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Abstract 
 

Titel: Personifiering av genus i Lilla Aktuellt 2016 - En kvantitativ innehållsanalys 

Författare: Josefine Karlsson, Josefin Ulriksson. 

Kurs, termin och år: Journalistik GR (C), C-uppsats, höstterminen 2017. 

Antal ord: 13 280. 

Problemformulering och syfte: Medier påverkar människors åsikter och tankar genom vad 

de väljer att visa för sin publik. I dag blir barn medieanvändare redan i ung ålder, och genom 

detta påverkas de redan som mycket små. Den verklighet de möts av i medierna formas också 

av deras verklighet och deras egna roller i denna. Syftet med studien var att undersöka hur 

könsroller speglas i SVT:s Lilla Aktuellt, samt hur inslagen personifieras. Syftet var också att 

undersöka hur flickor/kvinnor och pojkar/män fördelades mellan de mjuka och hårda 

nyhetsinslagen. 

Metod och material: Undersökningen är en kvantitativ innehållsanalys av 51 avsnitt av Lilla 

Aktuellt under 2016. Avsnitten valdes ut genom ett stratifierat urval och var totalt 258 inslag. 

Huvudresultat: Resultatet i vår studie visar att Sveriges Televisions Lilla Aktuellt i stor 

utsträckning använder sig av både flickor och pojkar i sina inslag från 2016. I de inslag där 

någon kommer till tals är det en majoritet där både flickor och pojkar kommer till tals i 

samma inslag. Studien visar också att det är en jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga 

reportrar, och att dessa är utspridda jämnt mellan mjuka och hårda nyheter. Vidare visade vår 

studie att det endast i undantagsfall är barn som är reportrar i nyhetsinslag. Vi kunde också se 

att det var en liten majoritet av mjuka nyhetsinslag i Lilla Aktuellt under 2016, men att det 

inte skiljer speciellt mycket – 52 procent mjuka nyhetsinslag och 48 procent hårda 

nyhetsinslag. Personifieringen saknas i många fall helt, men i de fall de förekommer är 

personifieringen ofta hög. 

 

Nyckelord: Personifiering, genus, Lilla Aktuellt, barnjournalistik, kvantitativ innehållsanalys, 

könsroller. 
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1. Introduktion och problemformulering  
Trots att flickor överlag får större ordförråd och mer träning i att kommunicera, är det pojkar 

som grupp som dominerar talutrymmet på förskolan och skolan. Sannolikt, menar Henkel och 

Tomicic, finns idén att pojkar är otåliga och inte orkar vänta på sin tur, något som ofta 

uppfattas som charmigt och som ett uttryck för en stark drivkraft och vilja. Detta leder i sin 

tur till att vi, ofrivilligt, signalerar att de som sitter och väntar på sin tur inte har lika viktiga 

saker att säga. Detta skriver Kristina Henkel och Marie Tomicic (2009) i Ge ditt barn 100 

möjligheter istället för 2. I vår studie syftar vi till att se och visa hur flickor och pojkar syns 

och kommer till tals i tv-nyheter och hur personifieringen ser ut. 

 

Gunilla Jarlbro skriver i Medier, genus och makt (2006) att genusperspektivet på medier är 

samhällsrelevant av ren demokratisk anledning och därför viktigt att spegla flera delar av 

verkligheten. Hon menar att det därför är av vikt att alla typer av medborgare, såväl kvinnor 

som män och såväl barn som vuxna ska få höras i media. (ibid). Jarlbro nämner i sin bok 

nyhetsrapportering och lägger märke till att det ofta är män som får uttala sig som experter i 

nyhetsinslag och det att det är en del av ett osynliggörande liksom att göra skillnad på 

rapportering som herrfotboll kontra damfotboll (ibid). 

 

Socialiseringsteorin berör området och vi har kopplat undersökningen till teorin och Peter 

L.Berger och Thomas Luckmann (2011) beskriver hur barn tar med sig värderingar i väldigt 

ung ålder. Från hemmet återfinner barnen sociala aspekter som formar dem till individer 

liksom Henkel och Tomicic talar om ovan. Det är dock inte bara i hemmet som värderingar 

formar små barn. Även medier och nyheter påverkar pojkar och flickor som växer upp. I vår 

undersökning ser vi på hur Lilla Aktuellts nyheter personifieras och hur könsroller speglas. 

Om resultatet skulle visa på skillnader är problemet tydligt eftersom ovan nämnda forskning 

tyder på att barn påverkas av medier. Luckmann och Berger (ibid) lyfter fram det när de 

skriver om socialiseringsteorin då medier bidrar till hur identifikation och normskapande 

faller ut i verkliga livet vilket blir samhällsrelevant då barn har så stor tillgång till medier. 

 

Det enda nyhetsprogrammet på tv som riktar sig till just barn är Sveriges Televisions program 

Lilla Aktuellt som sänds fyra dagar i veckan på SVT:s Barnkanalen och SVT play. Resterande 

barnprogram på tv är i stor utsträckning underhållning. Att få barn att intressera sig för 

nyheter kan dock vara svårt, skriver Rönnberg, i och med att det klassiska nyhetsformatet är 
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väldigt formellt och barns dåliga tålamod kan komma i vägen. Finns det inget som barnen kan 

identifiera sig med i programmen blir det än svårare. Detta är något som Margareta Rönnberg 

kommit fram till i sin studie Från Barnjournalen via Lilla Aktuellt – till häxan Surtants 

rapport?.(Rönnberg, 2010). 

 

Om det bara finns ett nyhetsprogram som riktar sig till barn bär det också ett stort ansvar. 

Barnen får inte bara sina nyheter från programmet, utan till viss del också sin uppfostran och 

åsiktsbildning via detta. (Rydin, 2000) Därför är det av stor vikt att ta reda på hur Lilla 

Aktuellt speglar könsroller i sina avsnitt, eftersom detta är vad barnen får se och sedan 

påverkas av. Studien tar intryck av ett antal tidigare studier, så som denna av Rydin, som i 

likhet med vår undersökning genomförs genom en kvantitativ innehållsanalys, men där vår 

huvudsakliga analys utgår från personifiering, något som inte tidigare gjorts på Sveriges 

Televisions Lilla Aktuellt. 

 

Att vi väljer att studera könsroller och genus bland barnnyhetssändningar beror framför allt på 

att vi ser en brist på denna typ av studie. Många har studerat genus och könsroller, många 

andra har studerat barnnyheter, men få har slagit ihop dessa två och studerat båda. Eftersom 

barn framför allt tar del av nyheter genom tv, och det bara finns ett nyhetsprogram på tv som 

riktar sig till barn, finns det en relevans med denna typ av undersökning.  

Lilla Aktuellt är ett nyhetsprogram som sänds av Sveriges Television. En del av SVT:s public 

service-uppdrag är att bedriva nyhetsverksamhet, erbjuda mångsidigt kulturutbud och göra 

program för barn och unga. Programmen ska präglas av demokratiska och humanistiska 

värden, folkbildningsambitioner, mångfald och kvalitet, samt vara tillgängligt för alla oavsett 

förutsättningar och bakgrund. (SVT, 2017). 
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med vår studie är att ta reda på hur ofta flickor/kvinnor respektive pojkar/män syns i 

bild och intervjuas i Lilla Aktuellt och om inslagen är personifierade, samt om det finns 

skillnader på könsfördelningen mellan traditionellt hårda och mjuka nyheter. Syftet är också 

att undersöka om det finns en överrepresentation av det ena eller andra könet bland de 

experter som förekommer i inslagen. Ett bisyfte med studien är, utöver detta, att ta reda på om 

det är fler barn än vuxna som medverkar i och till inslagen, samt hur många inslag det finns 

inom olika genrer. 

 

Våra frågeställningar är som följer: 

Hur speglas könsroller i Lilla Aktuellt? 

 

I vilken grad förekommer flickor/kvinnor och pojkar/män i inslagen i Lilla Aktuellt? 

