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1 Debattens rörelse i olika medier 

Debatt är något som förekommit i alla tider men samtidigt skiftat i form. Ordet debatt som det 

betraktas idag härstammar från 1788 och franskans débat. Nationalencyklopedin beskriver 

ordet som ett ordnat offentligt meningsutbyte (i viss fråga) under fastställda former; ofta som 

förberedelse för beslut i styrande församling; vanligtvis utan att någon ändrar uppfattning .   

Ordet används ofta i sammansättningar såsom; debattartikel, debattinlägg, partiledardebatt, 

och så vidare. Det finns alltså inte en gemensam debatt utan oändligt många olika varianter 

inom samhället och dess olika institutioner. Begreppet som sådant är också ständigt i 

förändring och därför inte helt oproblematiskt att använda.  

De olika debattformaten som finns varierar till både form och innehåll beroende på målgrupp 

och publik. I en demokratiskt styrt land blir till exempel politisk debatt en förutsättning för 

upprätthållandet av demokratin där politiska möten sker, makten utmanas och opinion bildas. 

Ett intresse för debatt innebär därmed även ett intresse för demokrati och medier. Viktigt blir 

då att undersöka vilka möjligheter och begränsningar medierna har.1 Medierna sätter ramarna 

för hur debatt förmedlas. En sådan undersökning bygger på synsättet att debatt är en medierad 

representant för människors åsikter och därmed ett slags politiskt utövande.   

Studien tar sitt avstamp i begreppet debatt. Med ett så stort forskningsområde krävs tydliga 

avgränsningar för att resultatet inte ska bli alltför allmänt. Utifrån grundsynen på debatt som 

något-viktigt-i-ett-samhälle för politiska beslut och förutsättning för demokratiskt utövande 

vill vi med studien undersöka debatten i relation till olika medieformat. Snittet visar på övergripande 

förändringar snarare än enskilda detaljer. Eftersom debatt kan sägas bli mer och mer 

medieorienterat är det därför viktigt att studera de olika debattformatens variationer såväl som 

de debatterade ämnena för att få en helhetsbild av debattklimatet idag. Hur inverkar till 

exempel mediets begränsningar och förutsättningar på den specifika debatten? Varje dag 

förmedlas tusentals artiklar, reportage och debatter via svenska medier. Text, ljud och bild 

används i olika konstellationer mer än någonsin för att nå ut med budskap och information. 

Tillgängligheten är stor och alla som har en TV, radio, dator eller mobiltelefon kan ta del av 

och medverka i debatter. Detta har blivit möjligt genom att debatten funnit nya arenor 

(format) med nya förbättrade förutsättningar för kommunikation och interaktion. Det sker 

                                                          

 

1 Svensson, Christian, Samtal, deltagande och demokrati i svenska TV-debattprogram, (2001) s.27. 
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därmed en ständig förmedling av budskap som genomförs av människor med olika avsikter. 

Den avgörande länken är alltid hur dessa människor förhåller/uttrycker sig inom diskursen. 

Orden påverkar i sin tur sättet vi uppfattar vår omgivning och verklighet. Detta kan leda till 

såväl överdrifter som underdrifter.  

Mediedebatter är alltså dynamiska och föränderliga över tid genom att budskap 
reser mellan olika kontexter och deltagare [ ] 2  

Enligt Åsa Kroon, som skrivit en avhandling om debattens dynamik, sker 

betydelseförändringar i texter. Hennes studie visar på att förändringar i skriven text ofta sker i 

förhållandet mellan rubrik och brödtext. Problematiken ligger i att rubriker kan vara 

onyanserade men ändå får representera hela innehållet i en text. Detta gör att de kan 

misstolkas av läsaren. Visst finns en intressant problematik i det som Kroon beskriver, men i 

denna uppsats vill vi i första hand studera hur några olika mediala debattformat konstruerar 

specifika versioner av samma ämnesmässiga utgångspunkt. Utifrån detta kan vi sedan 

kommentera formatens relation till varandra. Genom att betrakta dessa betydelseförändringar 

som något som inte bara sker internt inom en text vill vi blottlägga hur förändringar påverkar 

den efterföljande debatten. Vidare kan man att tala om debattens tvärmediala rörelser som bör 

associera till såväl relationen mellan olika texter som till relationen mellan olika medieformat. 

Problemets begrepp har vi valt att tala om som debattens tvärmediala3 rörelser . Området är 

dock till stor del jämförbart med Kroons studie om hur budskap reser mellan olika kontexter 

och deltagare. Vi menar att det sker betydelseförändringar genom att samma debattämne tas 

upp i olika medier. Medierna hanterar debatterna på olika sätt genom att bygga vidare på 

varandra. Det är därför intressant att undersöka hur dessa förflyttningar sker och vad de leder 

till.  

1.1 Ingång till studien 

I denna uppsats följer en genomgång av flera olika perspektiv på företeelsen debatt. Eftersom 

debatt bör ses både som en samhälls och medial företeelse, finns det många olika 

infallsvinklar till ämnet. Vi har valt att gå igenom de olika perspektiven för att därefter kunna 

jämföra SVT Debatt, DN Debatt och Ring P1. De är representanter för TV, dagstidningar och 

                                                          

 

2 Kroon, Åsa, Debattens dynamik : hur budskap och betydelser förvandlas i mediedebatter (Linköping : Tema, 
Univ. , 2001). s. 247. 
3 Med tvärmediala rörelser menas förflyttningar mellan mediekontexter, vilket även innefattar 
diskursförflyttningar och spännvidden mellan politik och underhållning. 
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radio. En jämförelse av dessa tre kan verka avlägsen, men utifrån de perspektiv som 

presenteras i uppsatsen visar vi att denna jämförelse är helt nödvändig för att förstå begreppet 

debatt. Vi vill visa att debatt sträcker sig såväl mellan medierna som mellan politik och 

underhållning. Med de tvärmediala förflyttningarna menas alltså inte bara direkta 

förflyttningar av en debatt från ett medium till ett annat, utan även på ett mer övergripande 

plan. Genom de olika perspektiven ska vi visa hur dessa aspekter hör ihop.  

Åsa Kroon och Henrik Örnebring har båda gjort studier som studerar debatt, dels av enskilda 

debattsessioner men även av fenomenets utveckling historiskt. Med dagens alltmer komplexa 

medieklimat blir det dock viktigt att kombinera dessa aspekter för att förstå vad begreppet står 

för idag. Vår studie är alltså tvungen att behandla en mängd förutsättningar för debatt idag 

och blir en slags sammansmältning av Kroon och Örnebring. Snittet blir därmed bredare än 

Kroon och Örnebrings och förflyttningar fungerar här mer som ett analysverktyg för att förstå 

och förklara debatt som begrepp.  

1.2 Förståelsen av debatt 

De flesta är överens om att debatt är en positiv företeelse i ett demokratiskt styrt samhälle. I 

begreppet debatt kan man idag dock skönja en slags negativ laddning; debatt förutsätter en 

konflikt. I senare kapitel refereras tidigare studier som visar på att synen på debatt varit 

annorlunda. Till skillnad från samtal eller diskussioner betraktar författarna debatt som en 

situation där två eller flera åsikter finns representerade. Samtal och diskussion är begrepp som 

därför förknippas mer med samförstånd. Debatt har också en roll i formandet av våra 

världsbilder. Vi är själva med och konstruerar den sociala världen och vårt sätt att uppfatta 

världen upprätthålls i olika sociala processer. På så sätt kan man dels betrakta debatt som den 

sociala process det faktiskt är, men också som en slags ram utifrån vilken vi kan förhandla om 

vilken världsbild vi bör hålla för sann. Utifrån tidigare studier (Kroon) så vet vi att det 

förekommer förflyttningar i debatter. Dessa förflyttningar kan ske på oändligt många sätt men 

vi tror att man kan förstå debatter utifrån att studera förflyttningarna. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att förstå den samtida debattens strukturer genom att synliggöra 

skillnader när debatter vandrar mellan olika medier samt att undersöka hur mediet påverkar 

och begränsar diskursen. Genom de perspektiv som används vill vi bredda förståelsen av den 

samtida debatten och dess komplexitet. Vi vill studera debattens tvärmediala natur som den 

ser ut idag, vilket görs genom följande frågeställningar: 

 

Hur legitimerar olika debattformat sina samtal som demokratiskt legitima? 

 

Vad innebär detta för politisk utövning och medborgerligt deltagande? 

 

Vad händer med ett debattämne när det förflyttar sig mellan olika medier? 

 

Vad får detta för effekter för själva samtalet och den efterföljande debatten?  

2.1 Urval och avgränsning 

Materialet som studerats består av olika medietexter som tar sitt uttryck i debattform. 

Förutsättningen för urvalet bygger på att två eller flera parter diskuterar, debatterar, samtalar 

och/eller argumenterar.4 Avsikten är att studera motsvarande texter i tre olika massmedier, 

press, radio och tv för att på ett tydligt sätt kunna visa hur debattdiskursen förändras över en 

relativt kort tidsperiod. Tidsperioden för insamlandet av materialet var den 25 oktober 2004 

till den 25 november 2004. En annan tidsperiod skulle kunna ge en annan bild av 

debattklimatet eftersom vissa debattämnen skiljer sig avsevärt åt. De övergripande resultaten 

bör dock bli desamma.   

De tre massmedierna som valdes för studien är: 

 

Dagens Nyheters Debatt (DN Debatt) 

 

Sveriges Radios Ring-P1 (SR RingP1) 

 

Sveriges Televisions Debatt (SVT Debatt)  

Urvalet gjordes eftersom formaten var för sig kan sägas vara väl etablerade inom sitt 

mediefält. Debattformaten visar också på den intressanta spännvidd som finns inom genren 

debatt med såväl text, tal och bild i olika konstellationer. De visar också på hur sammanflätat 

debattfältet är även om man vid första anblick inte kan tro att det finns så klara samband. 

                                                          

 

4 Definitionen bygger på avgränsningen i Örnebring, Henrik (2001) TV-parlamentet. Debattprogram i svensk TV 
1956-1996. Göteborg: JMG, Göteborgs Universitet. 
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Nedan följer en kortfattad beskrivning av respektive debattformats tid och rumsliga 

förutsättningar.  

SVT Debatt ingår i Sveriges Televisions tablå och sänds normalt en gång i veckan, tisdagar 

kl. 22:00-23:00. Under den bestämda insamlingsperioden sändes det alltså fem gånger. Valet 

av programmet grundar sig på att det ingår i Public Service och är ett av de mest etablerade 

debattprogrammen i svensk TV idag.  

Radiodebatten studeras genom Sveriges Radios Ring P1 som sänds varje vardag vilket 

innebär totalt 24 program. Formatet bygger på att lyssnare får ringa in direkt till studion, eller 

till en telefonsvarare, och debattera i ett möte med programledaren. Programmet sänds i två 

versioner, en längre version på morgonen 09.20-10.00 som är direktsänd samt en 

kvällsversion kl. 20:35-20:45 som är en 10min långt urval av morgonens direktsändning.   

Det tredje debattformatet, DN Debatt, publiceras varje dag i tidningen Dagens Nyheter. 

Debattsidorna består av ett till två debattinlägg samt repliker på föregående inlägg. Både 

inläggen och replikerna är relevanta för studien. Totalt studeras 39 debattartiklar och 19 

repliker.  

Debattforum Antal program/artiklar 
SVT Debatt 5 program 

Ring P1 24 morgonprogram och 24 sammanfattningar 

DN Debatt 39 debattartiklar och 19 repliker 

 

Både SVT Debatt och DN Debatt begränsas av ett särskilt urval av personer som spelar en 

tydlig och synlig roll i debatterandet. Ring P1 skiljer sig därmed genom att förmedla en mer 

överraskande debatt. Vi har valt att inkludera Ring P1 eftersom programmet enbart består av 

debatt utan några reportage och andra inslag som förekommer i SR: s övriga debattutbud. Det 

är också det mest populära debattprogrammet inom radion. En grundläggande skillnad mellan 

debattformaten är urvalet av debattörer.   

Studien lyfter genom sitt urval fram de möjligheter, fördelar och nackdelar som finns när ett 

debattämne rör sig tvärmedialt. Urvalet är dominerat av framför allt public service men även 

den kommersiella sfären finns representerad i form av Dagen Nyheter. Poängen med att 
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jämföra just dessa tre debattformat är att synliggöra debattens enskilda strukturer som en del 

av en större samhällelig kontext. Resultatet kan även användas för att tala övergripande om 

förändringar i debatter och även om hur dess struktur förändras i både tid och medium.  

2.2 Metod 

Det utvalda materialet studeras i flera stadier. Dels ses den övergripande formen och 

innehållet som en enhet för respektive debattformat. Dels läggs vikten på enskilda artiklar och 

program. Analysen kan delas in i nivåer enligt följande:  

 

Generell analys. Övergripande mönster och strukturer studeras för respektive medium. 

Upplägg, målgrupp och form. 

 

Komparativ analys. Övergripande och ingående jämförelser görs mellan de tre 

mediediskurserna. Jämförelser mellan form, innehåll, språk och interaktion. Generella 

slutsatser kring demokrati, legitimitet och underhållningsvärde. 

 

Specifik analys. Ingående analys av konkreta sakfrågor, diskurs, intertextualitet, 

interdiskursivitet och positionering.  

Uppdelningen av analysen och det breda analysförfarandet ska resultera i en bred förståelse 

för dagens medieklimat och för debattens form och innehåll. Det kan även, i relation till 

avsnittet om mediernas historik och utveckling, ge en bild av genrens riktning i framtiden. 

2.3 Disposition 

Uppsatsens uppbyggnad är avsedd för att läsaren ska få en bred bakgrund till ämnet för att 

kunna följa de slutsatser som följer senare. Först kommer ett bakgrundsavsnitt som 

presenterar de grundläggande tankegångarna. Sedan följs det av en blandning av bakgrund, 

tidigare forskning och teori. Dessa delar fungerar som verktyg för vidare förståelse av 

analysen. Huvuddelen av analysen görs just i analysavsnittet, men en del görs även löpande i 

texterna om tidigare forskning och teori. Därmed är det viktigt att ta till sig helheten för att få 

en förståelse för tankegången. Teorin vävs alltså in kontinuerligt och analysen påbörjas redan 

innan själva analysavsnittet. Efter analysen följer en sammanfattning av de viktigaste 

resultaten och slutligen en diskussion som knyter ihop studiens delar. De trådar som löper 

genom uppsatsen handlar alltså inte enbart om hur en debatt förflyttas i dess olika 
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bemärkelser. Viktiga faktorer blir, oundvikligen, även underhållningens inverkan på debatten, 

legitimeringen av ett demokratiskt forum, journalistikens och mediernas uppdrag gentemot 

publiken och producentens makt över utbudet. Detta är viktigt att ha i åtanke vid läsningen för 

textens stringens. Studien blir därför inget dokument där teoretiska resonemang används för 

att direkt kontrollera om en debatt är på ett visst sätt. Snarare används teorierna och texterna 

som redskap för att förstå och förtydliga olika synsätt på och jämförelser av debatt.   

Det breda underlaget som följer fram till analysen har, som tidigare nämnts, avsiktligt gjorts 

så pass brett att läsaren ska få en bild av företeelsen debatt som komplext. Även diskussionen 

kring demokrati och legitimering av demokratin är centralt för sammanhanget. Kring detta har 

vi även ansett att underhållningsaspekten är viktig över ett större tidsperspektiv och har därför 

lagt stor vikt vid det. Underlaget ska vara tillräckligt för att tillsammans med empirin leda 

läsaren till de slutsatser som följer i analysen och diskussionen. 
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3 Definitionen av debatt och demokrati 

Det blir problematiskt när man försöker bestämma vad som är karaktäristiskt för en debatt. Ett 

snävt synsätt vore att säga att samtal eller diskussioner kan ses som debatt om deltagarna 

framför tydliga (och relativt olika) åsikter i samma fråga. På ett sätt kan alltså debatt sägas 

bygga på oenighet. Detta synsätt är dock orimligt i praktiken eftersom det som i vissa av 

medierna presenteras som debatt ofta handlar just om nyanseringar och åsikter som inte 

motsäger varandra. Istället vill vi betrakta debatt som en situation där en åsikt förs fram i 

relation till något som sagts innan och som angränsar till det tidigare sagda ämnet. Det 

behöver därför inte handla om att just tycka annorlunda utan snarare om att förhålla sig. 

Därmed blir debatt något som egentligen borde röra sig fritt i det offentliga rummet istället för 

att vara beroende av medierna. I en medierad debatt är dock detta en omöjlighet.  

3.1 Demokrati i Sverige 

Det finns många olika syner på demokrati och olika modeller för hur en fungerande demokrati 

ska se ut. Själva grunden i demokratin bygger på folkstyre5. Beroende på vilken modell man 

använder, kan man prata om begreppet demokratisk debatt. Varje debatt kan sägas vara 

demokratisk i olika avseenden. Den svenska demokratin är en representativ demokrati där 

makten ska utgå från folket och därför måste den finna legitimitet hos medborgarna.6 Den 

representativa demokratin är i praktiken en partidemokrati där de politiska partierna har en 

nyckelroll för mobilisering, debatt, kontroll och ansvarsutkrävande.7  

I den vetenskapliga debatten skiljer man på två slags demokratier; röstningsdemokrati och 

medborgardemokrati. Röstningsdemokrati utgår från att medborgaren väljer mellan flera 

politiska partier som i sin tur utövar makt i medborgarnas intresse där invididens 

demokratiska rättigheter och deltagande i övrigt åsidosätts. Medborgardemokrati handlar om 

individens demokratiska rättigheter där deltagande är centralt och det finns möjlighet att 

påverka även mellan valen.8  

                                                          

 

5 Definitionen hämtad från www.ne.se 
6 Svensson, 2001, s. 24. 
7 Göransson, Bengt, En uthållig demokrati, (SOU 2000:1:29) 
8 Ibid. s.16. 

http://www.ne.se
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Röstningsdemokrati och medborgardemokrati är två motpoler vad gäller medborgarens 

möjligheter till delaktighet i en demokrati. Den senare är dock ett ideal eftersom man i 

Sverige vill uppmuntra till debatt och deltagande även mellan valen.   

