nyheterna har i detta första paradigm ingen mening innan mottagarna tolkar 

det. Det andra paradigmet är en konstruktivistisk variant av själva processen där tolkningen 

görs av journalisterna själva, som i paradigmet ses som nyheternas sponsorer. Det tredje 
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paradigmet är ett kritiskt perspektiv, det handlar om själva rutinen kring insamlingen av 

nyheterna. I denna rutin läggs ett värde vid att samla in nyheter som handlar om samhällets 

eliter (McQuail, 2010, s. 512). Enligt Entmans grundläggande presentation av teorin finns det 

ett högt makt-fokus, även detta har kritiserats. McQuail lyfter fram Canagee och Roefs kritik 

mot teorin och menar på att det finns mycket mer kring framing än själva maktaspekten. De 

menar att det oftast finns någon form av riktning och värdering och inte bara makt (ibid, 2010, 

s.512). 

 

Sergün Kurtoğlu (2012) skriver om två olika nivåerna av agenda-setting och menar på att den 

andra nivån ofta jämförs med framing-teorin, men det finns en väsentlig skillnad mellan de 

två. ”Framing” fokuserar nästan alltid på själva gestaltningen medan agenda-setting kan 

fokusera på problematiken bakom och även receptionen hos publiken (ibid, 2012, s.58). 

Utifrån gestaltning tar även Jarlbro (2013) upp hur Entman har beskrivit fyra olika egenskaper 

som framing kan ha. Den första handlar om hur problemen definieras med hjälp av 

gestaltningar, den andra handlar om vilken slags vägledning som kan ges angående orsaken 

till problemet, den tredje handlar om gestaltningens moraliska omdömen och den fjärde 

handlar om lösningar (ibid, 2013, s.31). 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att Agenda-setting handlar om mediernas makt över 

människor och även mediernas makt över dagordningen. Den behandlar vilka nyheter som 

hamnar på dagordningen och även varför. Delar av denna teori handlar om vilka effekter som 

dagordningsmakten kan ha på publiken, detta är dock något som denna studie inte ämnar att 

undersöka. Den andra teoretiska utgångspunkten som vi utgår ifrån kommer att presenteras 

här nedan. Till skillnad från agenda-setting belyser nyhetsvärdering vilka egenskaper som gör 

att en händelse förvandlas till en nyhet. 

 

4.2 Nyhetsvärdering 

Ställs frågan vad en nyhet är kan svaret bli flertydigt och inte helt fulländat. Einar Östgaard 

(1968) menar att ett enkelt svar på frågan innebär att en nyhet är något vi finner i tidningen 

och redogörs i nyhetssändningarna på radio. Däremot får vi genom detta inget svar på varför 

viss information blir till nyheter medan annan information inte blir det. Vad som istället kan 

frågas sig är vilket syfte nyheterna har. Det beskrivs ur en amerikansk lärobok för journalister 

att en tidning ska informera, förklara, övertala och underhålla. Eftersom det är viktigt att ge en 

förklaring för att kunna informera finns det tre olika syften med nyheter: det informerande, 

det uppfostrande och det underhållande. Nyheterna har samma syfte som massmedier, då även 

de har till uppgift att underhålla, propagera och undervisa (ibid, 1968, s.26). 

 

Med detta sagt, vad innebär då nyhetsvärdering. Håkan Hvitfelt (1985) beskriver begreppet 

nyhetsvärdering som ett begrepp som ofta används för att beskriva de processer som 

nyhetsmediernas urval av händelser innefattar. Från att en händelse sker till att den hamnar i 

nyhetsflödet, så kallat nyhetsprocessen, kan skifta mellan samhällen med olika politiska och 

sociala system. Nyhetsprocessen skiljer sig även mellan olika medier, samt vilken publik som 

mediet erhåller och dessutom skiljer det sig mellan olika slags händelser. De strukturella 
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faktorer som nyhetssystemet själv har, samt de människor som deltar är något som också kan 

påverka nyhetsprocessen. De nyhetsutbud som ett samhälle har bygger helt enkelt på en 

komplicerad struktur. Nyhetsutbudet kan sägas bestämmas av tre principer, vilka är följande: 

Nyhetsförlaget som förmedlar, deras policy och resurser. Producenterna som förmedlar 

materialet. Samt, den publik som materialet skapas till. Dessutom spelar det journalistiska 

arbetet och den redaktionella miljön roll för nyhetsutbudet (ibid, 1985, s.20-21). 

 

4.2.1 Nyhetsvärderingens dimensioner 

Nyhetsvärderingen består av flera nivåer och dimensioner, dessa innefattar olika typer av 

urval, Hvitfelt (1985, s.26) menar att det finns flera sätt som urval görs och varje gång det 

sker ett urval kan verkligheten transformeras och förvridas. Dimensionerna som följer är, 

händelseurval, urval inom händelser och val av infallsvinklar samt personurval. 

 

När det gäller händelseurval har rapporteringen i västvärlden fått kritik för att vara 

händelseinriktad. En enskild händelse är kärnan i nyhetsförmedlingen, vare sig det är ett 

politiskt val, presidentmord, tågolycka eller jordbävning. Bakgrunder, långsamt framtagna 

händelseförlopp och analyser kastas bort. Hvitfelt (1985, s.26) anser att när det diskuteras om 

nyhetsvärdering, kan det vara så att händelseinriktningen avser urvalet av en enskild händelse 

eller händelseförlopp. En del händelser har större nyhetsvärde än en del andra. Ett problem 

som kan förekomma när man analyserar händelseurval är definitionen av en händelse i de 

sammanhang där nyheter presenteras. En händelse är något som ofta sker snabbt och 

dessutom är konkret och synlig.  

 

Ytterligare urval som görs är i händelser och val av infallsvinklar. Hvitfelt (1985, s.27) menar 

att alla medier överlag har begränsningar, vilket innebär att mediernas verklighetsbild bygger 

på långtgående förenklingar i varierande dimensioner. Av dessa dimensioner finns det urval 

som omfattar ett begränsat antal avgörande detaljer. Detaljerna speglar sedan den 

verklighetsbild som mediepubliken får ta del av. Publiken bygger av detaljerna en bild av vad 

som ägt rum. Detaljerna skapar en grund för verkligheten, dels för vad som inträffat men 

också för orsakssammanhang av samhällelig och allmän betydelse. När det gäller vinkling av 

händelser, läggs det fokus på att uppmärksamma en viss detalj och framhäva dess betydelse 

för publiken eller för samhället (ibid, 1985, s.27). 

 

Det sistnämnda urvalet handlar om urval av personer, Hvitfelt (1985) menar att 

massmediernas nyhetsbevakning uppmärksammar abstrakta händelseförlopp eller kollektiva 

händelser, med fokus på kollektivet. Den enstaka individen är den som agerar, finns det ingen 

individ som agerar lämnas ofta händelseförloppet utan förklaring och händelsen har brist på 

både orsak och effekt. Sällan har beskrivningar fokus på grundläggande materiella 

förhållanden. Dock har nyheter större läsvärde om de handlar om den enstaka personen, än 

om den skulle handla om ett kollektivt händelseförlopp. Detta kan bero på att publiken ofta 

har lättare att identifiera sig med en enstaka individ än ett kollektivt händelseförlopp. 

Dessutom uppfattas kända människor mäktigare och på så vis får de större plats i nyheterna 

(ibid, 1985, s. 30-31). 
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4.2.2 Nyhetsvärderingens egenskaper 

När det inträffar händelser, som i sin tur blir till en nyhet, har dessa förenade egenskaper. 