 

1.2 Avgränsningar 
Våra avgränsningar är journalistik för barn och genus, där vi valt att undersöka Sveriges 

Televisions Lilla Aktuellt, som i dagsläget är det enda nyhetsprogrammet för barn på TV. Det 

finns ett antal tidigare studier om barn och genus, men denna typ av studie har tidigare inte 

gjorts med Lilla Aktuellt som fall. Vi har fokuserat på att se hur personifieringen ser ut i 

inslagen och hur könsroller speglas i inslagen.  
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1.3 Bakgrund 
Sverige intar, jämte några andra länder, en unik position när det gäller satsning på barn- och 

ungdomsprogram i TV och radio. Men majoriteten av programmen finns till för att 

underhålla, roa och i vissa fall undervisa barnen, medan bara en liten del av programmen 

förmedlar nyheter. I både USA och Europa användes tv:n under slutet av 60-talet och början 

av 70-talet som ett läromedel för förskolebarn. I Sverige startades, precis som i många andra 

länder, program som ville lära barnen grundläggande kunskaper inom läsförståelse, 

begreppsbildning och social kompetens, ett exempel är Fem myror är fler än fyra elefanter. 

(Rydin, 2000.) 

 

1972 kom det första nyhetsprogrammet för barn: Barnjournalen. Programmet sändes i TV1 (i 

dag SVT1) och riktade sig till åldrarna 8 till 13 år. Det sändes fram till år 1991 och ersattes ett 

par år senare, 1993, av Lilla Aktuellt. 

 

Lilla Aktuellt är i dag det enda nyhetsprogrammet på tv som riktar sig till barn. Det sänds fyra 

dagar i veckan på Barnkanalen samt SVT Play, och ska enligt SVT ”...förmedla nyheter och 

fakta samt kulturella och konstnärliga upplevelser från olika delar av Sverige och världen ...”. 

 

Programmet sändes på ettan fram till hösten 2008, då det flyttades till SVTs Barnkanalen, där 

det alltså sänds än i dag. Rönnberg kunde i sin studie se att tittarsiffrorna sjönk i och med 

denna tablåförändring, framför allt hos vuxenpubliken (Rönnberg, 2008). Barnen fortsatte 

dock att titta i ungefär samma utsträckning som tidigare, men med en liten nedgång även där. 

(Rönnberg, 2008) 

 

Tidigare forskning visar att barn i huvudsak får sina nyheter från tv, och inte från tidningar 

(Rydin, 2000, sida 292). Något Rydin märkte i sin studie var att kunskapsklyftorna barn 

emellan i mångt och mycket tycktes öka i stället för att minska. De som redan besatt 

kunskaper lärde sig mer av TV-programmen medan de som inte besatt kunskaper inte kunde 

ta till sig de utbildande inslagen i programmen. Intresset för TV-tittande har dock varit stort 

hos barn ända sedan starten, och efter införandet av TV2 på 70-talet fördubblade barnen sitt 

TV-tittande. (Rydin, 2000) 

 

Detta stora intresse tycks i dag ha avtagit, åtminstone för Lilla Aktuellt. Detta har, bland 
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annat, sin orsak i att barnen i dag fått tillgång till fler kanaler som sänder barnprogram och 

därmed sprider ut sitt tittande mer än vad de kunde göra tidigare, skriver Rönnberg (2008). En 

annan anledning är det förändrade medielandskapet, där människor blir mer och mer 

medialiserade, och där vi använder medier på ett helt annat sätt än vi tidigare gjort. Aktiviteter 

online, så som Youtube och Myspace, låter publiken, och inte minst barnen, vara delaktig på 

ett annat sätt än de traditionella medierna, samtidigt som de kan skapa egna verk (Carlsson, 

2010, Kapitel: Global Digital Culture Requires Skills In Media Literacies, Sirkku Kotilainen). 

 

En av barnens främsta källor till nyheter är tv, enligt Rydin (2010), och finns det bara ett 

nyhetsprogram som riktar sig till barn så bär detta program också ett stort ansvar. Barnen får 

inte bara tillgång till nyheter genom programmet, utan till viss del också sin sociala 

uppfostran och åsiktsbildning via detta. Därför är det också relevant att studera hur Lilla 

Aktuellt väljer att spegla sina nyheter genom ett genustänk och personifiering via sina tv-

kanaler. 

 

Sveriges journalistkår har, utöver en rad olika lagregleringar, ett antal etiska regler som flera 

svenska medieorganisationer enats om att följa. Dessa etiska regler är inte tvingande, och 

anger vilka riktlinjer de ansvariga utgivarna har att ta hänsyn till. De etiska reglerna är i 

korthet: 

1. Ge korrekta nyheter. 

2. Var generös med bemötanden. 

3. Respektera den personliga integriteten. 

4. Var varsam med bilder. 

5. Hör båda sidor. 

6. Var försiktig med namnpublicering. 

 

Allmänhetens Pressombudsman (PO) och Pressens Opinionsnämnd (PON) är de som har till 

uppgift att se till att medierna följer dessa etiska regler. Det är främst pressen som använder 

sig av dessa regler, etermedierna har ett annat system (Statens medieråd, 2018). 

 

Bland dessa etiska regler finns det inget som specifikt tar upp något speciellt förhållningssätt 

när det gäller barn (PO & PON, 2017). 
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2. Teori och tidigare forskning 
För att ta reda på hur genus presenteras och behandlas genom personifiering i Sveriges 

Televisions Lilla Aktuellt har vi utgått ifrån socialiseringsteorin, som också innefattar 

könsideologier. Genom dessa könsideologier beskrivs på vilka grunder män och kvinnor 

skiljer sig åt. Vi undersökte socialiseringsteoring, men även medielogiken och 

medialiseringsteorin kan appliceras på studien. Medielogik genom personifiering förklarar hur 

journalistiskt material presenteras, betonas och organiseras. Det är en process där information 

överförs och presenteras av medier, vilket professorerna David Altheide och Robert Snow 

använder och var bland de första att använda sig av medielogiken. (Altheide & Snow, 1991. 

sida 9). 

 

2.1 Barn och TV-reklam 
I en rapport från 1996 studerar Anja Hirdman på svensk TV-reklam ur ett genusperspektiv. En 

del i rapporten handlar om TV-reklam riktad till barn. Där presenterar hon avsevärda 

skillnader mellan reklam som är riktad till flickor respektive pojkar, där flickreklamerna är 

rosa, med ljuv musik och en kvinnlig speakerröst. Det karaktäristiska, skriver Hirdman, är att 

kameran tar närbilder på stillasittande flickor vars lek består av omhändertagande – de ”sköter 

om” produkten. I flickreklam ligger identifikationen uppbyggd kring personlig skönhetsvård 

och omsorg. Pojkreklamen, å andra sidan, har flera ”maskulina” drag, som understryks på 

flera olika sätt. Till exempel är färgerna mörka och kameran och klippningen visar aktiva, 

dramatiska skeenden och händelser. Speakerrösten är manlig. Identifikationen i pojkreklamen 

bygger på dramatik och inlevelse i lekarna, där figurernas äventyr blir de lekande pojkarnas 

egna. (Hirdman, 1996, sida 45) 

 

Utöver detta kom Hirdman också fram till att män i reklamer framstår som de kunniga, 

allvetande experterna, i förhållande till kvinnorna. Vad gäller just barnreklam skriver 

Hirdman: ”...efter min systematiska genomgång av materialet kan jag konstatera att det 

(tyvärr) är i just barnreklam som fördomar, stereotypiseringar etc florerar som mest”. 

(Hirdman, 1996. sida 46) 

 

Sett till all TV-reklam som undersöktes var männen helt dominerande, både visuellt och 

verbalt. Hirdman nämner att också tidigare TV-studier visar att män är betydligt fler i 

programutbudet än kvinnor. (Hirdman, 1996) 
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2.2 Nyheter för barn 
Margareta Rönnberg har gjort flera undersökningar om journalistik som riktar sig till barn. 

Hon har, bland annat, forskat i skillnaderna mellan Lilla Aktuellt, som började sändas 1993, 

och föregångaren Barnjournalen, som lades ned 1991. Rönnberg ifrågasätter om Lilla Aktuellt 

fortfarande är ett nyhetsprogram, utan menar i stället att programmet är ett blandmagasin där 

man lagt in kortfattade nyhetsinslag. Magasindelen är den som dominerar innehållet i 

programmet, speciellt de underhållande inslagen, något som Rönnberg menar kan bero på 

konkurrensen från andra, kommersiella kanalers utbud av barnprogram. (Rönnberg, 2010. 