En uthållig demokrati (SOU:2000:1) är en statlig utredning, ledd av Bengt Göransson, som 

har utrett och föreslagit hur demokratin bör fungera och utvecklas i Sverige i framtiden. Bland 

annat ges definitioner av olika demokratimodeller och dessa följer nedan i syfte att ge en 

överblick över vilka perspektiv som kan läggas på en debatt. Tanken är dock inte att enbart 

ställa alla dessa mot debatten som demokratiskt forum utan även att påvisa hur bred synen på 

demokratin är. Det blir därför problematiskt att prata om en demokratisk debatt.  

3.1.1 Demokratimodeller 

Den elitistiska demokratiteorin är en teori som tar avstånd från att moralisera kring 

demokratin. Det finns enligt den ingen genuin folkvilja eller ett allmänt bästa. Valen är till för 

att välja kandidater som sedan utövar politisk makt. Medborgarens engagemang är endast 

centralt vid valen och de okunniga medborgarna kommer att sållas bort från valen genom 

apati. Således kommer de kunniga att rösta fram de mest lämpliga kandidaterna. Demokratin 

är alltså en institutionaliserad apparat till för att fatta politiska beslut.9  

I Den deltagande demokratins teori betonas att människan är en social varelse och att hon 

behöver leva jämlikt i gemenskap med andra. Ett aktivt medborgerligt engagemang 

uppmuntras. Att delta är snarare en plikt än en rättighet. Decentralisering förespråkas.10  

Den deliberativa demokratiteorin betonar argumentationens och samtalets betydelse för 

demokratin. Maktutövning som utgått från övertygelser genom fria samtal medborgare 

emellan är den som skapar förtroende. Demokratin ska ge ett ramverk för fri diskussion 

mellan jämlikar. Politiken är starkt kopplad till diskussion och därför är det viktigt med 

offentliga arenor där opinioner kan bildas, ifrågasättas och debatteras. Egna intressen 

underordnas det gemensamma bästa och förslagen prövas genom öppen diskussion.11  

                                                          

 

9 Göransson, 2000, s. 21. 
10 Ibid. s.22. 
11 Ibid. s.22f. 
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Demokratiutredningen argumenterar för en deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter men 

utesluter inte att det finns viktiga värden i andra teorier. Detta är ett resultat av att det tidigare 

saknats ett ideal att gå efter i svensk politik vad gäller demokratimodeller, enligt 

demokratiutredningen.12 Intressant är att det därför ingår i maktutövandet att skapa 

möjligheter för debatt. Det ökande utbudet av debatt behöver alltså inte ha sin grund i ett ökat 

folkligt intresse för debatterande utan kanske bara är en politiskt idealbild?  

Olika debattfora använder sig av olika former av upplägg och dessa kan på många sätt 

motsvara ovanstående former av demokrati. Senare i uppsatsen diskuteras de studerade 

debatternas demokratiformer, hur de ovannämnda teorierna kan appliceras och vad det 

innebär. Utifrån detta diskuteras de studerade debattforas roll för demokratin.  

3.2 Demokrati i medier 

Många debattformat har historiskt sett haft som mål och syfte att bidra till folkbildningen. Ny 

teknik gör att det idag mer än någonsin finns förutsättningar för människor att förmedla 

åsikter. Detta är ett stort steg framåt ur demokratisynpunkt. Informationsflödet gör att det inte 

längre finns samma kunskapsövertag för makteliten som tidigare. Medieutvecklingen har 

därför ökat medborgarnas möjligheter att delta och påverka, men därmed inte sagt att 

deltagandet ökar. I demokratiutredningen uttrycks en oro över det minskande valdeltagandet 

som på ett sätt skulle kunna ses som en faktor som visar på folkets vilja att påverka och även 

debattera. Det breda debattutbudet gör att auktoritära ståndpunkter som tidigare fått vara 

oemotsagda nu lyfts upp till debatt. Det nämns i demokratiutredningen att mediernas vitala 

roll i demokratin måste få ökad politisk uppmärksamhet .13 Medieformatet spelar alltså en 

tydlig roll för demokratin, men ingen verkar kunna sätta fingret på exakt hur det sker. Vad 

är/vore det ideala debattformatet för demokratin? En ökad reflexivitet inom medierna där de 

studerar sig själva är inte omotiverat. Då handlar det inte om att än en gång slå fast att 

medierna är den tredje statsmakten utan mer om att förstå hur deras debattförmedling 

inverkar på en framtida/senare debatt. Ett medieklimat där företagen drivs av enbart 

vinstintressen kan inte betraktas som tillförlitligt ur demokratisynpunkt.14 En jämförelse av 

                                                          

 

12 Göransson, 2000, s.16,21 
13 Ibid. s.77. 
14 Ibid. s.77. 
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debatt i public service (SVT och SR) och i kommersiella medier (DN) kan därför också ge en 

bild av hur debattämnens förändringar samspelar med idealet om demokratisk debatt.  

4 Debattens utveckling 

Nedan följer en genomgång av de tre studerade medieformaten. Dessa är till för att ge en bild 

över förändringarna som skett genom tiderna. En historisk översikt är viktig för helhetssynen 

på debatt. Man kan urskilja tydliga tendenser på debattens utveckling som är relevanta för de 

slutsatser som följer senare i uppsatsen. Detta är alltså inte bara en historisk bakgrund, utan ett 

verktyg för att kunna sätta debatt i ett historiskt sammanhang. Eftersom TV är det medium 

som studerats mest ingående vad gäller dess programformer, går vi särskilt in på TV-

debattens utveckling medan de övriga mediernas historik handlar om mediet i stort och dess 

betydelse för det offentliga. De förändringar som skett inom TV-debatten kan även sägas 

gälla generellt för press och radio eftersom medieklimatet inte är alltför bundet till enskilda 

medier. Därför skulle underlaget vara i princip detsamma om fler studier av radio och 

tidningsmediet hade använts.  

Inom fältet medier finns en stor mängd forskning som skulle kunna vara relevant för en studie 

kring begreppet/företeelsen debatt. Att överblicka all den forskningen skulle inte tillföra något 

mer användbart till studien. Utgångspunkten har istället varit att ta del av studier som ligger 

nära de egna frågeställningarna såväl som relativt nära i tiden. Ett sådant övervägande är 

viktigt ur aspekten att debattbegreppet är något som breddas i takt i med ett växande 

medieutbud.   

4.1 TV-debattens utveckling 

Henrik Örnebring publicerade 2001 sin avhandling TV-parlamentet 

 

Debattprogram i svensk 

TV 1956-1996. Örnebring har studerat de svenska debattprogrammen utveckling mellan 1956-

1996 och drar slutsatser kring hur de relaterar till samhälleliga och mediala förändringar. De 

program som Örnebring intresserat sig för är enligt avgränsningen de som:  

a) har anspråk dels på att säga något om samhället och dels på att uppfylla en viktig 
funktion i samhället, och b) vars form bygger på att två eller flera parter diskuterar, 
debatterar, samtalar och/eller argumenterar under överinseende av en (eller två) 
programledare. 15 

                                                          

 

15 Örnebring, 2001, s.38  
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4.1.1 Den välordnade TV-offentligheten 1956-67 

Örnebring sammanfattar sina resultat i tre distinkta tidsepoker som anses utmärkas av vissa 

drag. Här följer en kortfattad redogörelse för hans slutsatser. Studien är en viktig bakgrund för 

fältet eftersom den beskriver debattklimatets utveckling inom ett specifikt medium. Den första 

perioden kallar Örnebring för den välordnade TV-offentligheten 1956-67 då han urskiljer 

en grundläggande enhetlighet inom genren både vad gäller form och innehåll. Örnebring 

menar att debattprogrammen under perioden i stor utsträckning liknar TV-sända 

riksdagsdebatter. De avslutas med att programledaren poängterar ett grundläggande 

samförstånd mellan debattdeltagarna. Politiker, arbetsgivarorganisationer, akademiska 

experter, redaktörer och tidningsledare var mest representerade och blev sällan ifrågasatta av 

programledaren. Dessa grupper hade stor kontroll över vilka frågor som skulle anses viktiga 

att debattera. Ämnena som diskuterades var ofta kontroversiella för sin tid (t ex debatterna om 

äktenskaplig trohet och sexualmoral) men präglades ändå av ett artigt och konsensusorienterat 

debattklimat. Huvudsyftet med dåtidens debattgenre var att undervisa och utbilda TV-

publiken både generellt och i samband med enskilda politiska frågor. Debattprogrammen 

under denna tid var också ett sätt för Sveriges Television att täcka politiska frågor utan att 

riskera anklagelser för partiskhet och orättvisa. Publikens deltagande i debattprogrammen 

ansågs inte vara nödvändig i denna folkbildande process.16  

4.1.2 Den kritiska TV-offentligheten 1968-83 

Under början av 1970-talet skedde flera förändringar inom den tidigare ganska statiska 

genren. Allmänheten fick mer tillträde till debatterna, främst genom rollen som drabbade, och 

ett mera kritiskt förhållningssätt till makteliten anlades. Grunden i en konsensus mellan eliter 

ersattes av konflikter mellan olika intressen som framhävdes genom en alltmer medveten 

produktion där debatterna spelades in i förväg och sedan redigerades. Att förändringen 

kommer under just denna tid kan förklaras med att TV-mediet blivit väl etablerat och dess 

medarbetare fått en ökad professionalism. Förändringen bidrar också till att debatterna blir 

mer styrda av journalistiska nyhetsvärderingskriterier. Dessa mer samhällskritiska och 

granskande praktiker blir under perioden något som återfinns även inom press och radio. 

                                                          

 

16 Örnebring, 2001, s.38 
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Förflyttningen från konsensus till konfrontation i debattprogrammen är dock den största 

förändringen under dessa år.17  

4.1.3 Den välregisserade TV-offentligheten 1984-96 

Under denna period består tänkandet kring konfliktbaserade debatter. Konkurrensen inom 

genren har ökat vilket kräver debattämnen som väcker mer uppmärksamhet än tidigare. Det 

handlar till exempel om provocerande konfrontationer där målet med programmen endast är 

att väcka uppmärksamhet. Att locka tittare blir ett självändamål i den nya mediekonkurrensen. 

Detta sker genom välregisserade TV-debatter där deltagarna inte får ges möjlighet att ändra 

åsikt eller nyansera sina ståndpunkter. Generellt menar Örnebring att debattprogramgenrens 

förändringar är snarlik den som andra forskare påvisat inom journalistiken i stort. Alla 

debattprogram bör dock inte betraktas som en typ av journalistisk verksamhet även om så ofta 

är fallet.18  

4.1.4 Kommersialiseringen 

Under senare delen av 1970-talet påbörjades vad man idag kallar för tabloidjournalistiken. 

Detta innebar i stora drag att journalistiken alltmer antog formen av kvällstidningsjournalistik. 

Berättargreppet sprider sig även till andra medier och leder till en ökad fokusering på personer 

och polarisering av åsikter. Det märks genom att debattörer inte längre väljs ut för deras 

sakkunskap utan istället för om de kan tänkas ha något kontroversiellt och slagfärdigt att säga. 

Polariseringen märks i den tidigare nämnda konfliktorienteringen som en följd av att 

programmen kräver uppmärksamhet för att överleva konkurrensen. Örnebring talar om 

debatter som medierade offentliga samtal. Han hävdar också att medierade offentliga samtal 

som inte iscensätts, leds, eller på något sätt struktureras av journalister är mycket sällsynta.19 

Vår studie av tre debattformat har samtliga formen av att de leds av en 

programledare/journalist. Örnebrings syn på journalister som ett inslag som strukturerar 

debatten i en slags negativ bemärkelse känns i det sammanhanget missledande. Journalistens 

roll kan vara helt avgörande i vissa debattsammanhang, på både gott och ont. Vi vill dock 

betrakta själva debattformatet som en mer avgörande struktur snarare än den enskilda 

journalisten.  

                                                          

 

17 Örnebring, 2001, s.38 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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Tabellen nedan är hämtad från Henrik Örnebrings avhandling20 om TV-debattens historiska 

genreförändringar.  

Element Modernitet (1950-70) Senmodernitet (1970-) 

Debattformer Formalitet 

Konsensus 

Informalitet 

Konflikt 

Programledare Passiv Aktiv 

Deltagare Auktoritetstro: representanter för 

organiserade intressen 

Pluralism och medialt 

synliggörande: kändisar, lekmän 

Publik Tittande medborgare 

Elever 

Väljande medborgare 

Konsumenter 

Ämnesval Offentliga frågor 

Auktoritetsgrundande 

viktighetsbedömningar 

Privata frågor 

Viktighetsbedömningar utifrån 

publikt intresse 

Syfte Folkbildning 

Upplysning 

Granskning 

Underhållning 

Ideologi Paternalism Popularisering 

 

Tabellen ovan visar tydligt hur utvecklingen inom TV-debattens form gått från konsensus till 

konflikt, från upplysning till underhållning. Samma förändringar har skett inom press och 

radio om än på ett lite annat sätt. Exempel på hur det skett är tidningarna under tidigt 1900-tal 

som hade en klar politisk profil som präglade innehållet. Under 1920-30-talen, då de politiska 

konflikterna i samhället var starka fanns tydliga politiska linjer både i nyhetsurval och 

rubriksättning av texter. Man kan säga att det fanns konsensus mellan den politiska makten 

och tidningarna på samma sätt som det fanns i de tidiga TV-debatterna. Likväl väcktes ingen 

kritik mot pressen för innehållsprioriteringen och bristande opartiskhet. Först under andra 

världskriget uppstod frågor kring dagspressens rapportering vilket ledde till att de 

partipolitiska profilerna tonades ner. Omkring 1950 började ett partipolitiskt oberoende breda 

ut sig. I samband med att journalistiken blev allt mer professionell blev den oberoende 

hållningen under 1980-talet helt dominerande. Utvecklingen visar på en slags process inom 

pressjournalistiken som är jämförbar med de genreförändringar som skett inom TV-debatten i 

                                                          

 

20 Örnebring, 2001, Fig.9. 
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ovanstående tabell.21 Bilden av medierna som en ekonomisk bransch snarare än en 

samhällsinstitution har förstärkts det senaste decenniet i takt med att fler kommersiella 

kanaler etablerats.   

4.2 Pressen - historik 

Den första svenska tidningen som utkom var Ordinari Post Tijdender. Detta skedde 1645 och 

tidningen övergick senare till att bli Post- och Inrikes Tidningar. Tidningen grundades 

eftersom den dåvarande ledaren, Axel Oxenstierna, ville nå ut med propaganda som 

legitimerade hans krigsföring. Pressen var därför under den här tiden ett statligt 

propagandainstrument som också såg till att inga olämpliga artiklar publicerades i tidningen.22   

Under 1700-talet utvecklades pressen och tryckfriheten i många länder. Därmed började 

pressen likna dagens form. Under 1800-talet växte upplagorna i samband med 

industrialiseringen och under detta århundrade startade flera av dagens stora tidningar. Dessa 

var bland annat Aftonbladet (1830), Dagens Nyheter (1864). De två tidningarna konkurrerade 

med varandra och medan Aftonbladet var politiskt inriktad blev Dagens Nyheter snarare 

publikfriande med ett enklare innehåll. Både Aftonbladet och DN klandrades dock av sina 

konkurrenter för sitt vulgära innehåll och för att det var ett publikfriande skandalblad. Det var 

medelklassen som var de främsta läsarna av dessa tidningar. Under den senare delen av 1800-

talet blev det som tidigare nämnts typiskt att ha en partipolitisk profil för tidningarna. Under 

1900-talet växte upplagorna och flera lokaltidningar startades parallellt med de större 

tidningarna. Även kvällspressen växte fram under det första decenniet och hade ett innehåll 

som ofta kritiserades för sensationsjournalistik. Dock hade den svenska kvällspressen ett 

bredare innehåll med bland annat kultursidor och politiska kommentarer vilket inte förekom i 

flertalet andra länder i Europa. Under 1900-talet skedde även många nedläggningar av 

dagstidningar men de behöll ändå sin styrka och inflytande genom detta sekel som präglades 

av radions och TV: ns utveckling.23  

                                                          

 

21 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart, Massmedier  En bok om press, radio & TV, (2003) s.292ff. 
22 Ibid. s.43. 
23 Ibid. s.43-58, 64. 
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4.3 Pressen - idag 

Idag råder tryckfrihet och varje år sprids närmare en halv miljard tidningsexemplar i Sverige. 

Dagspressens stora utbredning har därför ett stort inflytande på vilka ämnen som tas upp till 

samhällsdebatt. I regel förekommer debatt på tidningens ledarsidor, kultursidor och i form av 

insändare. Debatterna som drivs anses vara ett viktigt inslag i det offentliga samtalet mellan 

medborgare och makthavare. Eftersom medierna i stort har en sådan central roll för den 

politiska demokratin så har man vid olika tillfällen ansett det vara möjligt att definiera deras 

uppgift. Definitionerna har inte varit menade som krav på medierna utan mer som ett sätt att 

presentera uppgifter för en fungerande offentlighet. 1972 års pressutredning lade fram fyra 

huvuduppgifter (se nedan) som senare även stöddes av 1974 års radioutredning, Svenska 

Tidningsutgivareföreningen, Sveriges Radio och Svenska Journalistförbundet.24  

1. Information. Massmedierna har betydelse för både medborgares och politikers 

information om vad som händer i samhället. 

2. Kommentar. Massmedierna ger kommentarer och analyser av vad som händer i 

samhället. Detta görs både av fristående medier och av medier som är språkrör för 

olika samhällsgrupper.  

3. Granskning. Massmedierna sörjer som allmänhetens företrädare för granskning och 

kontroll av olika makthavare i samhället ( tredje statsmakten ). 

4. Gruppkommunikation. Massmedierna har betydelse för kommunikationen mellan 

organisationer och grupper.  

Detta synsätt på mediernas roll har efterhand reviderats. Kritiker har hävdat att rollen som 

informationsförmedlare borde vara ännu tydligare och att det är genom den som medierna får 

sin betydelse. Idag talar man inte längre om mediernas roll för gruppkommunikation utan har 

ersatt detta med forum för debatt . Intressant är hur man då alltmer vill betrakta debatt som 

ett sätt för grupper utbyta och nyansera åsikter. Man kan skönja ett slags egenvärde i att 

debattera (för att det fyller en demokratiskt viktig funktion) istället för att fokusera på 

vem/vad som sätter ramarna för debatt (dvs. medierna i sig).  