Dessa egenskaper kan finnas i större och mindre omfattning. Östgaard (1968, s.37) anser att 

dessa är tre till antalet, förståelse, identifikation och sensation. Östgaard (1968, s.37) menar 

att nyhetens värde blir större om förståelsen för meddelandet är högre. Den huvudsakliga 

principen för förståelsen är att de meddelanden som skapas bör kunna förstås. För att få 

publik krävs det att det som publiceras har något slags samband med läsarens förkunskaper. I 

urvalet av nyheterna läggs det stor prioritet på berättelser som är enkla och lättbegripliga, 

istället för berättelser som är mer komplicerade. Dock kan händelser som är mer 

komplicerade också användas men ges då en annan form och som bidrar till att innehållet blir 

mer förståeligt, detta kan i sin tur leda till att faktum som händelsen består av blir så pass 

förenklad och förkortad att den exakta sanningen blir vag (ibid, 1968, s.37). 

 

Egenskapen identifikation beskriver Östgaard (1968, s.43) som nyheter där händelser belyses 

och publiken sedan innan har kännedom om. Därav publiceras det även nyheter som handlar 

om händelser som inträffat i andra länder eller saker som mottagaren är bekant med sedan 

innan. Vad som menas med identifikation i detta avseende innebär det att publiken identifierar 

sig med någon eller något, eller att publiken känner sig identisk med någon eller något. Detta 

sker också när nyheter tas emot, publiken känner tillhörighet till det som presenteras i 

nyheten. Vare sig det är en person eller föremål. Östgaard (1968, s.44) anser även att publiken 

identifierar sig lättare med nyheter som motsvarar den uppfattning som finns från början. 

Dessutom identifierar sig människor mer med personer som i regel har en högre position i 

samhället, vilket innebär att de aktörer som förekommer mest i nyheterna är politiska, 

ekonomiska, kulturella eller sportsliga eliter, anser Ghersetti (2012, s.213). Eftersom 

människor i dagens samhälle ofta strävar efter någonting högre, som exempelvis att tjäna mer 

pengar, få en bättre ställning eller söka sig till mer makt, detta kan även kallas elitcentrering.  

 

Talar vi om sensation, benämns det ofta som något nedsättande, menar Östgaard (1968, s.63). 

Sensationer innefattar ofta nyheter som innehåller inslag av olyckor, brott, korruption och 

dylikt. Icke-sensationella nyheter innefattar istället politisk, ekonomi och kultur. Detta betyder 

inte att alla händelser som handlar om politik, ekonomi och kultur är icke-sensationella. 

Någonting som är svårt att säga är varför sensationella händelser är mer intressanta än andra, 

och som följd även har större nyhetsvärde än icke-sensationella händelser (ibid, 1968, s.63). 

Om en händelse är oväntad kan det innebär att den blir mer sensationell, dessutom om 

resultatet av händelsen är oklar. Exempel på detta är stridigheter, konflikter och tävlingar, 

vilka får ett större nyhetsvärde för de är ovissa. Tiden för en händelse har också betydelse, 

eftersom sensationseffekten blir större desto närmre i tiden en händelse sker. Ytterligare 

aspekter som påverkar sensationseffekten är kulturellt och geografiskt avstånd (Ghersetti, 

2012, 212-213). Händelser som är sensationella innebär oftast oväntade, oförutsedda och 

ovanliga situationer. Prioriteringar i nyhetsrapporteringen är därav sex, olyckor, brott, 

kändisar och sport (ibid, 2012, s.215). 
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De teoretiska fältet för nyhetsvärdering kan sammanfattas som följande: Nyhetsvärde handlar 

om hur en händelse prioriteras utifrån olika dimensioner och egenskaper. Alltså en händelse 

ska ha så många egenskaper som möjligt, samt uppfylla mestadels av dimensionerna för att få 

ett högt nyhetsvärde.  

 

4.3 Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna   

Agenda-setting är som tidigare nämnt en traditionell effektteori men kan även användas för att 

förklara de bakomliggande orsakerna till att nyhetsmedierna tar upp och prioriterar vissa 

händelser och frågor. Detta är den aspekt av teorin som denna studie ämnar att fokusera på. I 

anknytning till de aspekterna av agenda-setting går det att knyta an till vissa delar av teorier 

om nyhetsvärdering, där även nyhetsvärderingen tar upp vilka händelser som får ett större 

nyhetsvärde. I studien kommer teorierna att användas för att diskutera vad det kan finnas för 

anledningar till att den mediala uppmärksamheten av uppropen ser ut som den gör. 

Nästkommande kapitel kommer att behandla den valda metoden som använts i denna studie. 

Även urval, avgränsningar, validitet och reliabilitet kommer att presenteras.  
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5. Metod 
Vi har valt att genomföra vår studie med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys. Där vi 

kommer undersöka hur den mediala uppmärksamheten ser ut mellan fyra olika upprop, samt 

andra faktorer som kan spela in, om det finns någon skillnad i framställningen av de olika 

uppropen. 

 

5.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Åsa Nilsson (2010) menar att en kvantitativ innehållsanalys kan resultera i att man får fram 

antingen hur ofta eller hur mycket något förekommer. Genom att utgå ifrån detta när vi tog 

fram våra variabler kommer vi både kunna få svar på hur mycket samt hur ofta uppropen 

förekommer (ibid, 2010, s.123). Nilsson (2010) skriver även att den kvantitativa 

innehållsanalysen kan använda sig av två angreppssätt. Det första är ett angreppssätt som 

fokuserar på medieinnehållet och hur individer och samhälle påverkas av det, i denna studie 

kommer inte effekterna på publikens och samhällets att undersökas. Därmed avser det andra 

angreppssättet att medieinnehållet är den oberoende variabeln, eftersom innehållet delvis 

tolkas utifrån slagkraft och uppmärksamhet. Detta är det andra angreppsätt som anses vara 

relevant för denna studie (ibid, 2010, s.123). Alan Bryman (2011) belyser i sin bok urval och 

vad som anses vara viktigt. Han beskriver att det är viktigt att koda massmediernas 

rapportering om det nämns personer, och i anknytning till det finns det faktorer som bör 

noteras. Vilka exempelvis handlar om vem texten beskriver, vem som skrivit texten samt 

vilket typ av textslag, vilket har gjorts i denna studie. 

 

5.2 Begreppsförklaring textslag 

Definitionen av textslag är hämtad från Mediekompassen (2018) och beskrivs som följande: 

Nyhetsartikel handlar om en nyss inträffad händelse, det är vanligt att nyhetsartiklar har en 

förklarande faktaruta i anslutning till artikeln. En nyhetsartikel kan även kännas igen av en 

kort och intresseväckande ingress som är skriven i fetstil. Ett reportage känns oftast igen av 

att det är skrivet i en mer personlig form. Till skillnad från en nyhetsartikel kan reportage 

publiceras utan någon speciell anknytning till en händelse men den kan även presenteras i 

relation till en nyhetsartikel. I en debattartikel tar författaren en tydlig ställning till en viss 

fråga och syftet med en debattartikel är att påverka publiken och skapa en debatt kring det 

givna ämnet. Samma resonemang gäller för ledare och insändare. Det finns en tydlig skillnad 

mellan debattartikel, ledare och insändare och det är att en ledare ska tydligt presentera en 

tidnings politiska ståndpunkt. En intervju används för att samla material kring en nyhet. Ett 

tydligt tecken på att ett textslag är en intervju visas genom citattecken eller talstreck. Det 

uttalar en viss persons tankar och reflektioner kring en viss händelse. En krönika behandlar en 

journalists personliga reflektioner kring en viss händelse eller tema. En notis är det kortaste 

textslaget men kan samtidigt vara informativt. Oftast svarar en notis på frågor som vad? Var? 

När? Vem? Hur? Och varför? Textslaget bildtext tillhör oftast en nyhetsartikel. Det kan 

däremot förekomma att viss information nämns i bildtexten som senare inte nämns i 

nyhetsartikeln (Mediekompassen, 2018).  
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5.3 Genomförande 

Till denna metod har vi utgått ifrån sju variabler för att kunna få svar på våra frågeställningar. 