Sida 254-255) 

 

Inte heller det längre avsnittet av Lilla Aktuellt som sänds på torsdagar kan sägas vara ett 

nyhetsprogram, menar Rönnberg. Hon kallar det i stället en barnvariant av Landet runt, ”en 

veckokrönika med intressanta och trevliga reportage från lokala barnhändelser”. (Rönnberg, 

2010. Sida 254-255) 

 

Vidare betonar Rönnberg att Lilla Aktuellts försök att visa mer underhållande nyheter inte lett 

till några ökade tittarsiffror, utan att det faktiskt är tvärtom. Publiken har minskat. Hon såg 

också brister i det public service-kriterium som vilar på Lilla Aktuellt. När hon ställer frågan 

”...enligt ert uppdrag ska ni väl ha en övervikt av 'översättningar' av de stora vuxennyheterna, 

viktat 70:30? Har ni det?” blir svaret nej. Rönnbergs beräkningar visar att vuxennyheter 

bearbetade för barn kontra inslag om barn år 2008 snarare var 30:70. Dessutom kom hon fram 

till att 15 procent av sändningarna helt saknade ”stora vuxennyheter”. (Rönnberg, 2010. Sida 

320) 

 

2.3 Mjuka och hårda nyheter 
En del av vår studie var att undersöka hur många mjuka nyheter respektive hårda nyheter som 

fanns i Lilla Aktuellts program under 2016. Vi tittade också på om det var kvinnliga eller 

manliga reportrar och flickor eller pojkar som kom till tals i de respektive inslagen. För att 

göra detta måste man först definiera vad mjuka och hårda nyheter är. Vi har valt att utgå från 

Monica Löfgren Nilssons definition, där hårda nyheter, som är traditionellt mer manliga, är 

brott, näringsliv, politik, teknik, ekonomi, utrikesnyheter, vetenskap och sport. Mjuka nyheter, 

som traditionellt sett anses vara mer kvinnliga, är human interest, kultur, miljö, 

konsumentfrågor och sociala frågor så som utbildning, vårdfrågor, barnomsorg och bostad. 
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Utöver denna definition har vi också kategoriserat in nyheter som är uppenbart underhållande 

under mjuka nyheter. Detta innebär att vissa nyhetskategorier som egentligen anses vara 

hårda, till exempel sport, i vissa fall kategoriserats som en mjuk nyhet, eftersom syftet med 

inslaget varit att underhålla eller roa sin publik. (Löfgren Nilsson 2000. Sida 8 och 12) 

 

2.4 Lilla Aktuellt i tidigare studier 
I kandidatuppsatsen Lilla Aktuellt – då och nu undersöker Marie Hägg och Sofie Amberg hur 

programmet förändrats sedan dess start 1993. De använde sig av en kvantitativ 

innehållsanalys för att jämföra åtta program från 1993 med åtta program från 2008. Precis 

som vi gjorde, använde sig Hägg och Amberg av ett kodschema för att få svar på sina frågor, 

som var: 

– Vilka ämnen rapporterar man om? 

– Var utspelar sig nyheterna geografiskt? 

– Hur gestaltas inslagen? 

I sitt resultat kunde Hägg och Amberg se att de nyheter som dominerade handlade om kultur 

och nöje, både i avsnitten från 1993 och 2008. Redaktionen väljer ut nyheter som de vet att 

tittarna identifierar sig med, men också nyheter som de (redaktionen) vet att publiken behöver 

få veta mer om. (Hägg & Amberg, 2009). Resultatet som följde i Ambergs och Häggs 

undersökning liknade i mångt och mycket det resultat som Margareta Rönnberg fick fram i 

sin undersökning där hon jämförde Lilla Aktuellt med föregångaren Barnjournalen. Båda 

studierna tyder på att programmet ter sig allt mer nöjesinriktat och framhåller mer 

underhållning än tidigare. 

 

Vidare visade resultatet att Lilla Aktuellt år 1993 hade fler, dubbelt så många, inslag om 

krig/konflikt och hälsa som år 2008. Hägg och Amberg menar i sin slutdiskussion att det är 

viktigt att publiken, barnen, får ta del av det som händer ute i världen, och inte bara se de 

underhållande nyheterna som finns. De skriver: ”Om de väljer bort nyheter om krig för att 

istället sända tre inslag om filmen High School Musical gör redaktionen inte sitt jobb. Barn 

ser samma löpsedlar som oss vuxna”. (Hägg och Amberg, 2008) 

 

I uppsatsen Vad barn får se undersöker Magnus Råström och Simon Kingdal Lilla Aktuellts 

nyhetsurval under 2015, med intryck av Hägg och Ambergs studie. De använde sig av en 

kvantitativ innehållsanalys för att ta reda på hur väl programmet följde kriterierna för 

nyhetsvärdering, hur variationen såg ut mellan informativa och utbildande inslag gentemot 



Josefine Karlsson 
Josefin Ulriksson 
Jour-15 

12 

underhållning, samt för att se vilka som fick komma till tals i inslagen. De undersökte 41 

avsnitt av Lilla Aktuellt, ett från varje vecka under 2015, som valt ut genom ett stratifierat 

slumpmässigt urval. 

 

I sitt resultat kom Råström och Kingdal fram till att tre av fyra skildrade aktuella händelser, 

men att det utöver detta inte är många av Håkan Hvitfelts tio punkter över vad som blir 

nyheter som prickas av inslagen i Lilla Aktuellt. De vanligast förekommande källorna i 

inslagen var barn, framför allt i inslag som handlade om skolan samt kultur och nöje, något 

som inte förvånade Råström och Kingdal. Kategorin ”Nöje/Kultur” förekom oftast, men inte i 

sådan majoritet att det förminskade nyheter som handlade om olyckor, miljö och sjukdomar. 

Detta resultat skiljer sig från tidigare studier där underhållande inslag varit dominerande. 

 

I förslag till vidare forskning föreslår Råström och Kingdal en närmare studie om varför män, 

kvinnor, pojkar och flickor får komma till tals i olika genrer. Det är med inspiration från detta 

vi gör vår egen studie, som inte kommer att svara på frågan varför, men som kommer att ta 

reda på vilka eventuella skillnader som finns mellan flickors och pojkars medverkan i 

programmet. 

 

2.5 Könsroller och genus 
Vi skapar olika, osynliga regler om kvinnligt och manligt i samhället, något som Yvonne 

Hirdman kallar genuskontrakt (2001). Hon menar att kvinnor och män hålls isär, genom att 

manligt och kvinnligt är helt skilda saker och inte sällan också varandras motsatser. 

Segregeringen mellan män och kvinnor upprätthålls av båda könen genom detta kontrakt, 

eftersom de är så olika att de också tilldelas olika platser, sysslor och egenskaper, skriver 

Hirdman (Ibid). Detta görs ofta helt omedvetet, eftersom det är vad som upplevs som normalt, 

att det är så det ”ska” vara. Genuskontraktet skapas, enligt Hirdman, på gruppnivå som 

strukturer i samhället. Det finns enskilda män som har lägre status än kvinnor, men som grupp 

är det männen som och det manliga som värderas högre än kvinnor och det kvinnliga. Därför, 

betonar Hirdman, är det viktigt att skilja på individ- och gruppnivå (Ibid). 

 

Linda Fagerström och Maria Nilsson skriver i Genus, medier och masskultur (2008) om 

mediers makt och påverkan i relation till genus och könsroller. De, liksom Hirdman, tar upp 

det maskulina och feminina synsättet kring män och kvinnor där självklara egenskaper som 
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exempelvis smink anses kvinnligt och sport manligt och ofta är socialt och kulturellt inkomna. 