                                                          

 

24 Hadenius & Weibull, 2003, s.36f. 



20 

4.4 Radion  historik 

Under senare delen av 1800-talet skedde en stark utveckling på området elektrisk överföring. 

Länge användes ledningar men 1899 gjorde uppfinnaren Marconi ett genombrott. För första 

gången skickades då signaler via elektromagnetiska vågor över engelska kanalen. Efter första 

världskriget experimenterades det med radiosändningar i både USA och Storbritannien och 

därefter gick utvecklingen snabbt och fick stor genomslagskraft. Redan då fanns starka 

krafter, kommersiella såväl som politiska, som såg potentialen i mediet och betydelsen av att 

ha kontroll över detta.25  

När radion började etableras med start omkring 1920-talet började man hantera 

sändningsfrågan på olika sätt i olika länder. I exempelvis Storbritannien fick BBC ensamrätt 

med förbehållet att det skulle vara ett icke-vinstdrivande företag i allmänhetens tjänst (public 

service). I Sverige fick AB Radiotjänst ensamrätt.26 Redan från början slogs vissa regler fast: 

 

Staten skall utfärda regler för verksamheten men inte ha ansvaret för enskilda program. 

 

Staten skall ha hand om sändaranläggningar och sköta den tekniska distributionen av 

programmen till allmänheten. 

 

Finansieringen skall ske med särskilda licensmedel. Staten skall ur dessa medel bevilja 

anslag för såväl programverksamheten som sändningsteknik. 

 

Radioföretaget skall låta programverksamheten präglas av saklighet och opartiskhet. 

Denna skall också vara en del av folkbildningsarbetet och främja folkupplysning.27  

Den 1 januari 1925 startade sändningarna. Man hade då cirka 40 000 registrerade lyssnare och 

antalet växte snabbt. Programutbudet bestod mestadels av föredrag, musikinslag, religiösa 

program och underhållning. Cirka 15 procent bestod av nyhetsinslag och musiken utgjorde 

ungefär hälften av utbudet. De lokala stationerna upphörde vid början av 1930-talet delvis på 

grund av de ökade teknikkraven. Licensantalet vad då ungefär 1,5 miljoner. I korta drag kan 

utvecklingen delas in i sex perioder:  

(1) Etableringstiden fram till andra världskriget,  

(2) beredskapsradion under andra världskriget,  

(3) radion som dominerande medium från krigets slut till mitten av 1950-talet,  

(4) radion i TV-skuggan mellan 1955 och 1980,  

                                                          

 

25 Hadenius & Weibull, 2003, s. 161ff. 
26 Ibid. s.163f. 
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(5) 1980-talets radio med den successiva utbyggnaden av lokalradion och  

(6) den differentierade radion i den nya konkurrenssituationen. Den sistnämnda perioden är 

ett resultat av en utdragen kamp om att avskaffa radiomonopolet och 1987-2003 präglas av att 

kommersiella kanaler får tillträde till etern. 28  

4.5 Radion  idag 

Radion är idag uppdelad i två delar, public service och kommersiell radio. Fokus läggs här på 

public service eftersom den kommersiella radion inte studerats i denna uppsats. Klara regler 

finns i yttrandefrihetsgrundlagen om bland annat vad som får sändas och regleringar kring 

sponsring och reklam. Principen har ända sedan starten av radion varit reglerat oberoende . 

De tre företagen inom public service (Sveriges Radio, Sveriges Television och 

Utbildningsradion) har ett eget sändningstillstånd som består av fyra huvuddelar: allmänna 

bestämmelser, principer för innehållet i sändningarna, regler för genmäle samt villkor för 

reklam och sponsring. Dessa bestämmelser innefattar bland annat att sändningsrätten ska 

utövas opartiskt och sakligt. Man ska ha ett mångsidigt utbud med hög kvalitet och det ska 

vara präglat av folkbildningsambitioner. SR och SVT ska meddela nyheter och stimulera till 

debatt, granska myndigheter, organisationer och företag. De ska även i sin roll som 

kulturbärare vidga och fördjupa sitt kulturansvar . Programmen ska spegla det mångkulturella 

Sverige och ägna uppmärksamhet åt program för och med barn och ungdomar.29 SR RingP1 

är ett typexempel på hur uppdraget att stimulera till debatt kan genomföras. Det beskrivs som 

ett program med folkets röst där debatt på alla nivåer finns representerat. Radion kan i övrigt 

inte sägas ha utvecklats helt åt samma håll som övriga massmedier. Den kommersiella radion 

har ingen motsvarighet till SR:s debattprogram utan präglas idag av musik. 

                                                                                                                                                                                    

 

27 Hadenius & Weibull, 2003 s.165. 
28 Ibid. s.167, 188. 
29 Ibid. s.214ff. 
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5 Debatt och demokrati 

De nedanstående texterna i denna del är till för att ge en översiktsbild över vad debatt är, hur 

det fungerar och vilka funktioner den har för demokratin. Det förekommer även diskussioner 

kring demokrati och en genomgång av relevanta verk som publicerats kring ämnet. En del av 

publikationerna har rört sig kring huruvida debatten är demokratisk, kring skapandet av 

debattprogram och dess utveckling men även kring demokratins villkor och kring journalistik 

som underhållning. Följande stycken grundar sig i studier av TV-mediet vilket inte innebär 

något problem i sig eftersom texterna är till för att illustrera olika aspekter av debattens 

funktioner vilket inte är direkt bundet till enbart TV. Eftersom TV är det medium som 

studerats mest ingående inom forskningen, har dessa texter blivit representativa för 

debattformen i stort. Ett exempel på detta är debattproduktion som diskursiv praktik som är 

avsedd att visa exempel på producentens uttalade mål vad gäller underhållning och 

engagemang.  

Eftersom demokrati är ett centralt begrepp när man talar om debatt som fenomen finns en viss 

tyngdpunkt på detta i analysen. Debattens villkor handlar bland annat om vem som väljer 

debattämne, vilka som får komma till tals och hur många som får delta. En av debattens 

funktioner är även att ställa makten till svars och fungera som ett demokratiskt forum för 

medborgarna där olika frågor kan diskuteras.   

5.1 Debattproduktion som diskursiv praktik 

Medieforskaren Göran Eriksson har i sin avhandling Den televiserade politiken 

 

Studier av 

debatt- och nyhetsjournalistik bland annat studerat debattprogrammet Nattöppet på SVT 

under våren 1999. Genom en fallstudie av redaktionen kan Eriksson beskriva dess 

arbetsförfarande och produktionsprocessen fram till sändningstillfället. En kartläggning av 

hur man går till väga vid faktainsamlandet, faktabearbetningen och planeringen av program är 

några av de saker som behandlas i avhandlingen. Genom intervjuer med bland annat 

researchjournalister ges en bild av hur programmet får sin form och sitt innehåll. Nattöppet 

hade även en policy med ett antal punkter som riktlinjer i arbetet. Några exempel på 

Nattöppets själ var: Nattöppet ska vara icke-förutsägbart, såväl vad gäller dramaturgi som 
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ämnesval och Nattöppet ska genom värme, konflikt och humor och högt tempo skapa en 

atmosfär som engagerar tittaren .30  

En sådan studie är intressant eftersom man får en bild av det verkliga utförandet bakom ett 

debattprogram. En bild ges av hur medvetna journalisterna i redaktionen är om sin egen roll 

i skapandet av debatt. Nattöppets själ ger en bra bild av att man faktiskt är medveten om de 

invanda mönster och konventioner som råder men man är samtidigt medveten om att tittaren 

måste engageras. Detta ger en konflikt i produktionen eftersom man utgår från att tittaren vill 

ha en viss sorts program med vissa inslag som inte är tråkiga. Det anses stå i konflikt med 

debattprogram som främst försöker vara bildande eftersom de då saknar 

underhållningsaspekten. Det beror delvis på att TV-journalistiken rör sig på en hård marknad 

där programmets överlevnad beror på tittarsiffror.31 SVT Debatt som på sätt och vis kan sägas 

vara en efterföljare till Nattöppet, kan förstås på samma sätt. Målet har dock inte varit att 

beskriva detaljer i hur programmet regisseras i detalj utan försöka se effekten av det.  

5.2 Debatt och medier 

Massmedierna är idag förmodligen den viktigaste arenan för offentlig debatt. Detta styrks av 

demokratiutredningen som säger följande om mediernas roll:   

Kampen om makt i samhället är i dag till stor del en fråga om kamp om massmediernas 

uppmärksamhet 32   

Uppmärksamhet i press, radio och TV anses idag vara det effektivaste sättet att påverka. 

Enligt artikeln DN kvar i opinionsbildartoppen är Ekot, Rapport och DN de mest 

agendasättande medierna. Dessa brukar omtalas som den så kallade järntriangeln och har, 

enligt Petter Nylander, VD på medierådgivaren OMD, alltmer stärkt sin position som 

agendasättande medier .33  

Det är i huvudsak från massmedierna som medborgarna skaffar sig kunskap om politiken, om 

de politiska institutionerna och om den politiska debatten. Massmediers roll är central i många 

                                                          

 

30 Eriksson, Göran, Den televiserade politiken  Studier av debatt- och nyhetsjournalistik, 2002, s.121ff. 
31 Ibid. 
32 Bengtsson, 2000, s.77. 
33 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=333442&maNo=0

  

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=333442&maNo=0
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avseenden idag genom att förmedla expertis och allt mer specialiserad information. Det är 

både en informationskälla och en kommunikativ arena. Ett intresse för demokrati innebär 

därför som tidigare nämnts ett naturligt intresse för medierna.34 Dock har mediernas 

utveckling de senaste decennierna riktats mer mot sensationsjournalistik och underhållning.35 

För detta behövs en diskussion kring denna centrala aspekt. Den konfliktorienterade debatten 

anses vara underhållande och påverkar därmed både diskursen, ämnet och val av debattörer. 

Även mediets form är avgörande för hur debatten förs och påverkar diskursen i flera 

bemärkelser. Mediernas framväxt har i första hand inte varit ett sätt att etablera ny teknik utan 

har, historiskt sett, tillämpats för att ge allmänheten ett mer relevant innehåll.36 Idag är 

situationen dock något mer problematiskt och det är inte längre helt självklart att ny teknik 

ger mer relevanta debatter. Däremot har tekniken skapat nya möjligheter för deltagande. 

Exempel på detta återfinns i SVT Debatt där tittare kan använda mobiltelefon för att skicka 

SMS under direktsändningarna. Metoden är effektiv för att locka tittare, att med några få ord, 

tycka till om ett debattämne. Däremot blir innehållet sällan nyanserat. Inläggen har oftast liten 

eller ingen inverkan alls på den debatt som sker i studion men påverkar dock tittarens 

uppfattning av den. SMS:en fungerar därför som ett sätt att stärka åsiktspolarisering hos 

tittarna. SMS som debattform har stora begränsningar eftersom det kräver ett oerhört 

kortfattat språk (oftast max 160 tecken). Det går även att utnyttja denna korta 

meddelandeform genom SVT:s hemsida37 och genom att ringa in meddelanden men de 

fungerar på samma sätt och behöver därför ingen särskild omnämning. Med så begränsat 

utrymme försvinner också möjligheten att nyansera sin åsikt. Dessutom möjligheten att 

tillföra något intressant till debatten vilket oftast utmynnar i ytliga kommentarer som skrapar 

ämnet på ytan istället för att gå på djupet. Detta skulle bli särskilt tydligt om ett SMS-inlägg 

från SVT Debatt till exempel skulle publiceras på DN Debatt. Där skulle ett så kort och ytligt 

inlägg snarast bli betraktat som lösryckta och oseriöst. Ett exempel på detta är SMS-inlägget i 

SVT Debatt SVT = Svensk Vänster TV. SR = Socialist-Radio, maktens megafoner! 38. Ett 

sådant inlägg är alltså starkt beroende av formatet och situationen för att kunna behålla sin 

legitimitet i debatten.   

                                                          

 

34 Svensson, 2001, s.27. 
35 Hadenius & Weibull, 2003, s. 305f. 
36 Ibid. s. 291. 
37 www.svt.se 
38 SVT Debatt 2004-11-02 

http://www.svt.se
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5.2.1 Återkoppling i debatt 

SVT Debatts programidé bygger delvis på att det ska yttras korta och slagkraftiga argument 

mellan deltagarna. SMS-metodens korta inlägg ligger därför egentligen helt i linje med 

programmets utformning. Detta eftersom inga deltagare i studion tillåts vara särskilt ingående 

eller nyanserade. SMS-metoden kan därför sägas vara ett redskap för debatt inom vissa 

arenor. Det fungerar alltså till viss del i direktsända TV-debatter, men sämre i en tryckt 

tidning. Därmed är det alltså tydligt att det finns tekniska förutsättningar som mycket konkret 

påverkar hur vi medborgare kan uttrycka oss i debattsammanhang. Ett SMS-inlägg från en 

TV-debatt kan därför inte flyttas till ett annat medium och publiceras på samma villkor utan 

att bli betraktat på ett helt annat sätt. Ett inlägg som publiceras på en debattsida i en tryckt 

tidning förutsätts vara mer nyanserat och genomtänkt.  

5.3 Debattens funktioner 

I Christian Svenssons Avhandling Samtal, deltagande och demokrati i svenska TV-

debattprogram förs en bred diskussion om huruvida debatten är demokratisk och på vilket sätt 

den kan ses som demokratisk. Jürgen Habermas teori om det rationella samtalet ställs mot 

kritik från Livingstone & Lunt 39. Enligt Habermas är debatterna inte demokratiska utifrån 

vissa kriterier på vad ett demokratiskt samtal bör vara. Kommunikationen ska vara rationell, 

kritisk och inriktad på att till slut nå förnuftigt samförstånd. Habermas menar att debatten inte 

lever upp till denna syn. Detta beror på att vem som helst inte får delta, det är en elitistisk 

diskussion som utesluter fria medborgare. Det är endast organisationsbundna debattörer med 

fast åsikt utan avsikt att nå konsensus. Även skapandet av debatten är odemokratisk eftersom 

medierna bestämmer ämne, perspektiv, tilltal och innehåll. Mediernas roll blir därmed både 

som aktörer och som forum. Produktions- och urvalsprocessen är godtycklig vilket ger 

makten åt redaktionerna att skapa en debatt som dessa finner relevant. 40   

Denna idealsyn ifrågasätts av Livingstone & Lunt som menar att det centrala är att olika 

åsikter läggs fram i programmen då makten konfronteras och ställs mot den fria medborgaren. 

En medialiserad debatt bygger på två kontexter, dels en där debattdeltagarna konfronterar 

varandra och dels att publiken tilltalas indirekt. Livingstone & Lunt menar att debatten 

därmed sprids den till allmänheten som har möjlighet att föra debatten vidare i samhället. En 

                                                          

 

39 Livingstone, S & Lunt, P, Talk on television,(1994). 
40 Svensson, 2001, s.236-241. 
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kritik mot detta läggs fram av Svensson som utifrån Demokratiutredningens terminologi41 

menar att de vanliga medborgarna varken har delaktighet eller inflytande över debatten. De 

ges lite utrymme och framställs oftast som drabbade och som ett passivt offer för systemet. 

Detta kan påverka publiken genom att få dem att tappa förtroende för systemet och individens 

möjligheter att påverka det. Programmakarnas ställningstagande för den drabbade individen 

kan alltså ha en negativ inverkan på medborgarnas delaktighet i debatten. Christian Svenssons 

analys visar även att debatten ofta visar på en tydlig motsättning mellan folket och makten . 

Programledarna framställer sig som folkets talesman genom att lyssna på individuella 

berättelser.42 Livingstone & Lunt är mer positivt inställda till debatten som ett forum där 

många röster hörs eftersom många olika perspektiv på ämnen ges. Istället för en 

passiviserande syn på mediedebatten ser de istället att lekmännens kunskap tas på allvar och 

att programledaren ofta tar individens ståndpunkt mot makten.43  

Den svenska mediedebatten har båda nyanserna av ovanstående argument. Dels presenteras 

individen ofta som drabbad och orättvist behandlad av makten men den ges även utrymme att 

uttrycka sina åsikter och tas på allvar. Detta sker dock inte omväxlande i samma debatt utan 

olika debatter är utformade på olika sätt med varierande tyngdpunkt på individen och dess 

åsikter. Exempelvis är det mest lekmän som ringer till Ring P1 vilket kan ge bilden av att 

individen är engagerad och vill påverka medan man i SVT: s Debatt oftare framställer 

individen som drabbad och maktlös.  

5.4 TV-Debattens dramaturgi 

Varje medierad debatt följer en bestämd struktur med återkommande inslag och roller. För 

olika debatter finns olika strukturer och roller men alla har det gemensamt att de på förhand 

har en sorts mall som de följer. Även Christian Svensson tar upp debattprogrammens struktur; 

tre debattprogram har studerats och dessa är Svar Direkt/Debattakuten, Nattöppet och Svart 

eller Vitt. Utifrån dessa tre program har en struktur med återkommande inslag tagits fram som 

generellt gäller för dessa även om den inbördes kronologiska ordningen i de tre delarna; 

inledning, kärnaktivitet och avslutningsfas, ibland skiftar.44   

                                                          

 

41 Göransson, 2000, s.33ff. 
42 Svensson, 2001, s.236-241. 
43 Ibid s.236. 
44 Ibid s. 80ff. 
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Debattprogrammets inledningsfas efter vinjetten består av en lockande rubrik som ofta målar 

upp en konflikt eller ett problem som ska locka till debatt. Programledaren presenterar ämnet 

och introducerar deltagarna. Detta är den inledande delen och fungerar mest som en 

introduktion för tittaren till vad som väntas komma.45  

Sedan går programmet över till sin kärnaktivitet som börjar med att problemet exemplifieras 

av någon drabbad. Det kan exempelvis vara en person som blivit drabbad av inbrott och som 

inte fått den respons som förväntas av polisen. När problemet exemplifierats kan det sedan 

bekräftas av en expert som konstaterar att så är fallet. Efter detta är ämnet öppet för debatt där 

debattörer diskuterar sina olika åsikter med programledaren som styr samtalet. Här ser 

programledaren till att tydliggöra de meningsmotsättningar som finns. Sent i inslaget 

framträder de personer vilka presenteras som och som representerar antingen makten eller 

någon annan ansvarig för de beslut som orsakat problemet. De ansvariga får ofta försöka 

mildra den historia som den drabbade har berättat och försöker försvara sin position.46   

Den tredje fasen av programmet är en avslutning där problemet återintroduceras och 

sammanfattas antingen av programledaren eller av någon central debattör. Efter detta går man 

vidare till ännu en debatt eller avslutar programmet.47  

De olika faserna är inte alltid exakta utan kan variera för varje program. Det som är relevant 

är att det finns en viss dramaturgi som återkommer och att vissa roller är centrala för debatten. 