De variabler vi utgår ifrån är följande: Upprop, tidning, textslag, artikeln längd i ord, artikelns 

publiceringsdatum, inriktning och persontyp som nämns i artikeln. När vi kodade använde vi 

oss av olika ämnesvariabler till våra variabler. Ämnesvariablerna för uppropen är de fyra 

upprop, #tystnadtagning, #utantystnadsplikt, #givaktochbitihop och #vikokaröver, som vi valt 

att undersöka. De inriktningar vi tittat på var om artikeln utgår från en personifierad 

inriktning, var probleminriktade, om artikeln belyser både personer och problem, samt 

information. Med personinriktat menar vi artiklar där någon person nämns vid namn och 

artikeln fokuserar på en enskild eller flera människors subjektiva berättelser. Med problem 

menar vi att det är själva grundproblemet som uppropen har kommit från, det vill säga 

sexuella trakasserier på arbetsplatser som artiklarna behandlar. Med person och problem 

menas de artiklar där personer pratar om själva problemet. Med information menas att 

artiklarna behandlar ren fakta. Exempelvis, när ett upprop publicerades, hur många som 

skrivit under eller bildtexter som nämner var ett visst evenemang tagit plats, alltså inget 

utförligt kring ämnet. Det sista vi har tittat på ligger i anknytning till inriktningen och 

innefattar persontyp. Vilket menas med, om personer som nämns i artikeln är offentliga eller 

privata, samt om artikeln inte har nämnt någon person alls. Antalet analysenheter vi använt 

oss av är 194 stycken. Dagens Nyheter publicerade 31 artiklar, Svenska dagbladet publicerade 

55 artiklar, Aftonbladet Webb publicerade 53 artiklar och Expressen Webb publicerade 55 

artiklar. Programmet som vi använt oss av för att bearbeta vårt material är IBM SPSS 

Statistics 24. Detta program är ett statistiskt analysprogram som vi använt både för att koda 

materialet och sammanställa det empiriska materialet. Det vi ämnar att undersöka med den 

kvantitativa innehållsanalysen är dels medial uppmärksamhet, men även andra faktorer som 

kan spela in i om det finns någon skillnad i framställningen av de olika uppropen. 

 

5.4 Urval 

I denna studie har vi valt att fokusera på rikstäckande dagstidningar, Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Aftonbladet Webb och Expressen Webb. Materialet från Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet är tryckt, vilket går att få access till via databasen Retriever Mediearkivet 

och material från Aftonbladet Webb och Expressen Webb är hämtat från webben och från 

samma databas. Detta för att kunna ta del av ett större material eftersom Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladets digitala innehåll inte går att få access utan en prenumeration. Vi har valt 

att hämta materialet från Aftonbladet och Expressen från webben eftersom tidningarna har 

publicerat mer om ämnet på nätet. Vi har tagit hjälp av databasen Retriever Mediearkivet när 

vi hämtade materialet. I dessa tidningar undersöker vi fyra olika upprop, #tystnadtagning, 

#givaktochbitihop, #utantystnadsplikt och #vikokaröver. Vi har använt oss av dessa hashtags 

som sökord. Vi har valt dessa upprop för att få en variation i vilka arbetsplatser som 

representeras. Det är en skillnad mellan arbetsplatserna, då de anställda på en av branscherna 

är statligt anställda, två är privata och en tredje faller inom ramen för både statligt anställd och 

privat anställd, dessutom skiljer sig även arbetsuppgifterna åt.  
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#tystnadtagning var det första uppropet som publicerades och som inriktade sig på en specifik 

yrkesgrupp, därefter följde många yrkesgrupper efter. #givaktochbitihop valde vi att ha med 

eftersom Försvarsmakten är en relativt stängd statlig myndighet men också eftersom den har 

monopol på Sveriges försvar. #utantystnadsplikt valde vi för att det var det upprop som blev 

allra störst, sammanlagt var det 10 400 personer som skrev under uppropet. #vikokaröver 

valde vi för att det är en bransch där många unga tjejer arbetar och det kan finnas en hård men 

samtidigt skämtsam jargong i arbetsgrupperna. 

 

Tidsspannet vi valt att förhålla oss till är två månader från den dag uppropet startade, vilket är 

8 november 2017 till 8 januari 2018 för #tystnadtagning, 29 november 2017 till 29 januari 

2018 för #givaktochbitihop samt 30 november 2017 till 30 januari 2018 för #utantystnadsplikt 

och #vikokaröver. 

  

5.5 Avgränsningar 

Från det att #tystnadtagning publicerades följde 31 upprop. På grund av studiens omfång är 

det inte genomförbart att inkludera alla. Vi valde därför upprop som skulle representera en 

bred variation av yrken. 

  

En annan avgränsning vi gjorde var i kodningen där vi uteslöt större reportage som omfattade 

mer än två sidor eftersom att större reportage oftast publiceras som bilagor, och dessutom om 

större reportage publiceras i tidningen kan det vara så att ordinarie delar av tidningen utesluts. 

Vi valde även bort framsidan eftersom texten i regel endast ger en sammanfattande 

beskrivning av artikeln, samt sidhänvisning till var den kan läsas och då har vi istället tagit del 

av den specifika artikeln.   

 

5.6 Validitet och reliabilitet 

Alan Bryman (2011) menar att det finns flera olika slag av validitet, två av dessa är intern och 

extern validitet. Den interna validiteten syftar till att säkerställa orsakssamband. Med det 

menas att det går med säkerhet att uttala sig om att A påverkar B och att det inte finns någon 

annan faktor som påverkar resultatet (ibid, 2011, s.52). I denna studie går det inte att göra ett 

orsakssamband eftersom variablerna inte lämpar sig för det. Det är även vanligare att använda 

sig av intern validitet i kvalitativa studier, detta eftersom det är lättare att säkerställa 

orsakssamband mellan begrepp och observationer (ibid, 2011, s.352). Bryman (2011) 

definierar extern validitet som det begrepp som avser om det går att dra empiriska 

generaliseringar ur en studie (ibid, 2011, s. 51). Utifrån denna studie går det att dra empiriska 

generaliseringar av det resultatet som framkommer från den kvantitativa innehållsanalysen, 

där medial uppmärksamhet och framställning av de fyra upprop undersökts. Det går däremot 

inte att dra empiriska generaliseringar utifrån samtliga upprop. Detta eftersom urvalet består 

av allt de material som finns att hämta utifrån avgränsningar. En studie där andra upprop 

analyseras och utifrån en annan tidsram kan komma att se annorlunda ut.  

 

Definitionen av reliabilitet enligt Bryman (2011) innebär att det resultat som en studie 

kommer fram till utifrån en viss tidsram är så stabilt att det inte kommer att kunna förändras 
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om studien skulle prövas igen. Att mäta reliabiliteten i en studie handlar om att mäta 

pålitligheten. (ibid, 2011, s. 160-161). Utifrån det tidsspann vi valt kommer materialet inte 

förändras, eftersom vi analyserar redan publicerade artiklar. Tidsspannet som valts startar den 

dagen de olika uppropen publicerades och två månader framåt. Det finns däremot en 

möjlighet att det publicerats fler artiklar efter de två månaderna. Hade det valts en annan 

tidsperiod eller inkluderat artiklar som publicerats senare hade resultatet kunnat komma att 

variera. Utifrån Bryman (2011) har denna studie stabil reliabilitet, som innebär att det finns en 

övertygelse att resultatet inte kommer kunna förändras. Studien har även 

interbedömarreliabilitet som enligt Bryman (2011) handlar om den grad av överenstämmelse 

som finns mellan observatör och bedömare. I en innehållsanalys blir detta speciellt viktigt då 

innehåll tolkas och bedöms, en studie måste därför vara så pass tydligt att innehållet inte kan 

komma att tolkas olika. För att uppnå interbedömarreliabilitet har svårtolkade begreppen 

operationaliserats för att undvika feltolkningar (ibid, 2011, s. 160). 