Det ter sig därmed inte som en tillfällighet att vissa ämnen anses vara för pojkar och andra 

ämnen för flickor med hård och mjuk karaktär (ibid). Ungefär sex timmar om dagen 

konsumerar en svensk medier och blir i sin tur påverkad av mediernas makt och dess 

inflytande på människan. Fagerström och Nilsson menar att sättet medier skildrar män och 

kvinnor därför är central eftersom våra värderingar och uppfattningar påverkas genom att vi 

tar del av medier (ibid). 

 

I artikeln Kvinnor och män i media, som Statens medieråd publicerat, menar man att 

samhället rent generellt blivit mer jämställt de senaste seklet, men att det fortfarande finns 

många skillnader mellan hur kvinnor och män framställs i medierna. Detta påverkar i sin tur 

normer och värderingar i samhället (Statens medieråd, 2017). 

 

Trots att kvinnor utgör hälften av världens befolkning förekommer kvinnor bara i en knapp 

fjärdedel av det globala nyhetsflödet år 2010. I Sverige var siffran lite högre, 32 procent. Att 

kvinnor är underrepresenterade är, skriver textförfattaren, problematiskt eftersom ”kvinnors 

erfarenheter och perspektiv riskerar att hamna i skymundan eller helt saknas. Ett icke jämställt 

medieinnehåll bekräftar den maktstruktur där kvinnor underordnas och män överordnas” 

(ibid). 

 

Artikeln tar också upp vilka som får vara experter, och kommer fram till att män oftare får 

uttala sig i egenskap av expert eller talesperson, liksom i egenskap av att vara politiker, 

företagsledare eller idrottsstjärnor. Detta trots att fördelningen mellan kön på exempelvis 

politiska poster i riksdag och regering är jämn. De kvinnor som trots allt uppmärksammas i 

media för sin yrkesroll blir oftare än män omskrivna för sitt utseende, kläder och frisyr (ibid). 

 

Avslutningsvis tar Statens medieråd upp att könsmedvetenheten i journalistkåren och på 

redaktionerna gradvis ökar. Artikelförfattaren skriver att: ”exempels får också män ibland 

frågor om familjeliv i kombination med arbete” (ibid). 

 

2.6 Medielogik och personifiering 
Generellt kan man säga att medielogik är den process som används för att presentera och 

överföra information genom media. Medielogiken ser delvis till hur material är organiserat, 
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vilken stil det presenteras i, fokus eller betoning på en särskild egenskap i beteendet, och 

grammatiken av mediekommunikationen, skriver Altheide och Snow. Som exempel tar de upp 

TV-publiken, som blivit så van vid olika typer av format att de automatiskt känner igen när 

det som visas på TV är nyheter, underhållning eller drama. (Altheide & Snow, 1991). 

 

Medielogiken är i ständig förändring, eftersom att medievärlden utvecklas. De senaste åren 

har utvecklingen gått fort, men Altheide menar i en artikel från 2013 att grundargumentet 

fortfarande är relevant. Han skriver att ”Media logic and an interest in mediation has 

accompanied the widespread expansion and use of the Internet, cell phones - and “smart 

phones”- social media, and the surveillance applications of each of these for an increase in 

mediated social control as well as promotion of fear”. (Altheide, 2013) 

 

För att försöka få en ytterligare förståelse för vad medielogiken handlar om kan man citera 

Jesper Strömbäck (Strömbäck, 2000): ”...innebär medielogiken att sådant blir nyheter som 

passar mediernas format, dess organisation, interna arbetsvillkor, normer och behov av 

uppmärksamhet”. Detta är, enligt Strömbäck, händelser som kan tillspetsas, förenklas, 

polariseras, intensifieras, konkretiseras, personifieras eller passar i de stereotyper som finns, 

antingen inom nyhetsorganisationen eller i den kultur som mediet är verksam inom. 

(Strömbäck, 2000). 

 

Av dessa sju berättartekniker har vi valt att fokusera på personifiering i vår studie, för att se 

vilka personerna är som får komma till tals i Lilla Aktuellts olika inslag. Personifiering är att 

ge ett problem eller en åsikt ett ansikte, och att genom detta locka publiken till intresse. Att 

göra detta möjliggör att publiken kan känna identifikation. (Strömbäck, 2000). 

 

Herbert Gans är medieforskare, och skriver att något som är nödvändigt i medier är det han 

kallar viktiga berättelser. Intressanta berättelser, däremot, är ingen nödvändighet, utan finns 

för att balansera viktiga berättelser som allt som oftast är negativa nyheter. De intressanta 

berättelserna, som han kallar det, har oftast människan i fokus och är genom detta lätta för 

läsare eller tittare att relatera till (1980). 

 

Gans menar att det finns en rad olika typer av berättelser: 

1. Personberättelser. Dessa berättelser fokuserar på att berätta om privatpersoner som varit i 
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ovanliga situationer eller (statliga) tjänstemän i privata situationer. 

2. Utbytta roller. Dessa berättelser är allt som oftast lustiga eller skämtsamma, men har en 

seriös underton, där fokus ligger på hur en människa förändrat sitt liv eller ”bytt sida”, från 

buse till god. 

3. Mänskliga berättelser. Dessa berättelser handlar om människor som går igenom ovanliga 

saker som väcker sympati, medlidande eller beundran hos läsaren eller tittaren. Skillnaden 

mellan personberättelser och mänskliga berättelser är alltså att de senare väcker en annan typ 

av känsla hos publiken. 

4. Hjälteberättelser. Dessa berättelser fokuserar på vanliga människor som segrar över 

skurkar. Det är också amatörer eller proffs som gör något fascinerande eller lyckas med något 

ovanligt, så som att slå rekord eller liknande. 

5. Kuriosaberättelser. Dessa berättelser är de överblivna berättelserna som väcker 

uppmärksamhet hos sina läsare eller tittare. Exempelvis kan det handla om sekter och kulter. 

Genren innehåller de extraordinära och ovanliga, men kanske inte så viktiga, berättelserna. 

 

De intressanta berättelserna, enligt Gans, är alltså de nyheter som har en hög grad av 

personifiering (1980). 

 

2.7 Socialiseringsteorin 
Teoretikerna Peter L. Berger och Thomas Luckmann skriver i boken Kunskapssociologi – hur 

individen uppfattar och formar sin sociala verklighet (Berger, Lyckmann, 2011) handlar 

precis om det som titeln beskriver. De skriver om barn och deras identifikation med andra när 

de övertar andras roller och attityder. Jaget är enligt Berger och Luckmann en reflekterad bild 

som återspeglar de attityder andra tagit till sig. Individen tar inte bara efter attityder och roller 

utan också andras hela världar (Ibid.). Föräldrar, lärare och medier påverkar därmed barn och 

unga. Alla identifieringar äger rum inom en ram som beskriver en social värld. På så sätt lär 

sig barnet vad det är och ska kallas (Ibid.). Om nyheter är vinklade till att flickor är tysta och 

bättre i skolan påverkar det mottagaren och blir en del i raden av identifikation. Peter L. 

Berger och Thomas Luckmann skriver om hur barn tar med sig värderingar och sociala 

aspekter hemifrån redan i väldigt ung ålder. Barns värld formas därefter utifrån vuxnas 

värderingar och vägledning genom identifikationen i uppväxten. Medier, som ofta är en del av 

barns dagliga bruk, blir i sin tur en påverkan och gestaltningen av medierna bidrar därmed till 

hur identifikation och normskapande faller ut i verkliga livet. 
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Varje individ präglas redan från födseln av sin omgivning. Därför kan ingen med säkerhet 

säga vad som är medfödda biologiska egenskaper och vad som är inlärda beteenden i de olika 

könsbundna mönstren. Något som är gemensamt för alla genussystem är dock att de har sin 

grund i antingen en uttalad eller underförstådd uppfattning om att män är intellektuellt 

överlägsna kvinnor. Mannen, skriver Mona Lagerström i sin avhandling Dramatisk teknik och 

könsideologi, betraktas som norm och kvinnan som det avvikande. (Lagerström, 1999) 

 

2.8 Medialiseringsteorin 
Medialiseringsteorin, eller mediatization theory på engelska, handlar om hur medier påverkar 

oss och våra åsikter och tankar. Framför allt blir den aktuell eftersom det nya digitala 

medielandskapet med mediamakt påverkar mottagarna och i synnerhet barn som tar emot 

medier som nyheter och underhållning.  