Roller som den drabbade , den tyckande debattören och den ansvarige återkommer just 

för att de fyller en sådan viktig dramaturgisk roll. Detta sorts berättande i debatten bygger på 

samma princip som exempelvis klassisk retorik där man i argumentationen ger exempel, 

hänvisar till någon auktoritet och lägger fram sin egen åsikt. 48   

Diskussionen om att debatten förlorar sin legitimitet för att den är välregisserad och 

kategoriserande är därför av mindre vikt då berättandet i sig är ett verktyg för att engagera och 

intressera tittaren. För att problematisera detta krävs därför en diskussion av journalistik som 

underhållning. Vidare appliceras detta på SVT Debatt i analysen där programmets 

dramaturgiska grepp undersöks men även Ring P1:s och DN Debatts dramaturgi studeras. 

                                                          

 

45 Svensson, 2001, s.80ff. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
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5.5 Journalistik som underhållning 

TV-mediet är ett viktigt medium i många människors vardag. En del organiserar sina liv efter 

tv-tablån och journalistikens verklighetsbeskrivningar tillskrivs ofta en hög grad av giltighet 

när man ska bilda sig en uppfattning i olika frågor. Inom forskningen har ofta uppdelningen 

gjorts mellan fakta och fiktion. Man har även reducerat journalistiken till att endast innefatta 

ren nyhetsjournalistik. 49  

Det finns idag stor skepticism över journalistikens tillvägagångssätt. Mats Ekström har skrivit 

en rapport om detta: Vad är det som står på spel? 

 

Om TV-journalistikens giltighetsanspråk 

och publikens makt. Hans studie behandlar tv-journalistiken och hur den är beroende av 

tittarsiffror i kombinationen med förtroende och legitimering som neutral berättarform. 

Ekström menar att det har uppstått en spänning mellan underhållning och bildning inom tv-

journalistiken.50  

Ekström använder sig av ett nyckelbegrepp som är särskilt användbart. Detta begrepp är 

förtroendekapital. Det vill säga det förtroende som publiken har för ett visst format, 

exempelvis diskussionsprogram eller dokumentärer. Producenterna får ständigt utforska 

gränserna mellan vad som går hem hos publiken som kul och vad som anses oseriöst. 

Därmed uppstår ett maktspel kring medierna. Ekström diskuterar publikens makt kontra 

journalistikens makt. Dels har tv-journalistiken makten över medierna och vad som 

produceras där samtidigt som publiken har makten att låta bli att titta vilket gör att utbudet 

måste förändras. Det råder olika åsikter om huruvida publiken har verklig makt över utbudet 

eller om vägran till deltagande i tv-tittandet endast är en kvasikommunikation utan mening. 51  

Det råder fortfarande myter kring journalistiken, sådana som myten om den säkra kunskapen 

och neutraliteten. Journalistikens uppdrag att gräva fram orättfärdigheter och avslöja 

maktmissbruk med mera. Dessa föreställningar spelar stor roll i publikens uppfattning och 

dess förtroende för journalistiken. Ekström talar om att journalistiken måste ha legitimitet hos 

publiken för att uppfattas som giltig. När denna legitimitet ifrågasätts rubbas den sociala 

ordning som ger journalistiken dess giltighet och förtroende. Det är alltså journalistikens 

                                                                                                                                                                                    

  

49 Ekström, Mats, Vad är det som står på spel?  Om TV-journalistikens giltighetsanspråk och publikens 
makt.

 

Örebro 1998, s.2. 
50 Ibid. s.1f. 
51 Ibid. s.3, 4, 13, 22. 
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förtroendekapital som står på spel. Idag talar man även om postjournalism som 

karakteriseras av att det journalistiska arbetet är starkt inriktat på programformat snarare än 

innehåll. Vikten ligger inte längre på journalistiken som public information utan snarare på 

dess giltighet som populärkultur och underhållning. 52  

Journalistik som bildning och underhållning är problematiskt eftersom det alltid krävs ett 

engagemang av tittaren för att denne ska sitta kvar. Vi håller med Ekström som menar att det 

inte alls behöver finnas motsättningar mellan underhållning och information. Det är först när 

underhållningsvärdet blir helt avgörande som journalistiken hamnar långt ifrån det 

journalistiska uppdraget .53 Hade situationen varit omvänd, att fokus låg uteslutande 

informationen, hade man inte kunnat nå ut till en större publik och därmed skulle det 

förmodligen minska tittarnas intresse för viktig information.  

5.6 Reproduktion i debatt 

De problem som tas upp till debatt inom olika massmedier får en stor spridning bland 

allmänheten. På så sätt får de en bild av konflikten och problematiken kring ett specifikt 

ämne. Det som dock är problematiskt är att massmedierna inte enbart är till för debatterandet 

av ämnen utan de är även delaktiga i skapandet av dem. Lokala problem lyfts till en nationell 

nivå, skandaler blåses upp, diskursen bestäms för tittarnas fortsatta engagemang och två 

opponerande sidor målas upp. Medierna kan således skapa och reproducera ett problem 

genom att ta upp det till debatt och sprida det. I vissa fall förstoras problemet såväl i medierna 

som i verkligheten.   

Ett tydligt exempel på skapande och reproducerande av ett problem tas upp i medieforskaren 

Irene Roivainens text Förort i pressen 

 

Om den finländska förortsdiskussionen54. Där 

diskuteras den finska förorten som i likhet med den svenska började som ett projekt med 

positiv klang men som på några år blev ett problemområde som var väldigt omskrivet i 

medierna. Under 1950-talet såg man positivt på förorten och mediernas positiva inställning 

var tydlig då man talade om skyskrapor, fängslande, strålande upplysta, lyckliga människors 

boningar . Förändringen kom redan på 1960-talet då man istället började tala om de 

                                                          

 

52 Ekström, 1998, s. 2, 11ff. 
53 Ibid. s. 40f. 
54 Blomberg, Helena red. Social problem och socialpolitik i massmedier, Lund 2004 Studentlitteratur, s. 195-
216. 
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olyckliga människornas förort . Diskussionen liknade istället den som råder idag och som 

handlar om rotlösa och isolerade förortsbor. Man skrev även om ensamma hemmafruar, 

familjer med svag ekonomi och stökiga hyresgäster. Medierna stämplade förorten som ett 

problemområde och Roivainen menar att den mediala offentligheten har gjort förorten till 

förort genom att marginalisera invånarna och förknippa dem med annorlundaskap . Hon 

menar också att det är två skilda saker att säga att det finns problem i förorten och att förorten 

är ett problem.55  

Sammanfattningsvis kan nämnas att varje problem som diskuteras i massmedierna 

reproduceras om medierna väljer att förstora problemet, vilket gäller för all medialisering 

eftersom man frilägger och definierar problemet. Exempelvis ledde mordet på Anna Lindh till 

att debatten först handlade om hot mot politiker  för att sedan fokuseras på psykvården.  

Denna form av förskjutning av fokus är något som också omnämns i Kroons studier. Kroon 

menar att det pågår en ständig kamp om vad som står i centrum för debatten. När debatten 

sedan absorberas av folket för de vidare diskursen så som de förstått den i medierna. I fallet 

med Anna Lindh härleddes debatten efter en tid till en diskurs som ansågs ligga på en högre 

nivå, det vill säga psykvården. Roivainen skriver att många förortsbor försökte försvara sin 

hemförort och kände inte alls igen sig i mediernas syn på förorten vilket är ett bra exempel på 

att mediernas roll inte enbart är reproduktion av samhällsproblem utan även skapande av 

dessa. 
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6 Interaktionsformer 

John B. Thompson presenterar ett intressant analytisk ramverk för begreppet interaktion i sin 

bok Medierna och Moderniteten. Utifrån begreppet interaktion urskiljer han tre olika typer.56 

Dessa typer omfattar de flesta sätt att kommunicera medialt även om han själv menar att det 

kan uppstå komplicerade situationer som inte strikt kan indelas. Interaktionstyperna fungerar 

utmärkt i den analytiska kontexten eftersom debatterna som studerats omfattar samtliga dessa 

tre interaktionsformer. Detta beskrivs mer ingående senare i kapitlet, där det också diskuteras 

det gränsöverskridande som sker mellan olika interaktionsformer. De tre interaktionsformerna 

kan likställas med de tre debattarenor (TV, radio och press) vilket gör indelningen särskilt 

relevant. Debattsituationerna blir således bra exempel på vad Thompson skulle definiera som 

komplicerade interaktioner. 57  

Thompsons indelning av den interaktion som sker i kommunikationsmedier bygger på en 

problematisering av begreppet, eller företeelsen, möten. Dessa möten mellan människor sker 

hela tiden och på olika plan. Den mest konkreta situationen äger rum i typen, eller snarare 

formen, interaktion ansikte mot ansikte . Typiskt för situationen är att deltagarna kan 

använda uttryck som nu , här och det där . Det handlar om en samtidig närvaro där tid 

och rum delas. En styrka med interaktionsformen är enligt Thompson att oklarheter snabbt 

kan avlägsnas genom att till exempel peka på det föremål eller den person som omnämns.58 

Sådan interaktion sker i första hand i debattformatet SVT Debatt.  

Nästa interaktionsform beskriver Thompson som medierad interaktion . Förutsättningen för 

den typen av interaktion är olika tekniska hjälpmedel. Det handlar om att överföra 

information till deltagare som inte delar rum och tid eller någotdera. I den medierade 

interaktionen kan deltagare, till skillnad från interaktion ansikte mot ansikte, inte utgå från att 

mottagaren ska förstå de deiktiska59 uttryck som används. Den medierade interaktionen kan 

till exempel bestå av mail, brev, SMS och telefonsamtal. Medierad interaktionen är, i likhet 

med föregående interaktionstyp, också dialogisk i sin form. Enligt Thompson begränsar 

kommunikation via brev/mail deltagarna från att uttrycka sig med signaler som hör ihop med 

                                                          

 

56 Thompson, John B, Medierna och Moderniteten (Göteborg 2001), s. 108ff.  
57 Ibid.  
58 Ibid. s. 109. 
59 (Deixis) Deiktiska uttryck hänvisar till någon eller något i den situation där yttrandet eller  texten kommer till. 
De kan avse platsen (här) eller tidpunkten (nu, i dag) för den kommunikativa handlingen, kommunikationens 
aktörer (jag, du), andra företeelser som kan identifieras i situationen (där, den [där] skjortan, hon med håret). 
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den samtidiga fysiska närvaron. Även telefon omöjliggör förmedlingen av de visuella signaler 

som hör ihop med interaktion ansikte mot ansikte.60 Fördelen blir istället att de muntliga 

signalerna bevaras och framhävs, något som märks tydligt i radio. Sammantaget ger dessa 

förutsättningar den medierade interaktionen en något öppnare karaktär 61. Budskapen blir 

tolkade på olika sätt och varje individ måste lita till sina egna tolkningsresurser. 

Interaktionstypen, som den tolkas inom studiens kontext, passar i första hand in på 

debattarenan radiodebatt så som den presenteras i Ring P1. De telefonsamtal som tas upp i 

programmet är ett tydligt exempel på hur ett telefonsamtal (medierad interaktion) kan vara 

väldigt svårtolkat från båda sidor. Exempel på detta beskrivs mer ingående i kommande 

kapitel.  

Till sist finns interaktionsformen som Thompson nämner som medierad kvasiinteraktion . 

Termen används för att beskriva hur [ ] symboliska former frambringas för en obestämd 

mängd potentiella mottagare [ ] 62. Interaktionsformen medierad kvasiinteraktion skiljer sig 

från de tidigare typerna genom att vara monologisk, det vill säga att det är ett enkelriktat 

kommunikationsflöde. Konkreta exempel på denna interaktionsform är böcker och tidningar 

där läsaren blir mottagare men utan att kunna lämna något egentligt svar eller direktrespons 

till författaren. 63 I DN Debatt finns dock en dubbel natur för artiklarna eftersom man oftast 

riktar inlägget mot en speciell grupp eller en person. Det gäller även de övriga medierna 

eftersom man inte bara riktar sina inlägg mot andra debattörer, utan även mot publiken. 

Nedan följer en tabell över interaktionstyperna.  

Egenskaper Interaktion ansikte 
 mot ansikte 

Medierad 
interaktion 

Medierad 
kvasiinteraktion 

Rum-tid-struktur Samtidig närvaro; 
delat rumsligt och 
tidsligt referenssystem

 

Separation av 
kontexter; ökad 
tillgänglighet i tid 
och rum 

Separation av 
kontexter; ökad 
tillgänglighet i tid 
och rum 

Omfattning av 
symboliska signaler 

Mångfald av 
symboliska signaler 

Begränsad 
omfattning 
av symboliska 
signaler 

Begränsad omfattning

 

av symboliska 
signaler 

Handlingsinriktning Inriktad på specifika 
andra 

Inriktad på specifika 
andra 

Inriktad på en 
obestämd mängd 
potentiella mottagare 

Dialogisk/monologisk Dialogisk Dialogisk Monologisk 
                                                          

 

60 Författarna bortser från de 3G-telefoner som finns på marknaden som kan visa både bilder och ljud i realtid.  
61 Thompson, 2001, s. 110.  
62 Ibid. 
63 Ibid. 
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Forskarna Berger & Luckmann används i interaktionsanalysen utifrån verket 

Kunskapssociologi64. Särskilt användbart är teorin om objektivering som handlar om att 

förmedla subjektiva avsikter Detta betyder att man upplever vardagslivet i termer av 

varierande grader av närhet och avstånd, både rumsligt och tidsmässigt. 65 Deras forskning 

kring kunskapssociologin understryker därmed mycket av det som Thompson författat. 

Berger & Luckmann menar att de mänskliga uttrycken för känslor och tankar ofta 

objektiveras. Enligt dem finns det alltså tydliga sätt att kommunicera utanför ansikte mot 

ansikte-interaktionens ramar. De ger ett konkret exempel på detta där det handlar om en 

dispyt mellan person A och B. Person A har under en diskussion ansikte mot ansikte fått 

tydliga bevis på aggression från person B. Detta har yttrat sig i form av ansiktsuttryck med 

mera. Situationen har alltså gett person A [ ] optimala möjligheter att få grepp om en annan 

persons subjektiva känslor. 66 Det är särskilt intressant att de här talar om ansikte mot ansikte-

interaktionen som ett optimalt sätt att få grepp om andra personers subjektiva känslor. 

Dessa tecken på vrede kan inte uppfattas utanför det omedelbara nuet kring interaktionen 

ansikte mot ansikte. För att komma runt problematiken menar Berger & Luckmann att det 

hela tiden sker objektiveringar. Sådana är till för att uttrycka saker utanför den direkta ansikte 

mot ansikte-interkationen. Ett exempel på en sådan objektivering skulle enligt Berger & 

Luckmann kunna vara om person A dagen efter dispyten hittar en kniv i väggen ovanför sin 

säng. Kniven blir då en objektivering av person B:s subjektiva känslor, vrede. Den ger uttryck 

för ett hot och person A skulle med all sannolikhet inse vem som satte den där. Samma 

slutsats skulle kunna dras av en annan person som ser kniven ovanför person A:s säng. 

Kniven är därmed både en mänsklig produkt och en objektivering av mänskliga känslor och 

uttryck.67 

                                                          

 

64 Berger & Luckmann , Kunskapssociologi, (Falun 1998). 
65 Ibid. s.34. 
66 Ibid. s.48.  
67 Ibid. s.49. 
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7 Diskurs som teori och metod 

Teori och metod är starkt sammanlänkande inom diskuranalys. Diskuranalysen används i 

studien för att förstå språkets roll i den sociala konstruktionen av världen. Det verk som 

används för studien är Marianne Winther Jörgensens Diskursanalys som teori och metod. Där 

diskuteras bland annat Michel Foucaults teori om makt i förhållande till diskursen och 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Dessa refereras nedan utifrån Jörgensens verk.  

Enligt Fairclough ska diskurser alltid analyseras med fokus på två dimensioner. Dels den 

kommunikativa händelsen, det vill säga en förmedling av språk. Det kan vara en film, 

intervju, dokumentär eller politiskt tal. Den andra dimensionen handlar om diskursordningen 

som är summan av de diskurstyper som används inom till exempel en social institution. 