 

I detta kapitel har en genomgång presenterats av det tillvägagångsätt som används i denna 

studie. Nästkommande kapitel kommer att behandla det resultat som vi kommit fram till i vår 

undersökning. Resultatet kommer att presenteras i form av diagram samt tabeller med 

förklarande text. Även exemplifieringar från artiklar kommer att förekomma.  
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6. Resultat 
Nedan följer det en presentation av det resultat som framkommit från den kvantitativa 

innehållsanalysen. Där vi först presenterar förekomsten av uppropen, följt av inriktningarna 

på artiklarna, persontyp och textslag. 

 

6.1 Den mediala uppmärksamheten   

Nedan presenteras det resultat som framkommit ur den kvantitativa innehållsanalysen i form 

av diagram och tabeller. De kommer att visa på om den mediala uppmärksamheten skiljer sig 

åt mellan upprop samt hur framställningen av uppropen ser ut. Diagrammen och tabellerna är 

gjorda utifrån de variabler som användes vid insamlandet samt kodningen av materialet. 

 

6.1.1 Förekomst 

Nedan presenteras två figurer och två tabeller, samtliga behandlar förekomsten av uppropen i 

tidningarna på olika sätt. Först visas det när de olika artiklarna publicerades, följt av 

uppropens förekomst både procentuellt och i antal. Sedan presenteras hur många gånger de 

fyra olika tidningarna har rapporterat om de olika uppropen och sist visas en tabell över hur 

frekvent tidningarna har uppmärksammat uppropen, både procentuellt och i antal.  

 

 

Fig. 1 Publiceringsdatum av artiklar utifrån upprop (i antal) 

 

Vad som kan utläsas är att #tystnadtagning har flest publicerade artiklar och att de flesta 

publicerades innan de andra uppropen kom. Flest artiklar publicerades mellan den 11 

november 2017 och 25 november 2017. Det går att utläsa att de flesta artiklarna är 

publicerade i anslutning till när uppropet kom ut. Ett undantag till att de flesta artiklarna 

publicerades i anslutning till uppropens publiceringsdatum är manifestationen om 

#tystnadtagning som ägde rum den 19 november 2017, som därefter uppmärksammades i 
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Svenska Dagbladet dagen efter manifestationen (Sundkvist, 2017a). Tidsspannet som 

presenteras här är ungefär två månader. Efter den 8 januari publicerades inga fler artiklar 

oavsett upprop. 

 

Tabell 1 visar en tydlig bild av hur den mediala uppmärksamheten skiljer sig åt mellan de fyra 

olika uppropen. 

 

Tabell 1: Förekomst av uppropen 

Upprop Procent Antal 

#tystnadtagning 86% 168 

#utantystnadsplikt 4% 8 

#givaktochbitihop 5% 9 

#vikokaröver 1% 2 

Flera 4% 7 

Totalt 100% 194 

 

De siffror som presenteras är en sammanställning av alla tidningarna och totalsumman av 

analysenheterna är 194. Vad som ses är att #tystnadtagning fått avsevärt mycket mer medial 

uppmärksamhet än de resterande uppropen. Uppropet som handlar om skådespelerskor har 

fått 86 procent av den mediala uppmärksamheten. Den mediala uppmärksamheten som har 

tillägnats det största uppropet, som var #utantystnadsplikt är enbart fyra procent. Samma 

procentuella uppmärksamhet har givits åt de artiklar där flera upprop nämns i samma artikel. I 

en av dessa artiklar nämns alla upprop förutom #tystnadtagning. Denna artikel har sitt största 

fokus på #utantystnadsplikt. Trots att #tystnadtagning var det första uppropet påpekas det 

istället att de andra uppropen har publicerats i anknytning till varandra (Eriksson, 2017). 

#givaktochbitihop har fått fem procent och minst uppmärksamhet har #vikokaröver fått, 

endast en procent. De två artiklarna som publicerades angående uppropet #vikokaröver är 

båda publicerade på samma sida i Dagens Nyheter (Peters, 2017).  
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Figur 2 visar hur många gånger varje tidning har rapporterat om varje upprop. 

 

 

Fig. 2 Uppropens förekomst i tidningarna (i antal) 

 

Som vi ser finns det en överrepresentation av #tystnadtagning. 27 artiklar om #tystnadtagning 

kom från Dagens Nyheter, 48 artiklar kom från Svenska Dagbladet, 42 artiklar kom från 

Aftonbladet Webb och 51 artiklar kom från Expressen Webb. Det som upptäckts i artiklarna 

som handlar om #tystnadtagning är att uppropet ibland nämns som ett startskott för resterande 

upprop. Själva artikeln i sig handlar inte om #tystnadtagning utan om andra upprop, ibland 

upprop som vi inte valt att undersöka. Detta nämner Thomsen (2017) i en artikel från 

Expressen.  

 

I kölvattnet av #MeToo och #tystnadtagning går nu 653 kvinnliga sångare går ut 

i en gemensam protest mot sexism och trakasserier i svensk opera och 

konsertmiljö.  

     

Vad gäller de andra uppropen har rapporteringen inte varit speciellt frekvent. fem artiklar är 

publicerade av Svenska Dagbladet, som handlar om #utantystnadsplikt och tre artiklar är från 

Aftonbladet Webb. Artiklar som handlar om #givaktochbitihop är också lågt representerade, 

en är publicerad av Dagens Nyheter, två av Svenska Dagbladet, fyra av Aftonbladet Webb och 

två av Expressen Webb. #vikokaröver är det upprop som fått minst medial uppmärksamhet, 

endast två artiklar har publicerats som handlar om detta och de är publicerade utav Dagens 

Nyheter. Totalt har sju artiklar publicerats som skriver om flera av uppropen, en artikel är från 

Svenska Dagbladet, fyra är från Aftonbladet Webb och två från Expressen Webb. 

 

För att kunna se hur den mediala uppmärksamheten fördelas mellan tidningarna, föll valet på 

att göra en frekvenstabell över hur mycket varje tidning har skrivit om uppropen. 
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Tabell 2: Tidningarnas rapportering 

Tidning Procent Antal 

Dagens Nyheter 16% 31 

Svenska Dagbladet 29% 55 

Aftonbladet Webb 27% 53 

Expressen Webb 28% 55 

Totalt 100% 194 

 

Tabellen ser relativt jämn ut, det som skiljer sig åt är Dagens Nyheter, som står för 16 procent 

av rapportering. Svenska Dagbladet står för 29 procent, Aftonbladet Webb står för 27 procent 

och Expressen Webb står för 28 procent. Det som är viktigt att ha i åtanke är att denna tabell 

visar allt som har rapporterats om alla uppropen. Den är därför inte indelad utifrån hur mycket 

varje tidning skrivit om varje upprop. Svenska Dagbladet var som tidigare nämnt den enda 

tidningen som hade tillträde bakom kulisserna under manifestationen som skådespelerskorna 

bakom #tystnadtagning genomförde. Trots detta har Svenska Dagbladet och Expressen 

rapporterat lika mycket om samtliga upprop. Denna tabell visar emellertid enbart den 

gemensamma rapporteringen av alla upprop.  

 

6.1.2 Inriktning 

Nedan presenteras det resultat som är relaterat till artiklarnas inriktning i tabellform. Den 

inriktning som det rapporterats mest om är när artiklarna fokuserar på både problem och 

person. 