 

Historiskt sett uppstod begreppet mediatization, på svenska kallat medialisering, antingen som 

ett sätt att beskriva det växande medieinflytandet inom politikområdet eller att märka den 

växande betydelsen av medier i det postmoderna eller senmoderna samhället i allmänhet. De 

senaste åren har teoretiska så väl som empiriska studier av medialisering intensifierats, och 

därigenom har förståelsen för medialiseringens process också ökat. (Hjarvard, 2012) 

 

Särskilt användbar, skriver Hjarvard, har teorin visat sig vara för att analys och diskussion av 

hur media sprider sig till, sammanflätad med, och influerar andra kulturområden och sociala 

institutioner, så som konsumtion, utbildning, research och religion. Hur media påverkar andra 

områden, som de tidigare nämnda, kan variera både i grad och kvalitet, och är, fortsätter 

Hjarvard, en ömsesidig process. (Hjarvard, 2012. Sida 25) 

 

Digital och interaktiv media har blivit en del av vår vardag i nästan alla sociala institutioner, 

skriver Hjarvard, och har möjliggjort organisationer och individer att interagera med varandra 

över tid och rum på mycket mer flexibla sätt än tidigare. Detta gör i sin tur att media når ut till 

sin publik på ett annat sätt än tidigare, med alla de fördelar och nackdelar det innebär. 

Hjvarvard skriver att medialisering ”...concerns the long-term process whereby social and 

cultural institutions and modes of interaction are changed as a consequence of the growth of 

the media's influence.”. 
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Andrea Shrott har författat kapitlet Dimensions: Catch-all label or technical term i boken 

Mediatization: concept, changes, consequences av Knut Lundby. Hon skriver mycket om 

politik och politikers plattform i medierna och hur de strategiskt arbetar för att synas för 

medborgarna i media eftersom medborgarna är så starkt förankrade till massmedia. Hon 

menar att tidigare har barn och ungdomar sett upp till vuxna förebilder så som föräldrar, 

syskon, lärare eller andra äldre för att få information och kunskap. I dag, i takt med att 

medierna utvecklats till allt fler och mer tillgängliga plattformar, finns kunskap att få på fler 

håll. I och med detta kan dagens barn och unga ta del av information och underhållning och 

lära sig det sociala spelet via medier på ett sätt man inte gjorde tidigare. Det gör att det inte 

bara är vuxna i barnens närhet som är källa till information och social kunskap utan även 

medier och framför allt internet. (Shrott, 2009, sid. 41-61). 
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3. Metod och material 
Vi valde att genomföra vår studie genom en kvantitativ innehållsanalys. Anledningen till att vi 

valde en kvantitativ innehållsanalys var att vi ville få en överblick av fenomenet och 

innehållet i Lilla Aktuellt, snarare än att fördjupa oss i en kort tidsperiod. Genom detta fick vi 

svar på frågor om hur mycket och hur många, medan en kvalitativ analys hade gett oss svar på 

frågor om varför. Vi var i vår undersökning intresserade av att bland annat ta reda på hur 

många flickor respektive pojkar som förekom i inslagen, och hur många av dessa flickor 

respektive pojkar som faktiskt kom till tals. Fördelen med att använda sig av en kvantitativ 

innehållsanalys är att resultatet kan sammanställas i siffror, vilket gör svaren klara och 

tydliga. 

 

Det material vi utgått från är avsnitt av Sveriges Televisions nyhetssändningar riktade till 

barn, programmet Lilla Aktuellt. Vi valde att studera hela 2016 för att i slutskedet kunna 

generalisera vårt resultat. Anledningen till att vi valde att studera avsnitten från 2016 var för 

att vi ansåg att det är av störst intresse för studien att undersöka det material som är så aktuellt 

som möjligt. Eftersom samtliga avsnitt från 2017 ännu inte sänts, fick vi därför gå tillbaka ett 

år i tiden. 

 

3.1 Urval 
För att kunna genomföra studien gjorde vi tidigt i processen ett urval. Programmet Lilla 

Aktuellt har under 2016 sänts under vardagskvällarna måndag, tisdag, onsdag och torsdag 

veckovis. Genom ett stratifierat slumpmässigt urval valde vi från dessa vilket material vi 

skulle studera. Vi rev fyra olika pappersbitar ur ett pappersark och skrev måndag, tisdag, 

onsdag och torsdag på varsin papperslapp. Därefter skakade Josefine om lapparna för att 

Josefin sedan skulle kunna dra en lapp för att, genom detta, få fram vilket material vi skulle 

studera. 

 

Så gjorde vi 52 gånger, för att få en veckodag från varje vecka. Resultatet av dragningen förde 

vi in i ett Excel-dokument för att sammanställa. Därefter gjorde vi vår beställning från 

Kungliga Biblioteket, 52 avsnitt av Lilla Aktuellt. Det visade sig då att Lilla Aktuellt sänts 

endast 51 veckor under 2016, vilket också gjorde att vårt urval nu tappade ett avsnitt. Dessa 

51 avsnitt innehöll sammanlagt 258 nyhetsinslag. 
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Utöver Lilla Aktuellts vanliga sändningar måndag till torsdag, finns det också ett program 

som heter Lilla Aktuellt Skola. Det är ett program som skolorna runt om i Sverige kan välja 

att visa under lektionstid, för att sedan diskutera med eleverna. Detta program utelämnade vi i 

vår studie. Vi valde att enbart studera de avsnitt som sänds på vardagskvällar året om. 

 

Lilla Aktuellt har också en del specialavsnitt som är fördjupningsprogram. Där går 

programmet på djupet inom ett visst ämne. Till exempel finns ett avsnitt där Lilla Aktuellt 

möter Zlatan Ibrahimovic för en djupare intervju med honom. Inte heller dessa specialavsnitt 

tog vi med i vår studie, I stället valde vi att helt och fullt fokusera på de nyhetsprogram som 

sänds kontinuerligt varje vecka. 

 

3.2 Kodning av Lilla Aktuellt 
Kungliga Biblioteket skickade materialet per post till Mittuniversitetets bibliotek i Sundsvall. 

Materialet, i form av tre CD-skivor, fick inte lämna bibliotekets lokaler, därför blev vi 

hänvisade till ett speciellt rum i biblioteket där vi via stationär dator kunde ta del av avsnitten. 

Där kunde vi börja studera materialet utifrån ett kodschema vi själva konstruerat, med frågor 

som ”vilka kommer till tals i inslaget?”. För att kunna koda enligt samma princip förhöll vi 

oss till kodinstruktioner och definierade vad som tyder på att en nyhet är mjuk respektive 

hård. Detta kodschema med tillhörande instruktioner bifogas. Se bilaga. 

 

Innan vi började studera vårt material konstruerade vi ett kodschema (se bilaga 1). I 

kodschemat fanns exempelvis frågan ”Är nyheten i inslaget av mjuk eller hård karaktär?” 

med svarsalternativen ”1. Mjuk” och ”2. Hård”. I kodschemat ställde vi också frågor om i 

vilken grad inslagen var personifierade, samt vilka som syns i bild och kommer till tals. Vi 

valde också att kategorisera varje inslag, dels för vår egen skull att hålla reda på inslagen allt 

eftersom de kodades, men också för att få en klar överblick över vilka kategorier som 

dominerade. Vi ställde också en fråga om vem som var sakkunnig i inslagen, samt vem som 

var reporter i inslaget. Frågorna konstruerades utifrån de teoretiska avstamp vi tagit, och för 

att vi båda skulle koda inslagen på samma sätt skapade vi också en kodinstruktion (se bilaga 

2). 

 

Tillsammans synade vi inslagen i Lilla Aktuellt. Vi tittade båda på samma avsnitt, på samma 

dator, samtidigt, och antecknade i varsitt Excel-dokument utifrån kodschemat. Efterhand 
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jämförde vi våra kodningar, för att se att vi gjort samma bedömningar. Utifrån kodschemat 

svarade vi på våra frågeställningar. Därefter kunde vi sammanställa vår undersökning och 

förde in uppgifterna i SPSS för att sedan kunna göra tabeller till vår resultatdel. Totalt tittade 

vi på 258 inslag, vilket också blev vårt n-tal. 