Diskursen bidrar genom dessa dimensioner till att skapa sociala identiteter, sociala relationer 

samt kunskaps- och betydelsesystem. Varje institution har därför sin egen diskursordning, 

eller sitt sätt att prata om saker. Inom respektive diskursordning finns också olika diskursiva 

praktiker i form av att tal och skrift produceras, konsumeras och tolkas.68 Inom varje 

debattformat används därför olika diskursiva praktiker som tillsammans bildar en 

diskursordning. Det som skapar dessa sociala identiteter, relationer och kunskaps- och 

betydelsesystem är enligt Foucault makt. Makten är produktiv och begränsande. Med detta 

menas att makten skapar vår omvärld och begränsar den till att innehålla vissa bestämda 

saker. Makt i relation till kunskap blir därför bunden till diskursen.69  

I denna studie används kritisk diskursanalys som utvecklats av Fairclough. Några viktiga 

hållpunkter i denna kritisk-diskursanalytiska inriktning är att diskurs inte bara omfattar tal- 

och skriftspråk utan tar även hänsyn till den visuella semiotiken. Detta är passande för studien 

eftersom såväl rörlig bild som foto används i kommunikationen. Fairclough menar att 

diskursen inte bara ses som konstituerande, den konstitueras även av andra sociala praktiker 

och står i ett dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner. Detta innebär att man inte 

bör isolera en studerad diskurs utan se den i ett större sammanhang i förhållande till både 

andra diskurser och samhällsstrukturer. Studien kommer därför inte handla om att traditionellt 

redovisa större delar av det empiriska underlaget utan inriktar sig istället på att sätta dem i 

större sammanhang för att se strukturer och samband. Ett exempel på det nyss nämnda 

begreppet dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner är familjen. Den kan ses som 

                                                          

 

68 Winther Jörgensen, Marianne & Philips, Louise, Diskursanalys  som teori och metod, (Lund 2000), s 73. 
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delvis konstituerad men samtidigt en reell institution med konkreta praktiker, relationer och 

identiteter. Fairclough menar även att diskursiva praktiker bidrar till att skapa och reproducera 

ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper, exempelvis mellan sociala klasser och 

mellan kvinnor och män.70   

Kritisk diskursanalys vill kartlägga den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den 

sociala värld, inklusive de sociala relationer, som innebär ojämlika maktförhållanden. Dess 

syfte är att bidra till social förändring i riktning mot mer jämlika maktförhållanden i 

kommunikationsprocesserna och i samhället som helhet. Den uppfattar sig själv inte som 

politiskt neutral utan ställer sig på de svagare samhällsgruppernas sida.71  

För Fairclough är textanalysen otillräcklig som diskursanalys eftersom den inte belyser 

kopplingen mellan text och andra, ovan nämnda strukturer såsom samhällsstrukturer. Man 

måste istället kombinera textanalysen med en social analys. Enligt Faircloughs 

tredimensionella modell är språkbruk en kommunikativ händelse som har tre dimensioner, (1) 

den är en text, (2) den är en diskursiv praktik, som innebär produktion och konsumtion av 

texter och (3) den är även en social praktik. Ett exempel är TV-nyheterna som är en 

nyhetsgenre som kan använda sig av olika diskurser såsom välfärdsdiskurs, nyliberal diskurs 

med mera. Tittarens uppfattning om genre formar dennes tolkning och i senare 

kommunikativa händelser kan tittaren bygga vidare på de diskurser som använts. 

Textförfattaren, som till exempel kan vara en journalist eller en tv-producent, kan alltså 

reproducera en viss diskurs eller genom kreativt språkbruk förändra den. Fairclough talar 

även om interdiskursivitet som en form av intertextualitet. Det innebär att man alltid bygger 

på tidigare kommunikativa händelser och man kan aldrig undgå att använda ord som andra 

använt tidigare. Detta i sin tur kan appliceras på olika mediediskurser där exempelvis en ren 

vetenskaplig diskurs får mindre genomslagskraft än en populär diskurs. Den i sin tur använder 

sig av en vetenskaplig diskurs till att producera en populärvetenskaplig diskurs.72 Detta blir 

tydligt i exempelvis SVT Debatt där man använder sig av vissa auktoritära diskurser för att 

skapa legitimitet i en konfliktbaserad underhållningsdiskurs.  

                                                                                                                                                                                    

 

69 Winther Jörgensen, 2000, s 20f. 
70 Ibid. s.66-70. 
71 Ibid. 
72 Ibid. s.74ff. 
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Den kommunikativa händelsen innebär alltså en analys av följande:  

 
Diskurser och genrer som artikuleras i produktionen och konsumtionen av texten (den 

diskursiva praktikens nivå) 

 
Deras lingvistiska uppbyggnad (textnivå) 

 

Överväganden om huruvida den diskursiva praktiken reproducerar eller omstrukturerar 

den existerande diskursordningen, och vilka konsekvenser det har för den bredare sociala 

praktiken (den sociala praktikens nivå)73  

Målet för den kritiska diskuranalysen är att kartlägga förbindelsen mellan språkbruk och 

social praktik. Detta passar väl in på denna studie för den komparativa analysen.  

Analysen kommer inte att bestå av en studie av text och språkanalys på mikronivå utan 

fokuserar mer på övergripande användning av förflyttningar, både historiskt, tekniskt och 

kommunikativt. Innehållet tas alltså upp ett steg högre för att kunna tala övergripande om 

debattstrukturer.   

                                                          

 

73 Winther Jörgensen, Philips, Louise, 2000, s.75. 
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8 Ingång till analysen  

Fram tills nu har vi gått igenom en mängd sätt att teoretiskt betrakta debatt som begrepp. 

Utifrån den vetskapen kan man alltså inte förenkla debatt till att endast vara ett slags fenomen 

i ett demokratiskt samhälle. Istället måste det ses som ett begrepp som förändrats och 

förändras. Exemplet som följer sist i analysen visar på själva förflyttningsperspektivets 

möjligheter som analysverktyg för att förstå vad debatt är. Förflyttningarna som sker kan 

beskrivas på flera sätt. Något förenklat skulle man kunna säga att det skett olika typer av 

förflyttningar, dels historiskt, men framförallt tekniskt och kommunikativt. Dessa typer blir 

därmed den tråd som främst binder samman de olika debattformaten, men också skiljer dem 

åt. Förflyttningar blir ett kännetecken för vad som är debatt.  

Avsikten med analysen är att stegvis gå igenom de aspekter som rör sig kring debattens 

förflyttningar. Till en början används en stor del av materialet för att dra generella slutsatser 

på makronivå. Vidare går analysen in på mer specifika slutsatser och exempel med hjälp av 

ett mindre urval av material. Vårt huvudsakliga syfte blir därför inte att komma fram till något 

specifikt eller att kontrollera om teorin överensstämmer med resultatet. Det ska istället 

problematisera och ge en bredare förståelse av företeelsen debatt för att sedan kunna 

problematiseras vidare i diskussionen.   

Debattens rörelser beskrivs alltså från makro till mikronivå i analysen med början just på 

makronivå. Förflyttningar handlar inte bara om ett specifikt ämne som förflyttas från ett 

forum till ett annat utan det handlar även om andra sorters förflyttningar. Dessa kan 

exempelvis vara tematiska, kronologiska eller medierelaterade. Sist i analysen beskrivs ett 

konkret exempel på hur ett debattämne rör sig i det offentliga rummet. Exemplet är en del av 

den specifika analysen och är endast en illustration på en förflyttning på mikronivå. Att 

använda fler exempel tillför inga nya infallsvinklar, istället har det aktuella exemplet 

beskrivits så utförligt som möjligt för att ge en tydlig bild. Nedanstående punkter är tagna från 

metodavsnittet och fungerar som en tråd genom analysavsnittet. Analysen följer dessa punkter 

i stora drag med reservation för att vissa punkter är sammanvävda.  
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Generell analys. Övergripande mönster och strukturer studeras för respektive medium. 

Upplägg, målgrupp och form. 

 
Komparativ analys. Övergripande och ingående jämförelser görs mellan de tre 

mediediskurserna. Jämförelser mellan form, innehåll, språk och interaktion. Generella 

slutsatser kring demokrati, legitimitet och underhållningsvärde. 

 

Specifik analys. Ingående analys av konkreta sakfrågor, diskurs, intertextualitet, 

interdiskursivitet och positionering.  

9 De tre debattformaten 

Nedan följer en genomgång av de tre studerade formaten. Här diskuteras bland annat form, 

målgrupp, urval och dramaturgi. Dessa stycken ska ge en ingång till analysen och en 

grundläggande förståelse för mediernas och debatternas förutsättningar.   

9.1 DN-debatt 

DN Debatt är ett forum där mestadels politiker och professorer får komma till tals. Varje dag 

publiceras en till två debattartiklar och ibland publiceras även repliker till föregående 

debattinlägg. Det är alltså ett politiskt forum där frågor kring bland annat vården, skolan, 

välfärden och jämlikhet diskuteras. Debatten rör sig på ett politiskt plan, ofta med 

uppmaningar till utpekade politiker om handlingsplaner och åtgärder. Ibland publiceras 

rapporter och undersökningar som utgör underlag för någon debattör i en viss fråga. 

Exempelvis visar en kartläggning från Bris att nya lärare är dåligt rustade för att förhindra 

mobbning. I samband med detta skriver generalsekreteraren för Bris och ett Bris-ombud att 

regeringen bör genomföra vissa förändringar. DN:s debattsida är inte ett forum för varje 

medborgare. De som får delta är en elit med politisk förankring. Debatten i DN är en starkt 

strukturerad arena med bestämda direktiv om hur texten bör vara upplagd med mera. 

Debattinläggen följer en bestämd dramaturgisk mall. De punkter som kan urskiljas är 

följande: 

Inledning, problematisering, argumentation, exemplifiering, slutsats, förslag.  

9.1.1 Inledning 

Under inledningen förekommer oftast ett stycke som beskriver området ur en positiv 

synvinkel. Exempel på detta är i artikeln Omvärlden är alltför passiv till vanvettet i 
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Mellanöstern (29/10). Inledningen i den artikeln består av den genomgång av demokratins 

segertåg mot kommunismen, Apartheids upphörande och Östra Timors nyvunna frihet. Efter 

denna positiva bild av problemet övergår man till att problematisera vad som fortfarande är 

fel. Effekten av detta blir att konstruktiv kritik ges av ett annars väl fungerande system. I vissa 

fall saknas dock den positiva synen som i Mitt eget förbund sviker kvinnornas kamp 74 där 

Grön ungdoms språkrör går till hård kritik mot det egna förbundets jämställdhetspolitik.  

9.1.2 Problematisering 

När man går över till problematiseringen angrips endast en liten del av området som omtalas. 

Exempelvis kan man börja tala positivt om Sveriges integrationspolitik och mottagande av 

flyktingar för att sedan gå över till att kritisera hur det svenska föreningslivet diskriminerar 

invandrare.75   

9.1.3 Argumentation och exemplifiering 

Argumentationen består av exempel och argument som styrker debattörens tes. Det kan 

exempelvis handla om lärarutbildningens brister och vilka konsekvenser detta får. Denna del 

av artikeln är den centrala, här tas statistik och andra resultat upp. Ofta blandas 

argumentationen upp med exempel på problemet beroende på ämne och längd. Det kan ibland 

vara konkreta exempel där en undersökning pekar ut skolor som fått dålig poäng på sin 

lärarutbildning i en Brisundersökning.76 Andra gånger refereras det till drabbade grupper som 

exempelvis i artikeln om fosterdiagnostik77 som handlar om att vårdpersonal ofta påverkar 

föräldrarna till att göra abort om Downs syndrom upptäcks hos fostret.  

9.1.4 Slutsats och förslag 

Sedan följer en slutsats som ibland är sammanvävd med förslag och uppmaning till ansvarig. 

Ämnet, argumenten och/eller rapporten sammanfattas för att sedan gå över till förslag på vad 

som kan göras. Förslaget presenteras ofta i punktform och kan bestå av uppmaningar till 

politiker och forskare. Exempel på detta finns i Åtta av tio svenskar trötta på forskares 

                                                          

 

74 Catalán, Zaida, Mitt eget förbund sviker kvinnornas kamp DN Debatt 2004-11-04. 
75 Borevi, Karin & Bengtsson, Bo, Rasfördomar i folkrörelser hindrar politisk integration DN Debatt 2004-11-
11.  
76 Harnesk, Göran & Johansson, Karin, Nya lärare dåligt rustade för att hindra mobbning DN Debatt 2004-11-
08.  
77 Wahlström, Jan & Lindeberger, Lars, Ny teknik för fosterdiagnostik kan pressa kvinnor till abort DN Debatt 
2004-11-24. 
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larmrapporter 78 där Leif Pagrotsky uppmanas till att ta hänsyn till studien i kommande 

forskningspolitiska proposition.  

Det förekommer även artiklar som saknar någon av ovan nämnda punkterna. Detta kan 

exempelvis bero på artikelns längd begränsas då den får dela sida med en annan artikel eller 

att ämnet som diskuteras inte kan/behöver innehålla en viss punkt. Det finns alltid en bild av 

antingen personen som skriver eller personen som blir kritiserad vid huvudartikeln. Ibland, 

om det handlar om två personer, visas bilden på de båda.   

Eftersom DN Debatt har en så pass stark politisk förankring kan man säga att detta forum har 

störst demokratisk relevans för demokratin ur politisk synvinkel. Detta enligt definitionen att 

debatt är demokratins verktyg och en förutsättning för demokratin.79 DN Debatt kan också 

sägas ha ett ansvar gentemot politiken som verksamhetsområde, ett slags symbiotiskt 

samarbete. Jämfört med de andra två debattfora är DN Debatt å ena sidan det format som rör 

sig kring diskussioner som utmanar makten och diskuterar demokratin i direkt koppling till 

maktövande. Å andra sidan är DN Debatt den som passar in bäst på en elitistisk 

demokratiteori80 eftersom deltagandet där bygger på representantskap. Därmed passar den inte 

in på Demokratiutredningens riktlinjer om strävan mot en deltagandedemokrati med 

deliberativa kvaliteter, vilket inte heller är dess mål.   

9.2 Ring P1 

Sveriges Radio har under flera år sänt radioprogrammet Ring P1. Programmet är SR:s 

debattprogram för lyssnare som vill delta aktivt genom att ringa in i direktsändning. 

Programmet säger sig ta public service på allvar genom att låta alla typer av röster komma 

fram. Man vill bjuda på intellektuellt motstånd och samtidigt stimulera till mer debatt. 

Kriteriet som ställs för att komma med i direktsändningen är att man talar om vem man är och 

vad man vill ta upp. Därefter gäller det att ha turen att bli utslussad till programledaren. 

Programmet skapas till stor del av lyssnarna även om redaktionen också har en tydlig 

inverkan på programmet beroende på vilka som får delta i sändningen. Formen för 

programmet är till skillnad från andra debattfora inte statisk. Programmen befinner sig i en 

                                                          

 

78 Hjelm-Wallin, Lena & Modéer, Camilla Åtta av tio svenskar trötta på forskares larmrapporter DN Debatt 
2004-11-09.   

79 Svensson, 2001., s.27. 
80 Göransson, 2000., s.21. 
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slags gråzon mellan debatt, upplysning och vardagliga anekdoter. En stor del av tiden fylls av 

människor som är kritiska till politik, pengar och makt men varvas också med mer lättsamma 

inlägg.   

Under perioden som studerats är det tydligt att de ämnen som tas upp i programmen har en 

stark koppling till andra mediers rapportering. Presidentvalet i USA 2004, Yasser Arafats 

insjuknande och död, avvecklingen av Barsebäck och våldet mot kvinnor är återkommande 

ämnen i flertalet av programmen. Inte sällan är lyssnaren upprörd eller kritisk till hur ett 

medium skildrat en händelse, och ibland vill de prata om en aspekt som gått förlorad i 

debatten. Det skapas en slags kultur där folket får kommentera nyheter istället för att mediet 

gör det på egen hand. En särskilt intressant aspekt är programledarnas roll i programmen. 

Oftast har denne en neutral funktion som inte påverkar själva inlägget i sig men samtidigt ger 

intellektuellt motstånd. Metoden fungerar bra för att få människor att förtydliga sina poänger 

och blir på många sätt jämförbart med en intervju. Ibland förekommer inlägg som tenderar att 

bli både långrandiga och otydliga och i dessa situationer blir programledarens roll både tydlig 

och viktig. Det kan handla om uppmaningar såsom att kom till sak nu , vad är din poäng i 

resonemanget och vad har du för förslag för att göra något åt detta .   

Andra situationer då programledaren bryter in är när inläggen strider mot vedertagen 

sanning . Vid några tillfällen har de till och med fått koppla bort lyssnare för att de haft 

åsikter som strider mot grundläggande åsikter. Exempel på detta skedde när en man ringde in 

och talade med Tomas Tengby under direktsändningen. Samtalet anknyter till en tidigare 

debatt som förts om trafik och rattfylleri. Mannen ifråga glider ganska snabbt in i ett 

resonemang där han hävdar att det inte finns bevis för att man kör sämre med alkohol i 

blodet . Tengby ställs inför ett uttalande som han inte kan/får acceptera och hävdar att det är 

vetenskapligt bevisat att människor kör sämre i onyktert tillstånd . Mannen i sin tur menar att 

det finns människor som är tvingade att köra onyktra för att kunna ta sig till sitt arbete. 

Dispyten fortsätter och till sist avbryter Tengby samtalet genom att säga att tiden är ute och 

rundar av hela programmet, uppenbart upprörd och pressad av samtalet. Detta exempel visar, 

inte bara på hur svårt det kan vara att välja ut vilka människor som ska få delta 

direktsändningen, utan även på hur programledarna sätts på prov. Inom ramen för 

programmet Ring P1 så är det i princip omöjligt att alltid sålla bort alla med fel åsikter. Då 

och då händer det och då måste programledaren argumentera emot. Var denna gräns går för 

vad som är fel åsikter är svårt att säga, men generellt handlar det om rasistiska eller 
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kränkande yttranden. Här ser vi både för och nackdelar. Det är naturligtvis illa om folk blir 

kränkta av yttranden som framförs i programmet, men samtidigt så måste man rent principiellt 

stödja yttrandefrihet. Dessutom kan det som lyssnare kännas bra att programmet inte är helt 

perfekt och tillrättalagt.   

Ring P1 speglar som regel lite mer udda åsikter till skillnad från de andra debattfora som 

undersökts. I både SVT: s Debatt och på DN-debatt så förbereds och planeras varje inlägg 

betydligt mer än vad som är möjligt i Ring P1. På så sätt existerar yttrandefriheten i större 

utsträckning i Ring P1 än i SVT Debatt och DN-debatt. Detta menar vi är en av Ring P1: s 

styrkor. Det speglar samhällsdebatten på ett sätt där yttrandefriheten tillämpas offentligt, om 

än även här begränsat. Egentligen finns liknande förutsättningar för yttrandefriheten i SVT:s 

Debatt. Där sänds också direkt, men med en tydlig selektering av de inbjudna debattörerna 

före varje program.  

9.3 SVT Debatt 

SVT: s Debatt är den mest populärkulturella av de tre formaten. De personer som debatterar 

i programmet står ofta för polariserade åsikter och programledarens roll är att synliggöra 

motsättningar och ifrågasätta parterna. Eftersom tv-mediet är det mest lättillgängliga 

massmediet idag, blir utbudet och formen märkbart riktad mot underhållning. Oavsett ämne är 

det konflikten som står i centrum och det finns inga som helst tecken på strävan att komma 

överens med varandra, något som Örnebring även nämnt i tidigare kapitel. Istället uppstår ofta 

personliga påhopp och förolämpningar deltagarna emellan.  