 

Tabell 3: Artiklarnas inriktning utifrån upprop 

  #tystnadtagning #utantystnadsplikt #givaktochbitihop #vikokaröver Flera 

Fokus på person 44 0 2 0 0 

Fokus på 

problem 

36 6 0 1 4 

Fokus på person 

och problem 

76 2 7 1 3 

Information 12 0 0 0 0 

Totalt 168 8 9 2 7 

 

Den inriktning som presenteras minst är information. Det är endast tolv artiklar som 

behandlar information och de är relaterade till #tystnadtagning. Utöver information behandlar 

44 artiklar personer, 36 artiklar problem, 76 artiklar både problem och person i relation till 
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#tystnadtagning. Ett exempel på artiklar som både innefattar problem och person, är artiklar 

där istället för att låta problemet tala för sig själv intervjuas personer som får prata om sina 

erfarenheter, tankar och åsikter angående problemet. Exempel på detta är en artikel från 

Expressen Webb där kulturministern Alice Bah Kuhnke och regissören Jenny Andreasson 

pratar om maktrelationer inom teatervärlden (Edström, 2017). #utantystnadsplikt har totalt 

publicerat åtta artiklar varav sex behandlar problem och två behandlar både person och 

problem. Om #givaktochbitihop är det enda uppropet utöver #tystnadtagning där tidningar har 

publicerat artiklar som är personifierade, två artiklar inom detta upprop handlar om personer. 

Sju stycken artiklar rör både person och problem. Den variabel vi valt att döpa till flera har 

fyra artiklar som behandlar problem och tre stycken som behandlar både person och 

problem.   

 

 

Fig. 3 Artiklarnas inriktning i tidningarna (i antal) 

 

Det som tydligt går att utläsa utifrån figur 3 är att samtliga tidningar publicerar mest artiklar 

som inriktar sig på både person och problem och minst artiklar publiceras med fokus på 

information. Vad som ses på Expressen Webb är en tydlig skillnad mot de andra tidningarna, 

Expressen Webb har publicerat artiklar med personinriktning i nästan samma utsträckning 

som artiklar med fokus på både person och problem. Utöver detta handlar tolv artiklar om 

problem och tre artiklar fokuserar på information. Aftonbladet Webb har mer variation i 

inriktningen på sina artiklar. 15 stycken är personifierade, nio stycken är probleminriktade, 27 

stycken fokuserar på både problem och person och endast två stycken handlar om 

information. Svenska Dagbladet är den tidning vars artiklar till majoritet fokuserar på både 

problem och person, 28 stycken. De två kategorierna som representeras minst är artiklar med 

fokus på person, endast sex artiklar, samt artiklar med fokus på information, fyra artiklar. De 

resterande 17 artiklarna är probleminriktade. Den tidning som har publicerat minst artiklar är 

Dagens Nyheter, sex stycken är personifierade, nio stycken är probleminriktade, 13 stycken 

fokuserar på både problem och person och tre stycken behandlar information. 
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6.1.3 Persontyp 

Nedan presenteras två stycken tabeller och två figurer som visar på vilken persontyp 

artiklarna fokusera på, både utifrån upprop och tidning.  

 

Fig. 4 Persontyp som lyfts fram utifrån upprop (i antal) 

 

Det som tydligt går att utläsa utifrån figur 4 är att en klar majoritet av artiklarna handlar om 

offentliga personer. Det upprop som har flest artiklar med fokus på offentliga personer är 

#tystnadtagning, detta är inte något märkligt eftersom uppropet handlar om skådespelerskor 

som generellt är offentliga personer. Det är däremot inte enbart skådespelerskor som har talat 

ut om uppropet, även andra personer som sitter på höga positioner har talat ut om det i 

tidningar. Exempelvis har kulturministern intervjuats och pratat om problematiken. 

(Sundkvist, 2017b). 135 artiklar i samband med #tystnadtagning behandlar offentliga 

personer, nio stycken handlar om privatpersoner, 24 artiklar tar inte upp någon person alls. 

#utantystandsplikt fokuserar också på offentliga personer, fyra stycken artiklar behandlar 

detta, det är däremot en marginell skillnad eftersom tre artiklar handlar om privatpersoner. 

Den resterande artikeln innefattar ingen person alls. När det kommer till #givaktochbitihop 

har det rapporterats ungefärligen lika mycket om offentliga personer som privatpersoner. 

#vikokaröver har endast två artiklar och båda fokuserar på privatpersoner. Utifrån de artiklar 

som omfattar flera upprop har fyra artiklar fokuserat på offentliga personer, en artikel 

fokuserar på privatpersoner och två artiklar rapporterar inte om någon person.   
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Fig. 5 Persontyp som lyfts fram utifrån tidning (i antal) 

 

Den tydligaste skillnaden som går att utläsa utifrån figur 5 är att kvällstidningarna, det vill 

säga Aftonbladet Webb och Expressen Webb rapporterar i högre utsträckning om offentliga 

personer än vad morgontidningarna, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet gör. Expressen 

Webb har störst fokus på rapportering om offentliga personer, 48 artiklar handlar om det. 

Endast två artiklar representerar privatpersoner och fem artiklar tar inte upp någon person alls. 

Aftonbladet Webb har publicerat 42 artiklar som handlar om offentliga personer, åtta artiklar 

handlar om privatpersoner och tre artiklar presenterar ingen person alls. Svenska Dagbladet är 

den morgontidning som rapporterar mest om offentliga personer, endast tre artiklar handlar 

om privatpersoner och 15 artiklar tar inte upp någon person. Dagens Nyheter har precis som 

de andra tidningar störst rapportering om offentliga personer, sex artiklar handlar om 

privatpersoner och fyra artiklar handlar inte om någon person. Trots att artiklarna i antal 

skiljer sig åt, visar nedanstående tabell hur fördelningen ser ut procentuellt. Detta ger ett 

jämnare resultat av tidningarnas rapportering. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har en 

jämn rapportering om offentliga personer, procentuellt sett. Expressen Webb har rapporterat 

minst om privatpersoner, endast fyra procent av artiklarna handlar om privatpersoner. 

Samtidigt har de rapporterat mest om offentliga personer, 87 procent av rapporteringen 

handlar om offentliga personer. Aftonbladet Webb är den tidning som rapporterat minst om 

ingen person, sex procent av rapporteringen lyfter inte upp någon person.  

 

Tabell 4: Persontyp som lyfts fram utifrån tidning (i procent) 

 Dagens Nyheter Svenska 

Dagbladet 

Aftonbladet 

Webb 

Expressen Webb 

Offentlig person 68% 67% 79% 87% 

Privatperson 19% 6% 15% 4% 

Ingen person 13% 27% 6% 9% 

Totalt 100% 100% 100% 100% 
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6.1.4 Textslag 

Följande tabell visar artiklarnas textslag, som tidigare nämnt är informationen om textslag 

hämtade ifrån Mediekompassen (2018) och är förklarade i metodkapitlet.  

 

Tabell 5: Uppropens framställning utifrån textslag 

  #tystnadtagning #utantystnadsplikt #givaktochbitihop #vikokaröver Flera Totalt 

Nyhetsartikel 43 2 4 1 2 52 

Reportage 34 2 0 1 1 38 

Debattartikel 4 0 1 0 0 5 

Insändare 0 0 0 0 0 0 

Ledare 6 1 1 0 0 8 

Intervju 48 2 2 0 1 53 

Krönika 17 1 0 0 1 19 

Notis 10 0 1 0 2 13 

Bildtext 6 0 0 0 0 6 

Totalt 168 8 9 2 7 194 

 

I tabell 5 presenteras vilket textslag som uppropen nämns i. Vid första anblick ses det att tre 

stycken rader sticker ut bland de andra. Uppropet som raderna gäller är #tystnadtagning och 

textslagen är nyhetsartikel (43 gånger), intervju (48 gånger), reportage (34 gånger). 