 

3.3 Validitet och reliabilitet  
Det insamlade materialet har hög kvalitet eftersom vårt syfte varit att undersöka innehållet i 

Lilla Aktuellt. Eftersom vi haft tillgång till hela avsnitt har vi tydligt kunnat se vilka som 

förekommit i de olika inslagen, vilka som kommit till tals och vilka som varit reportrar. 

Frågorna är kodschemat är också konstruerade på ett sådant sätt som gör att vi mäter det vi 

säger oss mäta. Eftersom vi varit två som kodat, och i 99 procent av fallen kommit fram till 

samma resultat, tyder detta också på en hög reliabilitet. I de enstaka fall vi inte kommit fram 

till samma resultat har vi gått tillbaka till inslaget i fråga, och genom detta har vi också insett 

varför våra resultat skiljt sig åt. Den mänskliga faktorn har gjort att någon av oss missat något, 

men efter att ha sett om inslaget har vi kunnat åtgärda felet. 

 

Eftersom vi gjort ett urval och studerat ett stratifierat slumpmässigt valt program i veckan, 

sänker det kvaliteten en aning eftersom vi inte valt ett totalurval. Vi kan generalisera vårt 

resultat till hela året 2016, som vi undersökt, men för att kunna generalisera till programmet i 

större sammanhang än så hade vi behövt ta del av avsnitt från fler år. 

 

Vårt bortfall, att vi fick ett avsnitt mindre än vi räknat med, påverkar i detta fall inte vår 

validitet nämnvärt eftersom det inte är ett avsnitt som finns men som vi missat, utan tvärtom 

så finns avsnittet inte alls. Lilla Aktuellt hade under vecka 1 2016 sändningsuppehåll, något vi 

inte var medvetna om när vi gjorde vårt urval. Vi har alltså fått ett avsnitt från varje vecka 

som Lilla Aktuellt sändes 2016, och gjort vår undersökning utifrån det. 
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4. Resultat och analys 
 
Totalt undersöktes 51 avsnitt, med totalt 258 inslag. Något som stod ut i vår undersökning av 

Lilla Aktuellt var avsaknaden av reportrar som var barn. Flera av de tidigare studier vi 

tidigare nämnt, samt teorin om medielogik, tar upp att man som publik vill kunna identifiera 

sig med det man ser i inslagen. Att ett nyhetsprogram som riktar sig till barn därför inte 

använder sig av barnreportrar är anmärkningsvärt. Endast i undantagsfall, sju gånger, var det 

ett barn som var reporter i inslaget. I samtliga av dessa fall hade inslaget också blivit 

framröstat av Lilla Aktuellts tittare som ”veckans nyhet”, och var uteslutande mjuka nyheter 

om till exempel ett nytt spel som kommit ut på marknaden. Barnreportern berättade i inslaget 

om spelet, men utan att själv synas i bild eller ha träffat någon för en intervju. Det hela blev i 

stället som en liten presentation av spelet, med bildmaterial från spelet. 

 

Något annat som stod ut tydligt var att Lilla Aktuellt, när det var inslag där man intervjuat 

någon, i princip alltid intervjuat mer än ett barn. I 51 inslag lyckades man prata med både 

flickor och pojkar. Det fanns ingen tydlig koppling mellan mjuka nyheter och flickor, eller 

tvärtom. Snarare verkar Lilla Aktuellt medvetet ha försökt få med minst en flicka och en 

pojke i varje avsnitt, för att få balans mellan könen. Det samma verkar gälla balansen mellan 

kvinnliga och manliga reportrar, samt manliga och kvinnliga sakkunniga. Det fanns heller 

ingen större skillnad mellan om det var manliga eller kvinnliga reportrar som gjorde mjuka 

respektive hårda nyheter.  

 

I många inslag saknas det helt personer som kommer till tals. Dessa inslag är i huvudsak 

korta, snabba nyhetsinslag som presenterar allvarliga nyhetshändelser runt om i Sverige och 

världen. I varje avsnitt av Lilla Aktuellt förekom ungefär tre inslag av detta slag. Det är alltså 

en majoritet av inslagen som helt saknar personer som kommer till tals, men detta resultat kan 

kännas som lite missvisande, eftersom det handlar om just dessa korta inslag. I de mer 

djupgående reportagen och inslagen fanns det nästan uteslutande någon som kom till tals. 
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4.1 Genus och vuxna eller barn  

 

Av de totalt 258 inslagen i Lilla Aktuellt förekom det i stort sett alltid både flickor och pojkar 

och/eller kvinnor och män i bild. Något som var ganska vanligt var att det syntes både vuxna 

och barn, eller enbart vuxna, i bild i inslagen. Detta eftersom många inslag i huvudsak handlar 

om vuxna. Till exempel inslag om Melodifestivalen, Olympiska spelen och olyckor handlar 

till stor del om vuxna människor som gjort något eller drabbats för något, och därför är det 

också naturligt att vuxna syns i inslagen. I vissa inslag fick man in barn i inslagen genom att 

intervjua barn på stan om deras tankar och åsikter om händelsen inslaget behandlade. I 88 

inslag fanns det inga barn som syntes i bild, och i 11 inslag fanns det inga människor alls som 

syntes i bild. 
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Av de som kom till tals var det i 19 fall enbart pojkar, i 26 fall enbart flickor, och i 51 fall 

både flickor och pojkar. Många av inslagen i Lilla Aktuellt från 2016 handlade om skolan på 

något sätt. Här föll det sig naturligt att barnen var de som kom till tals, eftersom det är just 

barnen som berörs av skolfrågor. Det fanns också en naturlig fördelning mellan flickor och 

pojkar, där de överlag fick svara på ungefär samma frågor. Någon skillnad mellan flickor och 

pojkar var därför inte heller här tydlig.  

 

Personifieringen i Lilla Aktuellts inslag är, så som Strömbäck beskriver den, hög i de inslag 

där framför allt barn och unga får synas och tala. Personifiering går ut på att ge ett problem 

eller en åsikt ett ansikte för att locka publiken till intresse, och detta är något som Lilla 

Aktuellt använder sig av i många fall, framför allt när det gäller nyheter från Sverige. Svårare 

blir det med personifiering när nyheterna handlar om kriser ute i världen, eftersom de där inte 

har lika enkelt att finna människor som kan delta i inslagen. (2000) 
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Sett ur ett socialiseringsteoretiskt perspektiv är det en viktig del av det hela att det i så pass 

stor utsträckning syns ungefär lika många flickor och pojkar, kvinnor och män i Lilla 

Aktuellts inslag. Inte bara föräldrar och lärare påverkar barn och unga, utan även medier 

(Berger, Luckmann, 2011). Om då det enda eller andra är det enda som syns, eller i alla fall är 

i väldigt stor majoritet, påverkar det barn när de formar sin verklighet.  

 

4.2 Genus och mjuka eller hårda nyheter 

Något som varit svårt att se är ett tydligt mönster mellan flickor/kvinnor och pojkar/män i 

förhållande till mjuka och mjuka nyheter. Mjuka nyheter, som anses vara mer kvinnliga, är 

bland annat kultur, konsumentfrågor och sociala frågor så som vårdfrågor och barnomsorg. 

Hårda nyheter, som traditionellt sett anses mer manliga, är till exempel brott, politik och 

vetenskap. (Löfgren Nilsson 2000. Sida 8 och 12) 

 

 

 

Fördelningen mellan de totalt 258 inslagen var totalt 134 mjuka och 124 hårda nyheter. Som 

mjuka nyheter har vi, utöver Löfgren Nilssons definition, definierat nyheter som anses vara 
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underhållande. Med andra ord har en traditionellt hård nyhet i vissa fall definierats som mjuk i 

vår studie, beroende på hur den vinklats och presenterats. Till exempel har en del av 

sportinslagen, som traditionellt sett anses vara hårda, i vår undersökning i stället 

kategoriserats som mjuka, eftersom de haft en underhållande eller annan mjuk framtoning. 