Urvalet av ämnen är brett även om det oftast finns en politisk aspekt. Renodlad politisk debatt 

sker mellan yrkespolitiker som överlag är välrepresenterade i studion. Då man vanligtvis har 

tre ämnen som debatteras i programmet brukar något av dessa handla om till synes triviala 

frågor. Dessa har inte så mycket politisk förankring utan är snarare till för att skapa 

ämnesspridning och locka fler målgrupper. Det kan exempelvis handla om Dödsannonser för 

husdjur - kärlek som gått för långt? 81. Debatten har samhällsanknytning men förs på ett mer 

lättsamt sätt än de andra, mer etablerade debatterna.  
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En av debatterna i varje program består av en duell mellan två representanter för två motpoler 

med programledaren i mitten. Exempelvis möter Lars Leijonborg ordföranden för 

Sverigedemokratisk ungdom Jimmie Åkesson i en duell om att SD försöker skaka av sig 

rasiststämpeln. Den övriga debatten består av en panel med tre till sex deltagare. Dessa kan 

bytas ut under programmets gång då debattämnet avslutas.  

Debattdeltagarnas roller är tydliga och följer ofta en märkbar dramaturgi. Programledaren 

inleder samtalet och vänder sig till den drabbade som berättar sin historia. Sedan bekräftas 

det av någon form av expert och följs av en utfrågning av den ansvarige . Efter detta är 

debatten öppen och man har även en eller flera tyckare som har anknytning till ämnet på 

något sätt och som är de som oftast pratar mest under denna fas. Ibland förekommer olika 

inslag eller förinspelade reportage som ska väcka känslor hos tittaren. Exempelvis består ett 

inslag av en intervju med en djurägarinna som bevarar sina avlidna hundar hemma i en urna. 

Detta är en exemplifiering och inledning till debatten om djurens rättigheter som handlar om 

att de likställs med människor.82  

Ett problem i programmet är att det ofta krävs förkunskaper för att kunna förstå argumenten i 

debatten. Exempel på detta är när en Copywriter menar att det finns inte en enda saklig 

person i hela världen i debatten som handlar om åsiktsregistrering av journalister. I den 

debatten ges ett komiskt exempel på en journalist som rapporterar från USA-valet på ett 

mycket vinklat sätt. Att detta skulle vara ett exempel på en partisk journalist är överdrivet. 

Genom ingående mediekunskaper kan man konstatera att det är omöjligt att vara helt opartisk. 

Man måste alltså kunna förstå språket i den mediediskurs som debatteras för att kunna ta del 

av argumenten och därmed få en bredare bild av debatten.  

SVT Debatt försöker både direkt och indirekt legitimera sig som ett demokratiskt forum för 

folket. Programledarens roll är tydlig och Lennart Persson ifrågasätter makten genom sina 

frågor. Exempel på detta är debatten om att staten investerar tio miljarder kronor för att bygga 

ut vägar och järnvägar kring Trollhättan för att behålla bilindustrin. Programledaren ställer då 

en rad frågor till en riksdagsledamot från vänsterpartiet som stödjer beslutet. Frågorna är: Är 

det bra att vänstern stödjer storföretag? och Är det inte utpressning från företagens sida? 83 

På så sätt positionerar sig programledaren mot makten och utmanar den. En annan 
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demokratisk aspekt är att den vanlige medborgaren får möjlighet att tycka till genom inlägg 

längst ner i rutan. Sedan väljs vissa inlägg ut och visas löpande under större delen av 

programmet. På så sätt kan programmet sägas använda ett medialt grepp för att framstå som 

mer demokratiskt utifrån den deliberativa demokratiteorin.84 Utan dessa inlägg finns det risk 

för att debatten blir elitistisk ur tittarens synvinkel då enbart en utvald panel får komma till 

tals.  

9.4 Debattens olika former och hur det påverkar diskursen 

De olika formerna kan sägas representera olika former av demokratisyner. DN Debatt bygger 

mest på den elitistiska demokratisynen där endast folkvalda och andra makthavare tillåts 

uttala sig. Skillnad måste dock göras på en elitistisk debatt och en elitistisk demokratisyn när 

man diskuterar debattforum. Personerna som deltar där har inte uttalat denna syn på 

demokratin utan det är endast formen på debatten som är elitistisk. På samma grunder kan 

Ring P1 sägas vara en debatt som grundar sig i den deltagande demokratins teori eftersom 

man försöker få så många som möjligt att komma till tals. SVT Debatt kan sägas anknyta till 

den deliberativa demokratisynen där makten formas genom samtal med den fria medborgaren. 

Detta sker i SVT Debatt som sammanför makthavare och vanliga medborgare som drabbats 

av någon orättvisa.  

Diskursen påverkas även av målgruppen i de olika debattformaten. DN Debatt håller en 

formell politisk diskurs medan Ring P1 liknar mer det vardagliga samtalet . Mellan dessa två 

finns SVT Debatt som använder sig av båda. Dels legitimeras ofta argument genom 

exempelvis en advokat, makthavare eller någon annan expert och sedan följs detta upp genom 

ett vanligt argumenterande mellan olika tyckare i sakfrågor. Detta kommer att diskuteras 

mer senare i den komparativa analysen.  

9.5 Debattskaparnas roll 

De synliga och osynliga producenterna och programledarna har stor inverkan på debatten. I 

DN debatt är detta särskilt tydligt då det inte finns någon synlig moderator. Där sker urvalet 

genom en redaktion som bestämmer vilka som får komma till tals och hur detta ska ske. Den 
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strikta dramaturgin som större delen av artiklarna följer är ett bevis på att redaktionen ställer 

krav på formalitet. Själva urvalet av ämne avgör vad som ska debatteras och det som väljs 

bort får aldrig komma upp till debatt. Detta är en viktig aspekt när man pratar om debatt som 

demokratiskt forum. Man måste då vara medveten om att även om alla får komma till tals får 

inte alla ämnen debatteras. Dels beror det på tids och utrymmesbrist men även på att alla 

ämnen inte anses vara intressanta för publiken att debattera. Som Michel Focault nämner är 

det alltså den som har makten över produktionen som har makten över kunskapen och därmed 

diskursen. Utifrån detta skapas sedan den omvärld som vi kan säga någonting om. Urvalet av 

vad som ska debatteras är alltså avgörande för vad själva demokratin ska handla om.  

Debatten formas således genom vad som får sägas på ett visst debattforum, hur det ska sägas, 

vilka repliker (DN Debatt), kommentarer (Ring P1) och SMS (SVT Debatt) som publiceras, 

vilka deltagare som debatterar och vad som faktiskt debatteras. Allt detta har debattskaparna 

makt att påverka. Eftersom demokrati förutsätter debatt krävs att debatten fungerar dels som 

ett politiskt forum och dels som folkets forum .   

Debatt förutsätter idag fungerande massmedier och därmed får medieproducenterna en viktig 

roll i debatterandet. För att demokratin verkligen ska vara demokratisk krävs enligt den 

deliberativa demokratisynen ett medborgerligt deltagande. Detta kan endast uppnås genom att 

publiken skickar SMS till SVT Debatt eller ringer till Ring P1. Visserligen kan man skicka 

artiklar till DN men det krävs att man är en väl ansedd person för att publiceras där. Därmed 

blir den demokratiska aspekten, utifrån dessa tre forum, inte bara baserad på en deltagande 

demokratisyn utan även en elitistisk syn där publiken endast ska ta till sig av de lärdas 

åsikter som anses representera medborgarna, som i DN Debatt. Alternativet är att publiken 

representeras av den drabbade medborgaren som i SVT Debatt. Detta kan dock som tidigare 

nämnts ge bilden av medborgaren som maktlös vilket kanske kan ge en passiviserande effekt 

på tittarna och skepticism mot den egna makten att påverka.   

Enligt en idealsyn på demokratisk debatt förväntas alla medborgare kunna delta och alla 

önskade ämnen förväntas komma upp till debatt. I praktiken skulle detta inte fungera och man 

kan bara spekulera i hur ett sådant debattforum skulle se ut. Istället kan det konstateras att 

dagens debattfora ger olika möjligheter till deltagande och skiftande utbud av debattämnen. 

Ett demokratiskt debattklimat uppnås alltså inte genom ett öppet debattforum utan genom 

flera skiftande former av debatt som i sin helhet ska ge medborgaren både bildning i frågorna 
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och möjlighet att påverka debatten och beslutsfattandet. Därför kan man i en jämförelse 

mellan debattformaten se en spännvidd i att varje format har sitt specifika uppdrag. Detta i sin 

tur leder till ett samspel som ger ett mer heltäckande debattklimat.     

9.6 Underhållningsvärde och legitimitet 

I samband med att tv-utbudet har förändrats genom årtiondena, har även debattklimatet 

påverkats. Den trend som visar att det i många fall är underhållningen som är central gör att 

ett debattforum måste hitta nya och slagkraftiga sätt att nå ut till publiken på. Som tidigare 

nämnts ska det vara underhållande att titta på ett program. Det journalistiska uppdraget har 

kommit att handla mer om tittarsiffror än om innehåll. Samtidigt måste de olika debattfora 

vinna legitimitet hos publiken. De måste ge intrycket av att de för en legitim debatt på 

samhällsenliga grunder för att få ett förtroendekapital. Debattämnena ska vara intressanta och 

försöka spegla det publiken vill debattera. Detta tar sig olika uttryck i de tre studerade 

debattfora.   

DN Debatt är den som minst präglas av underhållningsaspekten, samtidigt är det den av de tre 

studerade debatterna som inte ingår i Public Service. Inläggen i DN handlar mestadels om 

politiska ämnen som inte gör något anspråk på att försöka underhålla. Konceptet fungerar 

eftersom målgruppen skiljer sig från både Ring P1 och SVT Debatt. Det rör sig snarare om en 

sorts findebatt precis som man kan tala om finkultur .   

Ring P1 har en enkel form där man helt enkelt ringer in och debatterar. Programmet i sig 

utger sig inte för att vara underhållande, men själva programkonceptet är underhållande på 

grund av alla olika åsikter som kommer in. Detta är producenterna väl medvetna om, att påstå 

något annat vore en klar underskattning. Därmed behövs inget mer till konceptet utan det blir 

underhållande så som det är. Dess legitimitet kommer från att vem som helst kan ringa in och 

man kommer ofta fram. Det finns alltså inget som utesluter den engagerade medborgaren med 

demokratiska åsikter . Underhållningsvärdet ligger till viss del i att personer med lite udda 

åsikter ringer in och de lyssnare som ser sig själv som mer kunniga eller upplysta inom 

ämnet kan roa sig åt debattörens okunskap. Programmets förtroendekapital ligger i just den 

enkla formen som antyder på ett öppet forum för alla medborgare.  
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SVT Debatt är det forum som mest behöver legitimera sig som debatt samtidigt som de 

försöker skapa underhållande tv. Programmet legitimeras som demokratiskt genom att tittaren 

får skicka in SMS och genom att den vanlige medborgaren får komma till studion som den 

drabbade . SVT Debatt är det forum som behöver legitimera sig mest av de tre studerade för 

att vinna förtroendekapital. Trovärdigheten legitimeras genom de olika experter och politiker 

som är med. I Samtidigt är underhållningsaspekten väldigt viktig. Introduktionerna till ämnen 

är ofta slagkraftiga och onyanserade.   

Rubrikerna i programmen är ofta värderande och vinklade, exempelvis Gräver rötäggen 

bland supportrarna fotbollens grav? Eller Kärlek på jobbet - risk för trubbel . 

Programledaren försöker skapa en konflikt mellan deltagarna i studion så att det blir en livlig 

debatt. Ett resultat av den vinklade debatten är att vissa deltagare blir upprörda och det går 

ofta till personangrepp. I programkonceptet ingår även att man försöker variera ämnen. Man 

blandar samhällsfrågor med personliga frågor och ofta försöker man vara kontroversiell. 

Exempel på detta kan vara att det i samma program förekommer en debatt om barns 

trovärdighet i domstol då det handlar om sexuella övergrepp senare följt av en debatt om 

kärlek på jobbet. När man försöker vara kontroversiell kan det exempelvis handla om 

Polyamori - Månggifte eller monogami? .   
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10 Interaktionsanalys 

Thompsons tabell85 visar på ett mer strukturerat sätt upp hans tankegångar kring interaktion. 

Trots indelningen, som många gånger känns väldigt väldefinierad, så finns en rad 

problematiska detaljer.   

Rent generellt ger ramverket, i förhållande till empirin, följande uppställning och tolkning: 

Interaktion ansikte mot ansikte       <<<>>>  SVT Debatt 

Medierad interaktion              <<<>>>  SR RingP1 

Medierad kvasiinteraktion              <<<>>> DN Debatt  

Kopplingen mellan interaktion ansikte mot ansikte och SVT Debatt kan sägas vara relativt 

klar. I programmet deltar varje vecka olika debattörer, politiker och medborgare som 

debatterar aktuella ämnen med och mot varandra. För dem i studion sker därmed en 

interaktion ansikte mot ansikte. Programmet sänds sedan ut i Sverige och ses av en obestämd 

mängd potentiella mottagare 86 vilket gör att det samtidigt appellerar till typen medierad 

kvasiinteraktion. Däremot uppfyller programmet inte den medierade kvasiinteraktionens 

kriterium på att vara monologiskt eftersom tittaren som ser programmet i direktsändning 

faktiskt kan reagera på sändningen och höra av sig till redaktionen. En sådan reaktion kan ske 

genom ett tekniskt medium, såsom telefon eller SMS, vilket gör att programmet även tangerar 

den tredje interaktionstypen medierad interaktion. Ett liknande resonemang kan föras utifrån 

SR RingP1 där interaktionen dock har en annan utgångstyp. Interaktionen startar med en 

medierad interaktion där lyssnaren hör ett ämne debatteras i radiosändningen. När lyssnaren 

bestämmer sig för att bli en del av debatten så ringer den in till programväxeln eller till 

telefonsvararen och blir då en del av en undertyp till medierad interaktion. I likhet med TV-

debatten når radiosändningen en obestämd mängd potentiella mottagare och rör sig därmed 

även inom den medierade kvasiinteraktionen. Radiodebatten har däremot inget inslag av 

interaktion ansikte mot ansikte, men har istället fördelen att kunna förflytta sig i tid och rum.  

Debatten på DN-debatt är inte gränsöverskridande i samma utsträckning som de andra 

debattmedierna i studien. Grundsynen på tidningar i tryckt form är att de i första hand är en 

typ av medierad kvasiinteraktion eftersom läsaren inte kan svara eller kommentera artiklar i 
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någon större utsträckning, vare sig i text eller i tal. En förändring har dock skett efter att fler 

och fler tidningar börjat använda e-mail, något som underlättat och utvecklat kontakten med 

läsarna radikalt. Att klassificera DN-debatt som en renodlad medierad kvasiinteraktion 

fungerar dock inte särskilt bra om man ser till hur debattinlägg besvaras och bemöts. Eftersom 

Thompson menar att en medierad kvasiinteraktion är monologisk så hamnar DN-debatt i en 

slags gråzon. Detta beror på att DN-debatt, till skillnad från resterande del av tidningen, helt 

bygger på dialogiskt utbyte av text. Läsaren kan respondera på inlägg och få dem publicerade 

i tidningen under underrubriken repliken . Vanligast är dock att debattinlägg från politiker 

och andra makthavare blir besvarade av någon i liknande position och själva huvuddebatten 

på DN-debatt kan därför sägas vara elitistisk. DN-debatten kan aldrig innehålla interaktion 

ansikte mot ansikte men har fördelarna att kunna förflytta sig i tid och rum och därmed nå en 

betydligt större mängd mottagare.  

Genom att analysera empirin utifrån Thompsons ramverk visar det sig därmed att samtliga 

debatter som studerats har någon form av hybridkaraktär och inte därför inte kan delas in i 

interaktionstyperna. SVT-debatt är den form där interaktionen är särskilt komplex. 

Tillsammans bildar debattarenorna ett komplicerat nätverk av interaktion som korsar 

varandras interaktionsgränser både en, två och tre gånger. Man skulle behöva använda ett 

begrepp som multi-interaktionerande debattarenor för att förtydliga vad det är som 

egentligen sker. Det vi ser och hör på SVT Debatt är därför något betydligt mer komplicerat 

än bara en debatt. När debatternas interaktionsgränser korsas skapas ett slags utrymme för 

feltolkningar. Feltolkningarna och missuppfattningarna som ofta sker uppstår eftersom 

människor inte alltid interagerar ansikte mot ansikte. Gränsöverskridandet har, paradoxalt 

nog, samtidigt som det givit förutsättningar, även skapat problem som gör att missförstånd 

lättare uppstår. Detta beror delvis på skillnader i språket mellan de olika interaktionsformerna. 

En debattör formulerar sig olika i text jämfört med tal och det finns också skillnader i vad 

som nämns.  
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10.1 Missförstånd i interaktionen 

Att blanda olika interaktionsformer i den utsträckning som sker i SVT Debatt ger som tidigare 

nämnts både för och nackdelar. Debattformatens gränsöverskridande skapar utrymme för 

missförstånd som gör att debatten kan förlora fokus. Metaforsikt skulle man kunna ta en 

debatt som sker mellan till exempel svenskar och danskar. Båda språken skulle vara 

någorlunda begripliga för parterna och även ge nyanserade debatter, men språkens 

ordskillnader skulle i sig öppna upp för små missförstånd som gör att debatten inte skulle bli 

lika djup. Självklart ska man inte underskatta människor och förutsätta att de alltid missförstår 

varandra i debattsammanhang men små betydelseförskjutningar och missförstånd kan till slut 

ge stora återverkningar i debatten. Ett exempel på detta är debatten i SVT om 

djurrättsaktivisternas krig mot pälsindustrin (2004-11-09). Där handlar debatten till en början 

om det är rätt att butiksägare drabbas av demonstrationer, sabotage och hot från 

djurrättsaktivister. Den drabbade i det här fallet är butiksägaren Panos Poursanidis. Debattens 

fokus övergår dock i en diskussion mellan två riksdagsledamöter som debatterar 

inskränkningen av demonstrationsrätten. Jan Andersson (c) vill inskränka rätten så att 

privatpersoner inte drabbas medan Jan Emanuel Johansson (s) menar att det vore en 

inskränkning av demokratin. Programledaren informerar om att djurrättsaktivisten Stefan 

Holmgren kommer att delta i en demonstration för djurens rätt inom några dagar. Sedan går 

debatten över till att handla om huruvida det är rätt att sabotera demonstrationer om man inte 

håller med om att de borde hållas vilket hänvisar tillbaka till djurrättsaktivisternas handlingar 

mot lagliga chinchillafarmer. Denna debatt följer därmed väldigt många olika trådar och 

fokusförflyttningarna visar tydligt att debattörerna talar olika språk och ofta förbi varandra. 