#tystnadtagning har även rapporterats i följande textslag: fyra debattartiklar, sex ledare, 17 

krönikor, tio notiser och sex bildtexter. #utantystnadsplikt har en relativ jämn representation 

utifrån textslag. Två nyhetsartiklar, två reportage, en ledare och två intervjuer. Det som 

presenteras mest i uppropet #givaktochbitihop är nyhetsartiklar, fyra stycken. Utöver det har 

ett reportage publicerats, en debattartikel, en ledare, två intervjuer och en notis. #vikokaröver 

har minst representation, endast en nyhetsartikel och ett reportage. De textslag som nämnt 

flera upprop har presenterats i form av två nyhetsartiklar, ett reportage, en intervju, en krönika 

och två notiser. 

 

I detta kapitel har resultatet som framkommit från det empiriska material som samlats in 

presenterats. Hädanefter följer en diskussion av det givna resultatet som presenterats. Där 

kommer resultatet att förankras i de valda teoretiska utgångspunkterna. 
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7. Diskussion 
Nedan följer en diskussion kring resultatet utifrån de två teoretiska utgångspunkterna agenda-

setting och nyhetsvärderingsteori. 

 

7.1 Förekomst utifrån agenda-setting 

#tystnadtagning har flest publicerade artiklar, men förekomsten av #tystnadtagning i 

tidningarna är jämnt fördelade. Rörelsen som står bakom alla upprop är alltså så stor att alla 

tidningarna har rapporterat om det. Trots att sociala medier är stora har dagstidningar 

fortfarande makten att belysa och ta upp stora händelser till agendan. Detta kan delvis 

jämföras med vad Theodore White skrev om medierna i relation till agenda-setting 

(McCombs, 2004a, s.7). Att dagspressen är en viktig institution för samhället, till för att 

granska och ta upp stora frågor till ytan. Även fast hela #metoo rörelsen har använt sig av 

sociala medier som sitt primära forum har uppropen förlitat sig på dagspressen när det var 

dags att publicera. #tystnadtagning använde sig av Svenska Dagbladet och #givaktochbitihop 

använde sig av Dagens Nyheter. 

 

En av de etapper som beskriver agenda-setting handlar om den första nivån av teorin, där 

prioriteringar av olika ämnen lyfts fram (McCombs, 2004b, s.14). En tanke kring denna 

rörelse som inspirerat alla uppropen som publicerats är att det aldrig skett något liknande 

innan. Tack vare det kan det anses att rapporteringen av uppropen sker ur ett samhälleligt 

intresse. 

 

7.2 Förekomst utifrån nyhetsvärdering 

Vad som kan ses från artiklarnas publiceringsdatum, är att de är publicerade i anknytning till 

det datum då uppropet offentliggjordes. En anledning till detta kan vara att händelsen får mer 

uppmärksamhet om den ligger nära i tiden menar Ghersetti (2012, s.212-213). Nyheten får ett 

större värde om en händelse precis har inträffat, därav har artiklarna om uppropen publicerats 

precis när uppropen offentliggjordes och sedan trappades publiceringen av ju längre tiden 

gått. Det slutades ett tag att rapportera om #tystnadtagning när de andra uppropen 

offentliggjordes. Detta hänger ihop med händelser som är sensationella, vilket innebär att de 

hänt något häpnadsväckande (Östgaard, 1968, s. 63). Där det kan tänkas att #tystnadtagning 

först fick uppmärksamhet genom att skådespelerskorna stod upp mot sexuella trakasserier, 

vilket inte har hänt på samma sätt tidigare. Ytterligare en anledning till att #tystnadtagning har 

fått störst uppmärksamhet kan vara för att det var det första uppropet som publicerades. 

Senare kom de andra uppropen och då kan det tänkas att tidningarna även ville 

uppmärksamma att det sker trakasserier i andra branscher. Om vi tittar på hur publiceringen 

av artiklar sett ut och vilket upprop som förekommit mest i tidningarna ser vi att 

#tystnadtagning fått 86 procent av uppmärksamheten. Tittar vi på hur mycket tidningarna 

uppmärksammat samtliga upprop ligger de relativt nära varandra. Bortsett från Dagens 

Nyheter som har den minsta rapporteringen. Vilket kan innebära att alla tidningar har en 

liknande nyhetsvärdering, de prioriterar samma saker i sin rapportering.  
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7.3 Inriktning utifrån agenda-setting 

Frågan som kan ställas är av vilken anledning som medierna rapporterar om det, är det för att 

befolkningen redan är intresserade av detta fenomen eller är det för att medierna vill påverka 

hur publiken ser på detta fenomen? Detta går att diskutera utifrån framings fyra olika 

gestaltningar (Jarlbro, 2013, s.31). Utifrån diagrammet som visar på vilken inriktning som 

rapportering har haft fokuserar dagspressen mest på att skriva artiklar som inkluderar både 

personer och problem. Detta visar på den första egenskapen utifrån framing, hur problemet 

gestaltas. Utifrån den andra, tredje och fjärde egenskapen, syftar teorin på att ta reda på om 

nyhetsmedierna ger någon vägledning till vilken orsak problemet som lyfts upp har samt vilka 

lösningar som tas upp (ibid, 2013, s.31). Utifrån den kvantitativa analysen är detta något som 

inte går att besvara.   

 

Vidare går det även att fundera på varför representationen av artiklar som behandlar 

problematiken bakom uppropen samt information är så liten. Utifrån framing har 

nyhetsmedierna makten att välja eller poängtera vissa problem och händelser (Entman, 2004, 

s.5). I samband med den andra nivån av agenda-setting som fokuserar på olika objekts attribut 

kan det ses som en självklarhet att medierna lägger sitt största fokus på #tystnadtagning. Detta 

eftersom offentliga personer är den grupp av människor som publiken redan har åsikter om, 

genom att rapportera mycket om detta kommer publiken, oavsett om de gillar den valda 

offentliga personen eller inte, läsa om den (McCombs, 2004b, s.14). 

 

Det kan också vara en svårighet att gräva djupare in i den problematik som uppropen står 

bakom. Det kan vara så att det krävs en större mängd utrymme än vad en tidning kan erbjuda. 

Detta bekräftar vad Lippman menar om att medierna enbart rapporterar och visar oss en smal 

del av det samhälle vi lever i, och i detta fall problematiken kring sexuella trakasserier på 

arbetsplatsen (McCombs, 2004a, s.21). 

 

7.4 Inriktning utifrån nyhetsvärdering 

De flesta artiklar som publicerats har varit person-och probleminriktade sedan följer 

personifierade artiklar. Det kan finnas flera anledningar till att det ser ut såhär, men främst kan 

det bero på det som handlar om urval av personer i nyhetsvärderingen (Hvitfelt, 1985, s. 30-

31). Många händelser får mer uppmärksamhet om de handlar om människor som agerar än 

om det bara skulle vara ett kollektivt händelseförlopp. Däremot hade uppropen kunnat klassas 

som ett kollektivt händelseförlopp och därför kan tidningarna valt att ha med personer som 

diskuterar och talar om det faktiska samhällsproblemet, istället för att endast skriva om 

problemet. Dock skiljer det sig åt mellan uppropen, då artiklar om  #utantystnadsplikt för det 

mesta belyser problematiken. Detsamma gäller när alla uppropen benämns i samma artikel. 

Vilket i sin tur kan bero på att #tystnadtagning skapats av offentliga personer, som i sin tur får 

ett större nyhetsvärde eftersom publiken intresserar sig mer för människor i högre positioner 

och har därav lättare att identifiera sig med dessa menar Östgaard (1968, s.44). 