 

 

 

I de mjuka inslagen var det 15 flickor, 12 pojkar och 32 blandade kön, barn, som fick komma 

till tals. Fördelningen var med andra ord väldigt jämn i Lilla Aktuellts mjuka inslag från 2016. 

I de hårda nyhetsinslagen fanns 11 tillfällen när enbart flickor talade, 7 tillfällen när pojkar 

talade och 19 tillfällen när både flickor och pojkar fick komma till tals. Den tydliga skillnaden 

man alltså kan se är att pojkar kommer till tals i hårda nyhetsinslag bara hälften så många 

gånger som de kommer till tals i mjuka inslag. En stor del av inslagen, både mjuka och hårda, 

innehåller barn av blandade kön, alltså både flickor och pojkar, som får komma till tals. Allra 

flest inslag var det dock där ingen alls kommer till tals. 

 

Fördelningen såg ungefär lika jämn ut när man jämför kvinnor och män som fick komma till 

tals i inslagen. Vid 11 tillfällen talade enbart kvinnor i mjuka inslag och vid 13 tillfällen 

talade enbart män i mjuka inslag. Vid hårda nyhetsinslag var det desto ovanligare att vuxna 

män är de enda som kommer till tals. Endast vid fyra tillfällen sker detta. För kvinnor var 

siffran ungefär likadan, enbart vid fem tillfällen var det endast kvinnor som kommer till tals 

vid hårda nyheter.  

 

Att det är så mycket lägre grad av personifiering i hårda nyheter jämfört med mjuka är utifrån 

ett socialiseringsteoretiskt perspektiv värt att anmärka. Eftersom barns värld formas och 

påverkas av medierna är det viktigt att de kan identifiera sig också med de hårda, i många fall 

svårare, nyheterna och inte bara de mjuka. (Berger, Luckmann, 2011) (Strömbäck, 2000). 

 

Trots att Fagerström och Nilsson (2008) skriver att det inte ter sig som en tillfällighet att vissa 

ämnen, de hårda, anses vara för pojkar, medan andra, mjuka ämnen, är för flickor har vi inte 
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kunnat hitta någon överrepresentation av kön kopplade till mjuka respektive hårda nyheter. 

Tvärtom ter sig fördelningen vara relativt jämn. I artikeln Kvinnor och män i media (2017) 

skriver textförfattarna att samhället rent generellt blivit mer jämställt de senaste åren, men att 

det fortsatt finns skillnader mellan hur män och kvinnor framställs i media. Huruvida män och 

kvinnor framställs i media framgår visserligen inte genom vår undersökning, men det som i 

varje fall kan fastslås är att det inte finns något större skillnad mellan antalet pojkar/män och 

flickor/pojkar i mjuka och hårda nyheter i Lilla Aktuellts inslag, vilket i sig kan vara ett 

resultat av generellt mer jämställda samhälle som artikeln också pratar om. Medvetenheten 

om genus och jämställdhet ser ut att finnas hos redaktionen. 

 

4.3 Reportrar och mjuka eller hårda nyheter 

 

 

Fördelningen mellan reportrarna och mjuka och hårda nyheter var jämn. Av de mjuka 

inslagen är det 57 kvinnliga reportrar, och 59 manliga reportrar. Det fanns alltså ingen 

överrepresentation av kvinnliga reportrar och de traditionellt kvinnliga nyheter som 

presenterats av Löfgren Nilsson (2000), snarare tvärtom. Det var en liten andel fler män och 

pojkar som var reporter i mjuka nyhetsinslag i Lilla Aktuellt under 2016. Vidare såg vi att det 

är en liten andel fler manliga reportrar vid traditionellt manliga, hårda nyheter, men också 

denna skillnad var mycket liten. Vid hårda nyheter var det vid 58 tillfällen en manlig reporter, 

vid 51 tillfällen en kvinnlig reporter och vid ett enda tillfälle en flicka som var reporter.  

 

Att fördelningen ser ut som den gör på Lilla Aktuellt tyder på att redaktionen har en 

medvetenhet när det gäller traditionellt kvinnliga och manliga nyheter och genus. Om detta 

stämmer eller inte går dock inte att slå fast utifrån bara dessa siffror, utan för att vara helt 

säker skulle man behöva ta studien vidare till en kvalitativ analys, förslagsvis med intervjuer 

med redaktionen. 
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4.4 Genre 
Något som tidigare studier visat är att Lilla Aktuellts program gått mer och mer från 

nyhetsprogram till underhållning.  

 

 

 

I inslagen från 2016 förekommer kategorin nöje/kultur flest gånger, med 49 inslag, tätt följt 

av kategorin skola med 42 inslag. Nöje/kultur-inslagen var dock långt ifrån majoritet i Lilla 

Aktuellt under 2016, de stod för ungefär 19 procent av utbudet. Ovanligast var det att inslagen 

handlade om mänskliga rättigheter och ekonomi, två kategorier som också kan uppfattas som 

invecklade och komplicerade för barn att förstå. 

 

Under kategorin övrigt har vi, bland annat, räknat in inslag som varit personporträtt. Till 

exempel förekom det flera inslag med barn som på olika sätt ansågs ha ett nyhetsvärde, bland 

annat en kille som föddes med ett hjärtfel men som i dag lever ett helt vanligt liv. Eftersom 

inslaget i huvudsak handlade om honom som person och det liv han lever, och inte hans 

hjärtfel, valde vi därför att kategorisera in inslaget om honom under övrigt.  
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Ett annat exempel på inslag som hamnat under kategorin övrigt är de som handlat om teknik. 

Vi ansåg att dessa inslag inte passade in i någon av de andra kategorierna, så därför valde vi 

att kategorisera dessa som övrigt. Det förekom också ett antal andra artiklar som vi ansåg inte 

passade in under någon av de andra kategorierna, och som därför kategoriserats som övrigt. 

 

Medielogiken tar, utöver personifiering, också upp vad som blir nyheter. Strömbäck skriver 

att medielogik ”…innebär att sådant blir nyheter som passar mediernas format, dess 

organisation, interna arbetsvillkor, normer och behov av uppmärksamhet”. (2000) 

Anledningen till att fördelningen mellan genren ser ut som den gör har alltså med största 

sannolikhet med någon av dessa faktorer att göra. 

 

4.5 Sakkunniga 
 

 

 

En av våra frågor i vårt kodschema var ”Finns det några sakkunniga som kommer till tals?”. 

Vid den frågan lade svarsalternativet fokus på Ja eller Nej men också vilket kön den 

sakkunniga hade. Efter avslutad kodning kunde vi tydligt se att bristen på sakkunniga källor i 
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inslagen var stor. I nio fall förekom kvinnor som fick uttala sig i form av sakkunnig. Ett 

exempel är ett inslag som tar upp fenomenet att Youtube-klipp sprids på nätet där katter blir 

rädda för gurkor. En kvinnlig veterinär får då kommentera det här fenomenet och förklara 

varför hon tycker att det är en dålig idé att utsätta katter för detta och hon får även rum att 

avråda från detta beteende. I tio fall tilläts en manlig sakkunnig komma till tals i ett inslag för 

att kommentera en nyhet. Det var därmed inte allt för stor skillnad mellan antalet kvinnliga 

respektive manliga källor som fick kommentera nyheterna. Däremot är statistiken slående när 

man ser till den stora bristen på sakkunniga som får säga sitt i form av expert i majoriteten av 

nyhetsinslagen i Lilla Aktuellt. I 239 inslag saknades det helt en sakkunnig, i stället lät man i 

många fall reportern vara den som förklarade. Vad detta gör för trovärdigheten är inget vi tar 

ställning till, men kanske är det något man bör forska vidare i. 

 

Socialiseringsteorin handlar, bland annat, om hur människor tar efter attityder och roller. 

Därför är det, utifrån denna teori, viktigt för publiken, som i detta fall är barn och unga, att se 

att experter kan vara både av manligt och kvinnligt kön. (Luckmann, Berger, 2011). 