En orsak till detta kan vara att de olika personerna kallats till programmet på olika premisser. 

De får veta att de ska debattera en viss fråga och denna skiljer sig från det som de andra 

debattörerna fått veta. Därmed uppstår missförstånden och debattörerna kan inte uppnå 

samförstånd vilket inte heller är önskvärt från programmakarnas sida. Snarare blir åsikterna 

ännu mer positionerade och renodlade.  

Missförstånd kan även uppstå när man talar om samma fråga men argumenten är så olika att 

de varken säger emot varandra eller har någon som helst relation till varandra. Ett exempel på 

detta är debatten om friskolor i SVT Debatt (2004-11-23). Där kritiserar skolministern 

friskolorna och menar att de minskar integrationen. Cecil de Rozario som är rektor för den 

katolska skolan i Göteborg försvarar sig genom att säga att skolministern är ny i gamet och 
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måste skapa sig rubriker och att han egentligen inte tycker så. Han säger även att barnen får 

en annan sorts trygghet när de går i friskolor. Ardalan Shekarabi ordföranden för SSU 

tillägger att det inte är barnen själva som väljer vilken skola de ska gå i och att detta fel ur 

demokratisk synpunkt. Dessa tre argument motsäger inte varandra på något sätt. 

Skolministern pratar om frågan ur integrationssynpunkt medan Ardalan Shekarabi talar om 

barnens rätt. Cecil de Rozario talar istället om barnen i friskolorna som drabbade innan de 

kunde komma till friskola eftersom de var utstötta i statliga skolor. På detta sätt blir dock 

debatten nyanserad eftersom många olika åsikter läggs fram kring en fråga. Resultatet blir att 

tittaren får ta del av många olika argument medan debattörerna talar förbi varandra genom att 

tala olika om samma fråga. Utifrån antagandet att debatt uppstår först när åsikterna går emot 

varandra på ett tydligt sätt kan man påstå att detta inte är en tydligt definierad debatt. Då 

deltagarna bara pratar förbi varandra borde man, utifrån ovan nämnda definition, snarare 

beteckna det som en slags diskussion eftersom de endast nyanserar ämnet.   

Det har tidigare nämnts under rubriken Debatt och medier att det är svårt att uttrycka sig 

nyanserat i en medierad debatt. Nyanserna framträder först när ett inlägg bemöts med ett nytt 

inlägg som presenterar en annan ståndpunkt i frågan. En rad av positionerade och 

onyanserade åsikter samspelar därför och bidrar till en nyanserad debatt som informerar 

tittaren om de olika ståndpunkter som finns i debatten.  

10.2 Konflikter i interaktionen 

Utifrån tankegångarna kring objektivering av Berger & Luckmann är steget kort till debatt så 

som det betraktas i studien. I SVT Debatt 2004-11-09, som tidigare nämnts, sker en debatt 

mellan en man som driver en pälsbutik och en djurrättsaktivist. Debatten gäller pälsindustrins 

legitimitet i förhållande till djurens lidande och är aktualiserad eftersom 100-tals anmälningar 

inkommit till polisen om vandalisering av pälsbutiker och chinchillafarmar. Debatten är tydlig 

i det avseendet att man diskuterar just objektiveringar av subjektiva känslor. Mannen som 

äger pälsbutiken har under en längre tid blivit utsatt för omfattande vandalisering i form av 

krossade fönster och klotter på dörrar. Vandaliseringen är för butiksägaren ett tydligt tecken 

på vrede och upproriskhet från djurrättsaktivister, i likhet med Berger & Luckmanns exempel 

om kniven i väggen. Skadegörelsen blir således en objektivering av aktivisternas subjektiva 

åsikter. Man skulle på så sätt kunna tala om ett slags praktiskt debatterande då olika aktörer 

genomför fysiska aktioner för att skapa uppmärksamhet i en specifik debatt. Vandaliseringen 
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blir till ett objektiverat inlägg i debatten om djurens rätt. Objektiveringen av dessa åsikter blir 

retoriskt mer effektfull och uppmärksammad än om frågan endast diskuterats ansikte mot 

ansikte. Därmed tappar debatten om pälsindustrin legitimitet fokus och handlar nästan enbart 

om själva vandalismen. De olika parterna har svårt att föra en sansad debatt eftersom 

djurrättsaktivisten å sin sida vill diskutera djurens lidande, medan butiksägaren vill opponera 

sig mot vandalismen. Debatten blir ett av flera exempel från SVT Debatt där debatten kom att 

handla om konfliktens legitimitet istället för om kärnfrågan. Det skapas en förflyttning inom 

den egna debatten.  

10.3 Intertextualitet och interdiskursivitet 

De studerade debattformaten består av en mängd hänvisningar till andra debatter, andra 

ämnen och andra diskurser. Det är svårt att avgränsa en debatt och samtidigt kartlägga den 

fullständigt. Intertextualitet och interdiskursivitet är starkt förknippade med varandra. En 

debatt kan ofta sägas innehålla båda delarna. Det måste dock göras en åtskillnad på dessa två. 

Interdiskursivitet handlar om att använda sig av flera olika diskurser i en debatt för att föra 

fram en åsikt. Exempel på detta är när debatten kring säkerheten på Kronobergsanstalten var 

aktuellt. Då skrev 57 brottsmålsadvokater under på debattinlägget Bodström glider undan sitt 

ansvar 2004-10-29. De kritiserade Thomas Bodström utifrån en juridisk diskurs när de säger 

att han glider undan sitt ansvar. Bodström i sin tur rör sig i en politisk diskurs då han uttalar 

och försvarar sig några dagar senare. De olika diskurserna används ofta för att legitimera en 

viss åsikt i en debatt. Därmed uppstår även intertextualitet eftersom det uppstår en hänvisning 

till något utanför själva debatten. Enligt ovan nämnda definition av debatten blir dock 

diskussionen av intertextualitet och interdiskursivitet något trivial. Dessa företeelser blir 

naturligt förekommande i nästan varje debatt och samtidigt kan man säga att det inte finns 

någon intertextualitet då allt som hänvisas till ingår i debatten. På samma sätt kan man säga 

att de olika diskurser som används i debatten ingår i en större debattdiskurs kring ett specifikt 

ämne.   

Det som är intressant i detta fall är att de olika diskurserna som ingår i en bestämd debatt ofta 

används för att ge tyngd åt ett argument. Intertextualitet är en förutsättning för att en debatt 

ska kunna utvecklas eftersom varje debattinlägg är en följd av något som sagts tidigare, vare 

sig det är inom debattämnet eller utanför det. Intertextualitet är alltså en förutsättning för att 

ett ämne ska kunna förflytta sig mellan olika medier. 
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11 Problematisering av en specifik debatt  

Genom att utgå från till exempel TV-debattens historik som tidigare nämnts så blir det tydligt 

att begreppet debatt är förskjutet. Begreppet har historiskt används ganska snävt men 

förekommer idag tvärmedialt. Idag används begreppet för att hantera diverse frågeställningar i 

samhället och när man talar om problem så anses det viktigt att ämnet tas upp till offentlig 

debatt . Synen på vad som kan sägas vara en offentlig debatt sammanfaller i det här 

sammanhanget med det empiriska urvalet SVT Debatt, SR Ring P1 och DN Debatt. En 

offentlig debatt är därför en debatt som existerar i flera medier på grund av sin aktualitet. 

Aktualiteten i sin tur kan bero på många saker men är naturligt kopplad till den 

nyhetsrapportering som sker medialt.   

En tillräckligt intensiv offentlig debatt kan utan tvekan ligga till grund för politiska beslut. För 

att så ska ske krävs att ämnet/problemet debatterats tvärmedialt och över längre tid. 

Debattprogram i TV har också ofta som ett mer eller mindre uttalat mål att få medverkande 

makthavare att ge löften om förändringar. Exempel på sådana debatter är mäns våld mot 

kvinnor, alkohol i trafiken och skolan som alla gett återverkningar på politisk nivå. Nedan 

följer en konkret beskrivning om detta skett och vad som även skett på vägen. Debatten som 

avses gäller mäns våld mot kvinnor som under hösten 2004 blev särskilt aktualiserat. En 

interpellation, ställd från Gudrun Schyman till statsminister Göran Persson, från den 15 

februari 2005 pekar på att debatten om kvinnomisshandel både förändrat och förändrats. 

Under hösten 2004 debatterades ämnet mäns våld mot kvinnor intensivt och på ett sätt som 

inte setts tidigare. 87 Schyman hänvisar till debatten som intensiv vilket är intressant eftersom 

empirin tillåter oss att kartlägga vad som sagts, av vem, hur och när. Utifrån empirins 

tidsavgränsning sker det första inlägget om mäns våld mot kvinnor den 30 oktober 2004 i DN 

Debatt även om ämnet varit aktuellt under en längre tid. Nedan följer en resumé av hur 

debatten utvecklades.      

                                                          

 

87 http://www.riksdagen.se/debatt/fragor/ip.asp?rm=0405&nr=381 

http://www.riksdagen.se/debatt/fragor/ip.asp?rm=0405&nr=381
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11.1 Exempel på debattens utbredning 

30 oktober DN Debatt: Nye jämställdhetsministern Jens Orback får kritik för att ha använt 

begreppet könsrasism . Utnämningen av Orback anses vara ett slag mot både forskning och 

verksamheter kring mäns våld mot kvinnor. Utnämningen av Orback ett slag mot 

feminismen , Göran Persson har gjort en helomvändning i jämställdhetspolitiken

  

2 november DN Debatt: Framträdande politiker från s, mp och v pekar på bra och dåliga 

saker i det nuvarande partisamarbetet. Man erkänner att fel har begåtts och vill framöver 

bland annat bekämpa mäns våld mot kvinnor. Begreppen rättvisa och jämnställdhet används 

frekvent i artikeln.   

2 november SR RingP1: En kvinna ringer till RingP1 och uttrycker sig om 

kvinnovåldsdebatten. Hon uttrycker en rädsla för att män och kvinnor har olika typer av 

förebilder vilket leder till att: Kvinnor bygger upp, män raserar, terroriserar och mördar, eller 

hur? Samtidigt kan hon inte förstå hur män kan tolerera att den här bilden hela tiden målas 

upp. Hon ser dock en positiv tendens i att vissa av de vanliga hyggliga männen nu vaknat 

upp och startat nätverk och demonstrationer mot våld och kvinnoförtryck.  

14 november DN Debatt: Jens Orback har tagit till sig av kritiken mot honom och hans 

arbete mot kvinnomisshandel. Han lägger i artikeln fram ett fempunktsprogram för att 

bekämpa kvinnomisshandel. Artikeln beskriver prostitution som den största kränkningen av 

kvinnan. Kvinnornas möjligheter ska inte behöva begränsas av ojämlikhet i arbetet. , Mäns 

våld mot kvinnor gör Sverige ociviliserat .  

16 november SVT Debatt: Debattens rubrik i programmet är Kvinnomisshandlare pekas ut 

i pressen . Tidningen Norrländska Socialdemokraten har valt att publicera namn och bild på 

män som misshandlar kvinnor. Debatten kretsar kring huruvida det är rätt sätt att bekämpa 

problemet och om medierna gör fel som agerar skampåle. En rad olika företrädare för 

organisationer och institutioner finns representerade och åsikterna går brett isär.   

19 november DN Debatt: Elva före detta ledamöter i regeringens råd för kvinnofrid 

kritiserar regeringen och menar att regeringen är oroande passiv i kampen mot kvinnovåld . 

Jens Orback artikel från 14 november kritiseras för att han där kopplat ihop mäns våld mot 

kvinnor med lika lön för båda könen. Författarna vill se en riktig handlingsplan istället för 

vackra ord. 
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11.2 Debattens följder 

Artiklarna och inslagen ovan är starkt förknippade med varandra. De är alla publicerade under 

den månaden då ämnet mäns våld mot kvinnor var särskilt aktuellt. Debatten kan sägas leda 

fram till den interpellation som senare togs upp på riksdagsnivå. Interpellationen menar, 

förutom det som tidigare nämnts, att:  

[ ] Alltfler gav uttryck för att detta inte är en kvinnofråga utan ett gigantiskt 
samhällsproblem som i grunden handlar om demokrati och mänskliga rättigheter. 
Alltfler blev medvetna om att våldet mot kvinnor och barn, det våld som utövas av 
män, inte är avvikelser. Det är inte missbruk, psykisk sjukdom eller kulturella 
klyftor som är orsaken. I stället är mäns våld mot kvinnor det yttersta uttrycket för 
en samhällsordning där män är överordnade och kvinnor underordnade, det vill säga 
ett uttryck för den patriarkala maktordningen. [ ] 88  

Citatet ovan visar på hur debatten om mäns våld mot kvinnor har filtrerats genom olika 

instanser. Först togs ämnet upp till debatt som ett ganska specifikt problem där en viss grupp 

män i förhållanden misshandlar kvinnor. Efter cirka en månad har problemet växt och kopplas 

till jämnlikhet och senare även till prostitution. Avslutningen, eller snarare konsekvensen av 

debattens utveckling/förflyttning blir därmed i viss mån den ovan nämnda interpellationen. 

Den ger också en bild av hur debatten kan förstås som en större helhet i ett politiskt 

sammanhang.   

Upprinnelsen återfinns i kritiken som riktades mot Jens Orback på DN Debatt den 30: e 

oktober strax efter det att han tillträtt som ny jämnställdhetsminister. Kritiken är personlig 

mot honom och han sägs där utgöra en helomvändning i Göran Perssons 

jämnställdhetspolitik . Författarna vänder sig också emot att Orback liknat mäns våld mot 

kvinnor vid en slags könsrasism . Några dagar senare publiceras nästa artikel i debatten. Den 

här gången är inlägget författat av politiker från regeringen, Orback exkluderad. Hela artikeln 

blir en slags ursäkt från regeringen där den också proklamerar att man avser satsa på 

bekämpning av mäns våld mot kvinnor och även främja jämnställdhet. Redan i detta skede 

har debattens fokus luckrats upp och det talas nu om jämnställdhet på samma gång som 

kvinnomisshandel. Hur hänger dessa två begrepp ihop rent konkret?    

Samma dag hörs ett inlägg i RingP1 som anknyter till debatten. Debattören gör kopplingar 

som går från lagstiftning till dataspel, förebilder och vidare till kvinnomisshandel. Det finns 

                                                          

 

88 http://www.riksdagen.se/debatt/fragor/ip.asp?rm=0405&nr=381

 

http://www.riksdagen.se/debatt/fragor/ip.asp?rm=0405&nr=381
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dock ingen direkt relation till inläggen som publicerats på DN Debatt utan debattören 

beskriver problemet på ett mer vardagligt plan. Hon tror att dataspel som innehåller våld 

påverkar män och ger dem fel förebilder vilket i sin tur leder till kvinnomisshandel. Hon är 

positiv till att män i landet nu bildar nätverk för att motverka våld och kvinnoförtryck. Efter 

inlägget påpekar programledaren Tomas Tengby att debattören missuppfattat vissa delar av de 

citat som nämns. Tengby talar om situationen som ett litet missförstånd mellan olika 

debattörer.   

Knappt två veckor senare reagerar Jens Orback på kritiken och publicerar ett 

fempunktprogram mot kvinnomisshandel på DN Debatt. Artikeln i sig visar på en tydlig 

breddning av begreppet mäns våld mot kvinnor . Orback menar att prostitution och handel 

med kvinnor för sexuella ändamål är det yttersta och mest kränkande uttrycket för mäns våld 

mot kvinnor . Förskjutningen och utvidgningen av begreppet är tydlig. I debattens början 

användes mäns våld mot kvinnor som ett uttryck med relativt snäv omfattning. De flesta 

tolkade det endast som fysiskt våld mot kvinnor. Breddningen sker då Orback hävdar att även 

prostitution är en form av kvinnomisshandel. Orbacks breda tolkning av begreppet får under 

den här perioden fäste på en hög politisk nivå, men långt ifrån alla som deltar i debatten har 

samma breda synsätt.   

Två dagar senare sänder SVT Debatt en paneldebatt om kvinnomisshandel. Utgångspunkten 

för debatten är att Norrländska Socialdemokraten (NSD) valt att publicera namn och bild på 

män som dömts för att ha misshandlat kvinnor. Utgångspunkten visar på att debatten tolkas i 

sin snävare betydelse där inte prostitution nämns. Programledaren Lennart Persson talar också 

om problemet som att män slår sina kvinnor och det finns inget som tyder på att SVT 

samma breda betydelse i begreppet som Orback. I Studion finns chefredaktören för tidningen 

och även representanter för diverse föreningar och förbund. Om man betraktar TV-debatten 

som en fortsättning på artiklarna som publicerats på DN Debatt så har fokus nu svängt en 

aning. TV-debatten handlar mest om vad som konkret görs för att motverka mäns våld mot 

kvinnor. Tidigare DN-artiklar har tydligt beskrivit problemets omfattning men utan att Orback 

framfört någon konkret arbetsmetod (Orback kritiseras även för detta i senare DN Debatt-

artikel). NSD menar att publiceringen av namn och bild på gärningsmännen fungerar som 

skrämseltaktik för män. Kritiken mot publiceringen kommer från flera håll och Angela 

Beausang (fd ordf. ROKS) menar att [ ] publiceringen snarare är kontraproduktiv . Vad 
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gör detta för kvinnan? Per-Arne Jigenius (fd pressombudsman) tror att publicering av sådana 

uppgifter skulle kunna tolkas som förtal. Samtidigt som debatten på sätt och vis tar ett steg 

tillbaka vad gäller tolkningsomfattningen så görs ändå framsteg.   

Tidigare debattinlägg i DN har kretsat kring problemet i sin helhet utan att nämna konkreta 

bekämpningsmetoder. SVT Debatt gör det omvända och utgår istället från en enskild 

arbetsmetod som sedan debatteras huruvida den är bra, dålig, effektiv eller kontraproduktiv. 