 

Händelseförloppet som uppropen skapat kan ses som en sensation, vilket då kan bidra till att 

artiklarna inte bara har personifierade inriktningar, utan även beskriver problematiken bakom 
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händelserna. Eftersom sensationella händelser ofta avviker från det ´vanliga´, kan uppropen 

ha uppmärksammats på olika sätt för att händelsen inte hör till det som vanligtvis brukar 

publiceras (Östgaard, 1968, s. 63). 

 

I de flesta fall har alla tidningar valt att inrikta sig på både person och problem. Men inte när 

det gäller Expressen Webb då de publicerat nästan lika många artiklar som är personifierade. 

Dessutom skiljer sig även Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter åt, då de fokuserar minst 

på personifierade artiklar. Detta kan bero på att Expressen Webb är kvällstidning där de säljer 

lösnummer och med det lägger ett högre värde i att rapportera om personer, till skillnad från 

morgontidningen Svenska dagbladet.  

 

7.5 Persontyp utifrån agenda-setting 

En uppenbar och inte alls förvånande aspekt av detta resultat är att 135 artiklar som 

publicerats angående #tystnadtagning handlar om offentliga personer. Detta är inte 

chockerande eftersom uppropet handlar om skådespelerskor. Utifrån agenda-setting kan detta 

ses som problematiskt. En av de fem etapperna som agenda-setting är grundad på tar upp 

konsekvenser (McCombs, 2004b, s.14), i relation till denna studie kan frågan ställas angående 

vad konsekvenserna blir av att till störst del rapportera om ett visst upprop och även till störst 

del rapportera om offentliga personer? Enligt teorin kan detta bidra till en felaktig bild av 

verkligheten hos publiken (McCombs, 2004a, s.21), detta är dessvärre ingenting vi kan 

säkerställa då vi inte undersökt hur publiken påverkas. Anledningen till att rapporteringen av 

offentliga personer är så stor kan vara på grund av prioriteringen av ämne och objekt men 

även att det tydligaste attributen väljs från ett visst upprop och väljer att fokusera på detta. 

Detta kan tolkas utifrån den första och andra nivån av agenda-setting. Det kan även handla om 

journalistiska traditioner (McCombs, 2014b, s.14), det har sedan länge rapporterats om 

offentliga personer i nyhetsmedierna och det kan bero på att de lever offentliga liv och att det 

på de viset är enklast att få tillgång till information. Det kan även bero på publikens krav på 

information, de vill ta del av offentliga personers liv och därför fortsätter nyhetsmedierna att 

rapportera om just det. 

 

En intressant aspekt av uppropet #vikokaröver, som är det upprop som det rapporterats minst 

om är att både artiklarna som skrivits behandlar privata personer. Det finns med andra ord 

ingen skriven information om själva uppropet. Utan allt som rapporterats är skrivet ur två 

privatpersoners tankar och erfarenheter. Detta måste i sig inte vara något negativt men även 

här kan det enligt agenda-setting resultera i en felaktig verklighetsbild. Detta eftersom en 

minoritet får representera en majoritet. (McCombs, 2004a, s.21). 

 

7.6  Persontyp utifrån nyhetsvärdering 

Vad vi kan se utifrån artiklarna vilken persontyp som belyses, ser vi tydligt att 

#tystnadtagning har majoritet av offentliga personer beskrivna i artiklarna. Anledningen till 

detta är ganska självklar då uppropet kommer från skådespelerskor som i de allra flesta fall är 

offentliga personer. Ghersetti (2012, s.213) anser att elitcentrerade nyheter har högt värde 

inom nyhetsvärdering, eftersom publiken gärna läser om kända personer och personer med 
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höga positioner i samhället. Det är mer intressant än att läsa om privatpersoner, och kan därav 

vara anledningen till den stora uppmärksamheten för #tystnadtagning. Däremot kan det ju 

även finnas eliter inom de andra yrkesgrupperna också, med tanke på det är de andra 

uppropen avsevärt underrepresenterade. Någon enstaka artikel handlar om privata personer 

och sedan finns det även artiklar som inte nämner någon person alls och tittar vi på de andra 

uppropen ligger de ungefär lika mellan offentliga och privata personer. Som vi nämnt tidigare 

har kända personer ett högt nyhetsvärde, vilket helt enkelt syns tydligt på vilka som beskrivs i 

framför allt #tystnadtagning. Tidningar har många personer att publicera artiklar om i den 

offentliga sfären. Eftersom många inom film- och teaterbranschen blivit utsatta för sexuella 

trakasserier vill de förmodligen lyfta fram det i nyhetsmedier och genom det får tidningarna 

mycket material att publicera. Dessutom kan det locka publiken extra mycket om dessa 

skådespelerskor berättar sina historier i artiklar. Eftersom människor gärna identifierar sig 

med högt uppsatta personer och på så vis känner en tillhörighet till dessa om de också upplevt 

samma sak menar Östgaard (1968, s.44). Tittar vi på de andra uppropen har #utantystnadsplikt 

och #givaktochbitihop flest artiklar om offentliga personer, trots att antalet artiklar som 

publicerats angående de uppropen skiljer sig radikalt från #tystnadtagning. #vikokaröver har 

endast privata personer i artiklarna. En anledning till att det ser ut såhär är förmodligen för att 

privata personer är just privata, det finns inte samma access till privata personer som det finns 

till offentliga personer och därav ser rapporteringen ut som den gör. När det väl rapporteras 

om privatpersoner görs det i anknytning till olyckor, orättvisor eller liknande anser Ghersetti 

(2012, s.213). Självklart bör alla upprop klassas som någon slags orättvisa, men genom att 

såpass många offentliga personer har upplevts samma sak får de automatiskt mer 

uppmärksamhet, tack vare deras höga nyhetsvärde.   

 

Tidningarnas uppmärksamhet av personer skiljer sig inte överdrivet mycket. Vad vi kan se har 

Expressen Webb skrivit mest om offentliga personer medan Dagens Nyheter skrivit minst, 

dock beror ju detta på antal publicerade artiklar som tidningarna gjort. Detta skiljer sig när det 

jämförs procentuellt mellan tidningarna. Då Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter har 

liknande procentuell rapportering. Tittar vi på artiklar som publicerats där ingen persons 

nämns ligger siffran ganska låg, förutom på Svenska Dagbladet som har 15 artiklar utan 

personer. En intressant aspekt av just det är att Svenska Dagbladet var den enda tidningen som 

fick tillträde bakom kulisserna på manifestationen av #tystnadtagning och ändå är den tidning 

som skrivit relativt lite om offentliga personer i jämförelse med Aftonbladet Webb och 

Expressen Webb. Att tidningarna har publicerat mest artiklar om offentliga personer går hand 

i hand med elitcentreringen som är en av nyhetsvärderingens egenskaper (Ghersetti, 2012,s. 

213)  

 

7.7 Textslag utifrån agenda-setting och nyhetsvärdering  

Utifrån agenda-setting kan det ses som en viss problematik att låta ett visst antal personer 

representera en händelse (McCombs, 2004b, 14). Med detta menas att genom till störst del 

publicera intervjuer, i relation till #tystnadtagning och #utantystnadsplikt representerar en 

minoritet en majoritet. Detta eftersom #utantystnadsplikt är det upprop som flest personer 

skrivit under och som även fått relativt lite medial uppmärksamhet. Om det bortses från detta 
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representeras uppropen relativt jämnt i de olika textslagen vilket jämnar ut risken för en 

feltolkning. Det handlar dessvärre om en så pass liten rapportering att det antagligen inte i 

slutändan hade haft någon betydelse.  