Angreppssättet blir på så sätt både mer konkret och lättbegripligt utan att behöva tappa fokus 

på grundproblemet. Nivåskillnaden i debatterna mellan tidning och TV är dock inget som 

behöver gälla generellt. Det som blir avgörande är om det sker utifrån en specifik eller mer 

generell utgångspunkt. En politiker som Orback kan i ett debattinlägg i DN inte tillåta sig 

själv att debattera på en nivå där han utgår från enskilda fall. Däremot passar ett sådant inlägg 

bättre in i en TV-debatt där utgångspunkten ofta är just ett enskilt fall. Debatter på både 

specifik mikronivå såväl som övergripande makrodebatt kring ämnen är viktiga, 

kombinationen leder till framsteg. Dels för att en mångfald av debattformat leder till en 

mångfald av synsätt, men också för att det skapar utrymme för ett brett deltagande i enlighet 

med en demokratisk strävan.  

3 dagar efter att SVT Debatt sänts, den 19: e november, publiceras ett svar på Orbacks artikel 

från 14: november. Författare av artikeln är elva före detta ledamöter från regeringens råd för 

kvinnofrid. De kritiserar Orback och regeringen för att vara [ ] oroande passiv i kampen 

mot kvinnovåldet . Kritik riktas också mot att Orback kopplat ihop kvinnovåldet med lika lön 

för båda könen. Man anser att detta är två vitt skilda saker som inte hör till samma debatt.   

11.3 Slutsatser kring den studerade debatten 

Det ovan nämnda exemplet visar tydligt hur en debatt breder ut sig i det offentliga rummet. 

För att kunna ta del av en sådan debatt är det viktigt att inte avgränsa sig till enskilda medium. 

De tre studerade debattformaten är endast exempel på dess utbredning och debatten förs 

egentligen på ett ännu bredare plan. Det är alltså förflyttningarna som skapar och är debatten. 

Att ta del av en liten del av denna, genom exempelvis ett enda forum, innebär alltså en 

fragmentering av en större mer övergripande diskussion. Den medierade debatten blir en 

helhet genom sin komplexitet och genom sin förekomst i flera medier.   
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Den tvärmediala debatten kan tänkas spela en viktig roll även i det politiska utövandet. Det 

ligger i politikernas intressen att få allmänhetens stöd, så ett utspel av Orback skulle inte få 

samma uppmärksamhet om det endast debatterades i exempelvis riksdagen. Istället blir 

debatten utbredd och förankrad hos medborgaren, vilket gör att Orback tvingas ta ett steg 

tillbaka och omformulera sig. Detsamma gäller andra debatter där politiker, som genom 

debattmedierna ställs till svars för någonting måste ändra sina ställningstaganden. Debatten 

som helhet är ett utmärkt exempel på hur flera debattformat tillsammans kan driva fram en ny 

bredare tolkning av ett samhällsproblem. Politikerna visar på hur de tar på sig rollen att 

sammanfatta debattens utveckling. Interpellationen som skrevs beskriver kvinnovålds-

problematiken som en del av ett större problem. Gudrun Schyman sammanfattar också 

debatten på ett sätt där hon ser den som en debatt, trots att den löpt genom flera debattformat. 

Det i sig blir ytterligare ett argument för hur viktigt det är att studera debatt utifrån det snitt 

som gjorts i studien. Politiken utövar och samspelar med debatt genom att positionera och 

sammanfatta redan etablerade debatter. Den blir därför en del av nya debatter och deras 

förutsättningar.    
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12 Diskussion 

Definitionen av debatt som något som rör sig i det offentliga rummet obundet av mediet är 

enligt oss ett centralt synsätt på dagens debatt. Gränsöverskridandet hör idag samman med 

medialiserad debatt och att isolera ett debattmedium för att studera något specifikt ämne vore 

att utestänga en stor del relevant material. Utgångspunkten i denna uppsats har varit tre olika 

medier med tre olika debattförutsättningar. Det har dock visat sig att dessa tre hör ihop mer än 

vad som framkommer vid första anblicken. Förekomsten av debattämnen och vad som är 

viktig debatt för stunden återspeglas i de tre medierna som på olika sätt spinner vidare på ett 

debattämne. De tre formaten är alltså tre sidor av samma sak som tillsammans skapar ett 

större sammanhang. Ämnen förändras med avseende på underhållning/bildning och ändrar 

fokus genom förflyttningar. Dessa frågor är några av dem som diskuteras i texterna nedan.   

12.1 Mötet mellan politik och underhållning 

De tre studerade medierna ligger oftast nära varandra i urvalet av ämne. Det som ofta skiljer 

sig är debattfokus och sättet att prata om det debatterade ämnet. Genom studien har tydliga 

gränser urskiljts mellan de tre debattfora. DN Debatt är den som ligger närmast den politiska 

arenan medan SVT Debatt ligger nära underhållningsformatet. Ring P1 kan sägas vara den 

aktive medborgarens arena för reflektion. Eftersom vår definition av debatt inte är avgränsat 

till något enskilt medieformat smälter dessa tre ihop till en enda nyanserad debatt. Den blir 

inte bara nyanserad på det sättet att olika personer får tala om ämnet utifrån olika diskurser, 

intressen och förutsättningar utan även genom att medieformaten har olika fokus. Den 

politiska debatten i DN smälter samman med en underhållande SVT Debatt vilket resulterar i 

något sorts mellanting där politiken förs upp på en mer populärkulturell nivå. De åsikter som 

sedan kommer fram i Ring P1 kan sägas vara inlägg som till stor del bygger på de två övriga 

formaten tillsammans.   

Denna sortens slutsats borde kunna dras utifrån en liknande studie av angränsande 

debattmedier eller forum. Vi tror att de tre poler man kan urskilja i en medierad debatt, och 

även som producent inrikta sig på, är just en politisk diskurs, en medborgararena och en 

underhållningsdiskurs. Dessa tre sammansmälter ofta men kan urskiljas relativt tydligt i de tre 

studerade formaten. Diskussionen kring de tre debattformaten kan liknas vid den kring 

vetenskapen där populärvetenskapen ger spridning till men samtidigt förenklar den 
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vetenskapliga diskursen. Detsamma sker inom debattformaten, men här blir resultatet att 

medborgaren får en mer varierad bild genom att ta del av de tre polerna, eftersom de är 

relativt lättillgängliga. Den aktive medborgaren har alltså möjlighet att ta del av en nyanserad 

men olik debatt genom konsumtion av och deltagande i olika format.   

Vad som händer när politiken möter underhållningen kan ses utifrån flera aspekter. Dels får 

den politiska debatten större spridning samtidigt som den inte blir lika fokuserad. Istället blir 

den mer sammanblandad genom många olika åsikter, som ofta är mer radikala. Debatten 

riskerar även att ändra eller tappa fokus då en part exempelvis uttrycker åsikter som 

egentligen inte motsäger motpartens utan istället ändrar fokus på vad som debatteras. 

Slutligen kan nämnas att det som utifrån demokratisynpunkt är positivt med denna 

sammansmältning av politik och underhållning eftersom det oavsett fokus engagerar fler 

medborgare till att delta eller åtminstone att blir medvetna om frågor som rör samhället.  

12.2 Demokratins verktyg 

Den historiska förflyttningen har skett på en generell nivå där debatt har gått från att ha 

präglats av ett grundläggande samförstånd, till en mer polariserad natur. Tekniskt har 

förändringen skett genom att nya medieformat skapat nya förutsättningar. Tekniken har 

förenklat deltagandet i debatt för folket vilket kan sägas legitimera demokratin i samhället. 

Det mest tydliga exemplet på ett sådant format är Ring P1. Hela programidén är genomsyrad 

av det politiska idealet där man menar att debatten ska utgå från lyssnare precis som en 

demokrati ska utgå från folket (folkstyre). Ring P1 blir en debattarena där folket, åtminstone 

tror sig styra debatten snarare än mediet. De kommunikativa förflyttningarna som sker i 

samtliga format är givetvis beroende av de tekniska förutsättningarna. Här ingår missförstånd 

som kan uppstå, begrepp vars betydelse breddas och politiskt positionering. I exemplet med 

Jens Orback förstår man hur hans kommunikativa handlingar (inom ramen för debatten) inte 

bara bidrar till en breddning av begreppet mäns våld mot kvinnor utan också blir ett uttryck 

för att själv positionera sig. Positioneringen blir ett ställningstagande, dels i debatten, och lika 

mycket i rollen som jämnställdhetsminister. Man kan också säga Orbacks tolkning av 

begreppet mäns våld mot kvinnor i sig ger upphov till en debatt i debatten. Med det menas 

att debatten tillslut handlar mer om hur och vad som omfattas av själva begreppet än om 

själva problemet med våldet. Denna typ av fenomen i debatt är något som Kroon beskriver 

som vridning av debattfokus. Förändringen inom debatt finns som tidigare nämnts på flera 
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olika plan. En större förändring rent historiskt ligger i att synen på debatt förändrats och idag 

anses vara viktigare än någonsin. Allt som händer/beslutas i samhället blir legitimt, bara det 

funnits en debatt om det. Det finns en stor efterfrågan på att ämnen ska tas upp till offentlig 

debatt . Att debattera och på så sätt uttrycka åsikter har kanske blivit ett självändamål för att 

hålla uppe någon slags demokratisk chimär av samhället och dess institutioner. Debatter 

uppfyller på så sätt kanske bara människors behov av att tro att deras åsikt spelar roll.   

12.3 Vridning av debattfokus 

Debatt blir ofta allt annat än debatt. Detta menar Kroon utifrån de studier hon gjort på 

debatter i kvällstidningar. De tappar ofta fokus och ersätts av klagomål på motpartens 

tillkortakommanden. Debatter förgrenar sig ut i samtal som kan beskrivas som rena 

personangrepp. Kroon talar om vridning av debattfokus som en slags metod för skaffa sig 

ett övertag i debattsammanhang. Detta görs genom att man ofta talar mer om hur än om 

vad vilket i vissa fall kan vara nog så viktigt. Ordval och retorik har en viktig roll i dessa 

situationer påverkar utfallet av debatten. Det pågår en slags diskursiv kamp om vad som 

egentligen står i fokus för debatten. Här ser vi en mycket stark koppling till vårt eget material. 

Debattens konflikt bygger ofta på missförstånd om vad det är man debatterar. Märkligt nog är 

nämligen många av de debattörer som förekommer i till exempel SVT:s debatt helt överens. 

Om man med en debatt avser att låta olika personer föra fram sina åsikter i en viss fråga så 

kanske det räcker att tala om just vad . Men om målet är att göra framsteg, komma överens, 

eller kanske lösa svåra problem så tror vi det är ytterst viktigt att också tala om hur . Vi 

menar inte att Kroon har helt fel när hon talar om vridning av debattfokus som något negativt 

och det bör heller inte handla om rena personangrepp. Dock är det viktigt att se debattens 

utveckling genom att diskutera just hur andra personer fört fram sina åsikter tidigare i 

debatten. Vissa skulle säkert tala om detta fenomen som pajkastning där debattörer bara 

förolämpar varandra. Det finns trots allt väsentliga skillnader i materialet mellan TV och 

radiodebatt. En TV-debatt tenderar ofta att svänga över och handla för mycket om hur, istället 

för att vara kärnfull och vilja komma överens. TV-debatten verkar heller aldrig vilja komma 

till en punkt där olika parter kan enas om något eller ännu mindre diskutera fram en lösning.   

Radiodebatten är däremot betydligt mer enande till sin form och drivs ofta på ett mer varierat 

sätt än vad som sker i TV. Samtidigt återfinns samma polariserande tendens inom radion som 

inom TV när det handlar om vilka åsikter som presenteras. Den fundamentala skillnaden 
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ligger i att medverkande i radio av någon anledning har mer nyanserade åsikter än de som 

syns i TV. Sedan kan man diskutera vilket av dessa medier som är mest representativ för 

medborgaren, men radiodebatten ligger närmare människors vardag. Utifrån synen på debatt 

som ett verktyg för politiskt utövande kan man istället säga att det är DN Debatt som ligger 

närmast av de tre studerade formaten. Ju mer man studerar de olika typer av debatter så blir 

det också alltmer uppenbart att det inte är i mediala debattsammanhang som de stora 

framstegen i beslutsfattandet görs.  

12.4 Hur ska en bra debatt se ut? 

Att beskriva hur en bra debatt bör se ut är problematiskt. Å ena sidan kan dagens 

debattklimat sägas vara bra eftersom det uppfyller sin primära funktion att fungera som ett 

politiskt verktyg. Å andra sidan måste flera aspekter diskuteras och ifrågasättas. En av 

aspekterna är att missförstånd uppstår i samband med förflyttningarna. Dels diskuteras samma 

fråga utifrån olika infallsvinklar som egentligen inte motsäger varandra men som utger sig för 

att göra det, som i analysexemplet om friskolorna. De nyanser som uppstår bidrar 

nödvändigtvis inte enbart till en nyansering i debatten utan även till en breddning som gör att 

fokus på kärnfrågan går förlorad. Därmed kan detta bli ett problem i beslutsfattandet då den 

ursprungliga frågan skiftar fokus kring någonting annat. En medieöverskridande debatt ökar 

alltså missförstånden samtidigt som den ger en bredare debatt.  

Underhållningsaspekten är en annan viktig del i en bra debatt. Balansen mellan politik och 

underhållning måste hållas på en rimlig nivå i förhållande till publiken. Blir det för mycket 

underhållning riskerar enskilda debattfora att förlora sitt förtroendekapital. Eftersom det är 

viktigt att hålla publiken intresserad, måste man hela tiden göra avvägningar och anpassa 

debatten för att så många som möjligt ska vilja ta del av den. Kanske handlar detta om hur 

intresserad allmänheten är av frågan, ju mindre utbrett intresse, desto mer underhållande 

behöver det vara. En bra debatt ska alltså använda underhållning för att engagera 

medborgaren. Utvecklingen har dock tydligt gått från att vara av mer bildande karaktär till att 

sätta större vikt vid underhållningen.  



63 

12.5 Producentens makt 

Frågan om vem som egentligen bestämmer över vad som ska debatteras har inget enkelt svar. 

Att påstå att hela makten ligger hos producenten vore att passivisera medborgaren. Utifrån det 

teoretiska underlaget och materialet i denna uppsats kan inget direkt svar ges på denna fråga. 

Det har inte heller varit relevant att ta del av mer forskning kring ämnet utifrån uppsatsens 

frågeställningar. Det som kan sägas, utifrån denna uppsats, är att medborgaren har viss makt 

över debattutbudet. Genom vissa medier som är öppna för medborgaren, sådana som Ring P1, 

kan debatt väckas kring frågor som inte förekommit i de övriga medierna tidigare. Dock är det 

ofta inlägg till redan utbredda debatter som förekommer i Ring P1 som i exemplet kring 

debatten om kvinnovåld.   

Även här är frågan om underhållning viktig. Eftersom urvalet av ämnen i exempelvis SVT 

Debatt ofta sker med avseende på underhållningsvärde, finns det risk för att andra viktigare 

frågor utesluts. Därför är det viktigt med ett diversifierat debattklimat där olika forum med 

olika målgrupper samspelar. DN Debatt blir därmed ett viktigt komplement som får rollen av 

ett politiskt forum. Resultatet av ett sådant debattklimat blir därför ett brett utbud där enskilda 

producenter får mindre makt över vad som diskuteras i medierna.  

12.6 Debattens nyhetsvärde 

För att förstå de tre studerade debattformaten krävs en förståelse för deras förutsättningar och 

möjligheter. En mediegestaltning av ett debattämne kan heller inte sägas vara just endast ett 

debattämne. Snarare är det en blandning av budskap som löper kors och tvärs och fyller 

kontextuella funktioner. Därför blir till exempel DN Debatt i sin form en sammansmältning 

av debatt på en mer generell nivå, nyhetsförmedling och politiskt positionering. 

Debattartiklarna på DN Debatt fungerar inte bara som ett inlägg i en debatt utan måste också 

kunna betraktas som en slags upplysande nyhet.89 Anspråk på nyhetsvärdet är mest påtagligt i 

DN Debatt av de tre studerade formaten. Ring P1 gör inget sådant anspråk medan SVT Debatt 

gör det till viss del. I DN Debatt är nyheten lika viktig som själva debatten eftersom 

sammanhanget som det presenteras i är ett nyhetssammanhang som bidrar till tidningens 

nyhetsvärde. På så sätt samverkar debatt med nyhetsförmedling i DN.  

                                                          

 

89 Kroon, 2001, s.77f. 
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12.7 Kontextberoende debatt 

Varje debatt kan ses som ett sätt att se på världen. Den skapar så att säga sin egen 

diskussionslogik. Debatter är också beroende av varandra. Just därför existerar debatter ofta i 

flera medier samtidigt. Men eftersom debatter är så beroende av sin kontext (i det här fallet 

avses medieformatet) kan man egentligen aldrig säga att en och samma debatt förekommer i 

flera medier samtidigt. Snarare är det så att medierna behandlar ett gemensamt debattema men 

med olika utgångspunkter. Det är därför problematiskt att prata om samma debatt i flera 

medier. Debattinläggen i sig, vare sig de består av text, ljud eller bild, är inte flyttbara hur 

som helst mellan olika medier. Debatter som kan sägas vara gränsöverskridande90 kan på så 

sätt fungera kontraproduktivt för debattens utveckling. När en debatt alltså rör sig mellan flera 

debattformat är det därför inte konstigt att begrepp omtolkas/förändras eftersom det tekniska 

formatet inte kan förhålla sig objektivt gentemot utsagan.  

12.8 Förslag till vidare forskning 

Det mediala samspelet är viktigt vid liknande studier. Utifrån resultaten i denna uppsats kan 

vi ge nya perspektiv på debatt som begrepp. En studie av ett specifikt debattämne obundet till 

medierna skulle kunna ge liknande resultat som i denna studie. Det skulle alltså innebära en 

mer övergripande kartläggning av det mediala samspelet där fler medier hade innefattats. För 

att kunna göra en sådan studie är dock insikten om debattens tvärmediala förflyttningar varit 

en viktig förutsättning. Därför anser vi att en studie kring hur ett ämne förflyttas och förändras 

både över tid och tvärmedialt skulle vara av intresse för en djupare förståelse av förflyttningar 

på mikronivå.          

                                                          

 

90 Likvärdigt med begreppet multi-interaktionerande debattarenor som använts på s 49. 
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