 

Alla artiklar som publiceras är självklart uppbyggda på olika sätt. De artiklar som använts 

som material har för det mesta varit intervjuer, följt av nyhetsartiklar och reportage. Med 

tanke på vad som behandlats här innan kan vi se ett mönster av elitcentrering (Ghersetti, 2012, 

s.213). Eftersom de flesta artiklar belyser offentliga personer är intervjuer en ganska naturlig 

form att publicera. Genom intervjuer kan högt uppsatta personer beskriva vad de känner inför 

de problem de utsatts för och gå mer in på djupet för vad de vill förmedla, detsamma gäller 

reportage.  

 

I nästkommande kapitel kommer teorierna att diskuteras i jämförelse med varandra, hur de 

kan kopplas till varandra i relation till studiens frågeställningar. Slutsatser som framkommit i 

den tidigare forskningen kommer att vävas samman och presenteras i relation till de slutsatser 

som framkommit i denna studie.  
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8. Slutdiskussion  
I detta kapitel kommer studiens syfte och frågeställningar lyftas upp i relation till 

genomförandet, teorierna kommer att diskuteras i jämförelse med varandra, även slutsatser 

från den tidigare forskningen kommer att sättas i relation till denna studie. I nedanstående 

underrubrik kommer även de slutsatser som studien visar på att presenteras. Sist kommer tips 

på vidare forskning inom detta fält att presenteras.   

 

Denna studie har syftat till att genom en kvantitativ innehållsanalys undersöka hur svenska 

dagstidningar rapporterar om #tystnadtagning, #utantystnadsplikt, #givaktochbitihop och 

#vikokaröver. Syftet har även varit att undersöka hur uppropen framställs samt om 

framställningen skiljer sig åt mellan de valda uppropen och tidningarna. Genom att undersöka 

tidningarna, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheters tryckta artiklar och Aftonbladet Webb 

och Expressen Webbs artiklar har vi fått fram det empiriska material som ligger till grund för 

att kunna besvara frågeställningarna. Tanken bakom det urval som gjordes var att materialet 

skulle vara mer omfattande än vad det faktiskt var, därav hade det varit en möjlighet att utöka 

studien med fler upprop, artiklar eller tidningar. Det hade även varit möjligt att utöka 

tidsspannet men det hade i denna studie inte varit till nytta. Utifrån det material som samlats 

in har denna studie varit genomförbar att forska på i relation till studiens syfte och 

frågeställningar.   

 

De teoretiska utgångspunkterna som använts i denna studie har varit till stor hjälp när det 

kommer till att förstå den mediala uppmärksamheten som uppropen fått. Samt de anledningar 

till varför den mediala uppmärksamheten skiljer sig åt mellan de fyra uppropen. Det som går 

att observera utifrån båda teorierna är att de i vissa områden har liknande tankar angående 

mediernas rapportering. Exempelvis kan vi se att anledningen till att #tystnadtagning har fått 

störst uppmärksamhet är enligt nyhetsvärderingsteorin på grund av elitcentrering och enligt 

Agenda-setting prioritering av objekt eller händelse. Utifrån agenda-setting tar den allmänna 

dagordningen upp de viktigaste samhällsfrågorna (McCombs, 2004b, s.26-27) och hela Me 

Too-rörelsen som uppropen har sin härkomst ifrån kan ses som en viktig samhällsfråga. En 

viktig aspekt att poängtera är att denna studie inte syftar till att undersöka hur publiken 

påverkas, utan enbart hur olika objekt och händelser prioriteras på dagordningen. I relation till 

nyhetsvärdering ligger det ofta i publikens intresse att läsa om högt uppsatta personer i 

samhället eftersom de hellre identifierar sig med dessa (Östgaard, 1968, s.44). Detta kan vara 

en anledning till att #tystnadtagning har fått den största uppmärksamheten men även för att 

#tystnadtagning var det första uppropet.  

 

Utifrån den tidigare forskningen som presenteras går det att väva samman denna studie med 

en studie och en rapport som tidigare presenteras. Rapporten handlar om sportjournalistik, där 

slutsatsen från denna visade på att de sporter som lockar mycket publik, är de som det 

rapporteras mycket om. I jämförelse med denna studie kan det vara att samma resonemang 

ligger till grund i rapporteringen av uppropen. Det som journalister och tidningar vet lockar 

mycket läsare, är vad det rapporteras mycket om. Studien som är intressant att jämföra är 

Bilden av Sverige. Studien fokuserar mycket på verklighetsbilden som publiken får via 
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mediernas rapportering. Eftersom vår studie inte har som fokus att undersöka receptionen hos 

publiken kan vi inte dra några direkta likheter. Däremot kan vi utifrån nyhetsprocessens 

utgångspunkter och även Lippmans tankar om pseudoomgivning knyta an vår studies 

slutsatser till de slutsatser som Johansson och Westerståhl kom fram till i sin studie. Vilket är 

att bilden som förmedlas ser annorlunda ut beroende på vem som rapporterar om det. Detta 

har vi anammat genom att undersöka de olika tidningarnas inriktning på framställningen av 

uppropen. Hade resultatet visat på att någon av tidningarna skiljt sig åt i sin rapportering, 

exempelvis enbart rapporterat om offentliga personer och #tystnadtagning, och de andra 

tidningarna varit mer varierande i sin rapportering. Hade bilden som förmedlas angående 

uppropen kunnat se annorlunda ut beroende på vilken tidning som rapporterar om det.  

 

8.1 Slutsats  

De slutsatser som framkommit i denna studie är att #tystnadtagning har fått störst medial 

uppmärksamhet, 168 av totalt 194 artiklar handlar om detta upprop. Därefter följer 

#givaktochbitihop, som har nio publicerade artiklar som behandlar detta upprop. Om 

#utantystnadsplikt har det publicerats åtta artiklar. De artiklar som behandlar flera upprop i 

samma artikel har varit sju stycken och #vikokaröver har två publicerade artiklar.  

 

Framställningen av samtliga upprop har till störst del inriktat sig på person och problem. 

Alltså att det är en person som diskuterar och reflekterar över problematiken som uppropen 

gäller. Även tidningarna har inriktat sig mest på att rapportera om person och problem i sina 

artiklar. Den persontyp som framställs mest i artiklarna som undersökts är offentliga personer. 

Detta är till stor del på grund utav att det är skådespelerskor som står bakom uppropet 

#tystnadtagning. Den tidning som rapporterat minst om offentliga personer är Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet procentuellt sett, och den tidning som rapporterat mest om det är 

Expressen Webb. Det textslag som det har publicerats mest utav är intervjuer, vilket går hand i 

hand med slutsatsen som rör inriktning. Därefter följer nyhetsartikel och reportage.  

 

8.2 Vidare forskning  

Eftersom Me Too rörelsen fick ett uppsving under hösten 2017 har det inte forskats så mycket 

angående detta. I vår studie har vi fokuserat på den mediala uppmärksamheten och 

framställningen av fyra olika upprop, utifrån Agenda-setting och teorier om nyhetsvärdering. 

För att utveckla denna studie hade en möjlighet varit att använda Svenska Dagbladet och 

Dagens Nyheters artiklar som publicerats på webben samt använda Aftonbladet och 

Expressens tryckta artiklar. Ytterligare en möjlighet för att utöka studien hade kunnat vara att 

inkludera fler upprop i undersökningen, andra teoretiska utgångspunkter eller ett annat 

tidsspann. På så vis kan forskningsfältet utvecklas. En intressant aspekt hade varit att fokusera 

på receptionsforskning i relation till detta ämne. Detta eftersom vi nämnt en del angående 

publikens verklighetsbild i relation till mediernas nyhetsprocess hade detta varit en intressant 

sak att studera. Även att studera könsfördelningen, det vill säga undersöka hur ofta män och 

kvinnor förekommer i relation till uppropen, i artiklarna. Detta skulle kunna tillföra ytterligare 

kunskap inom både medie-och kommunikationsforskning men även 

genusvetenskapsforskning. 
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