 

Att det är flest män som kommer till tals som sakkunniga, så som Statens medieråd skriver i 

sin artikel (2017) är alltså inget som sticker ut särskilt tydligt i Lilla Aktuellt 2016. I 4 procent 

av inslagen fanns en sakkunnig som var man, jämfört med kvinnliga sakkunniga som fanns i 3 

procent av inslagen. Skillnaden är med andra ord högst marginell, och det som i stället står ut 

är alltså avsaknaden av sakkunniga i de allra flesta inslagen. 
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4.6 Medielogik 

 
 

När det gäller medielogik, utifrån hur Strömbäcks definition (2000) har vi i vår undersökning 

sett att Sveriges Televisions Lilla Aktuellt i stor utsträckning använder sig av personifiering. I 

de fall det saknas handlar det nästan uteslutande om kortare nyhetsinslag, inte sällan om krig 

och konflikt eller naturkatastrofer, där de inte själva varit på plats och kunnat hitta ett case att 

intervjua. Personifieringen syns kanske tydligast i de inslag som går under genren ”övrigt”, 

där inslagen nästan blir som ett personporträtt. Till exempel har Lilla Aktuellt ett långt inslag 

om en hjärtsjukdom, där man får följa en pojke som föddes med hjärtfel och som opererades 

tidigt i sitt liv. I dag lever pojken ett helt vanligt liv, men han får bli ansiktet som publiken kan 

identifiera sig med. 

 

Ett annat exempel på när personifieringen är hög är när Lilla Aktuellt gör inslag om 

sportevent, så som olympiska spelen. Här saknas intervjuer med personer som deltar i 

tävlingarna, så i stället har man valt att intervjua barn på stan för att höra vilka tankar de har 

kring OS. Här får barnen berätta vilka sporter de själva är intresserade av att titta på och hur 
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många medaljer de tror att Sverige kommer ta. Detta sätt, att använda sig av barn som får 

fundera och spekulera, är något som återkommer i flera inslag som annars kanske hade 

uppfattats som tråkiga eller svåra av tittarna. Nu kan publiken i stället identifiera sig med de 

som uttalar sig i inslagen. 

 

I en del inslag har personifieringen varit låg, men inte saknats. Det var bland annat inslag som 

handlat nöje och underhållning, där det till exempel presenterats en vinnare av ett pris. Denna 

vinnare har sedan fått lämna en snabb kommentar till kameran, utan att själv gå in på detaljer 

om hur det känns, vad hen tänker etcetera. I fall som dessa har vi valt att kategorisera inslaget 

som låg personifiering, eftersom en person i fråga ändå fått lämna en kommentar. 

 

I fall där personifiering saknas har det, som tidigare sagts, i hög grad varit väldigt korta 

inslag, där händelsen utspelat sig långt från Sverige. Till exempel handlade ett inslag om 

orkanen i USA. Där syntes över huvud taget inga människor i bild, utan inslaget bestod i stort 

sett av övergripande bilder på förstörda hus samt en illustration som visar hur en orkan 

uppstår. Här valde Lilla Aktuellt alltså att inte personifiera inslaget över huvud taget, utan i 

stället låta en reporter vara den som är förklarande och vägledande i inslaget. Alternativet till 

detta hade förstås varit att hitta en person som drabbats av orkanen och låtit den komma till 

tals och berätta hur det påverkat hen. Hade man gjort på detta sätt hade inslaget i stället fått en 

hög personifiering, men det gjorde man alltså inte, och därför valde vi att kategorisera detta 

inslag, och inslag som gjorts på samma sätt som detta, som ”ingen grad av personifiering” 

utifrån vårt kodschema. 

 

Majoriteten av inslagen i Lilla Aktuellt har en reporter som ofta syns i bild i form av bland 

annat ståuppor. Ett av våra syften med undersökningen är att jämföra hur mycket plats flickor, 

pojkar, kvinnor och män får i Lilla Aktuellt. En av frågorna i kodschemat tog därför upp 

frågan om vem som är reporter i inslagen. Vår undersökning kunde tydligt visa att det allt 

som oftast är en vuxen person. Det fanns inga tydliga skillnader i om reportern var en kvinna 

eller en man vilket skiftade enligt vår studie. Däremot kunde vi se en tydlig aspekt när det 

kommer till ålder på reportrarna. Tidigare studier har tagit upp att Lilla Aktuellt tidigare 

använt sig av flera barnreportrar, något som skiljde sig i vårt resultat. Vi kunde tydligt se att 

det fanns en tydlig avsaknad av reportrar som var barn. I vissa avsnitt kunde vi se att det 

avslutande nyhetsinslaget presenterades av barn, då både flickor och pojkar. Reportrarna 
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presenterades vid förnamn men inslagen skiljde sig från inslagen med de vuxna reportrarna. 

Inslagen med de vuxna reportrarna var relativt klassiska och bestod av ståuppor, synkar, 

klippbilder och speakerröster. Inslagen med barn däremot handlade ofta om ett nytt spel som 

lanserats där barnet med hjälp av en speakerröst presenterade spelet och berättade vad det 

handlade om medan inslaget bestod av en infälld profilbild på barnreportern och klippbilder 

från spelet eller i form av grafik. 

 

När det gäller Gans olika typer av berättelser var det inget vi genom vårt kodschema tittat 

närmare på. Något vi däremot lagt märke till under kodningens gång var att det framför allt 

var två av typerna som förekom i Lilla Aktuellts nyhetsinslag: personberättelser och 

mänskliga berättelser. Dessa två typer av berättelser fokuserar båda på privatpersoner, som 

antingen varit med om ovanliga situationer eller går igenom händelser som väcker sympati 

eller beundran (Gans, 1980). Att dessa typer av berättande är vanligt förekommande i Lilla 

Aktuellt är egentligen ingen överraskning, eftersom det är ett enkelt sätt att skildra nyheter på 

ett sätt att man får kontakt och känner igen sig, något som passar och tilltalar publiken. Vidare 

kunde vi tydligt se att inslag med kuriosaberättelser också var relativt vanligt, där man alltså 

fokuserar på det extraordinära men inte så viktiga, så som populära kattklipp på Youtube. 

 

4.7 Medialisering 
Medialisering är, precis som tidigare presenterats, en teori som handlar om hur medier 

påverkar oss och våra åsikter och tankar (Hjarvard, 2012). Hur Sveriges Televisions Lilla 

Aktuellt påverkar barn är förstås svårt att svara på utifrån den undersökning vi gjort, men att 

programmet påverkar sin publik är det, utifrån denna teori, ingen tvekan om. De iakttagelser 

vi gjort under vår studie är att avsnitten i mångt och mycket försöker hålla en utbildande ton. 

När man tar upp saker som jordbävning, tafsning och skolmat är man också noga med att 

förklara hur dessa uppstår, varför det är olagligt och vilken tid den ska ätas för att det ska vara 

ultimat. Utan tvekan tar Lilla Aktuellt medialiseringen på allvar, eftersom de vill få med all 

fakta på ett tydligt sätt så att även de minsta barnen ska förstå. 

 

Samtidigt tappar Lilla Aktuellt en del av sin trovärdighet då de endast i undantagsfall väljer 

att ha med sakkunniga som förklarar hur saker hänger ihop. I stället har man i de allra flesta 

fall valt att låta en reporter förklara hur saker är och varför. Om detta har någon effekt på hur 

publiken, som i detta fall alltså är barn, påverkas är förstås svårt att svara på utifrån vår 
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undersökning, men kan vara något som är värt att ha i åtanke. 

 

När det gäller inslag som skulle kunna påverka publikens åsikter tänker man kanske främst på 

nyheter om politik. Lilla Aktuellt har valt, i alla fall under 2016, att inte ha med särskilt 

många inslag som handlar om politik, och undviker därför också att påverka sin publiks 

åsikter om just detta. Detta leder i sin tur till att skillnaderna mellan barnens nyheter och de 

nyheter som vuxna tar del av, i till exempel Sveriges Televisions Aktuellt, skiljer sig mycket 

åt, eftersom just politik är ett vanligt inslag där. 

 

Utöver detta kan man också nämna en del av avsnitten i Lilla Aktuellt som kallas ”dagens 

fråga”. Detta är inget vi valt att ta med i vår kodning av inslagen, eftersom det inte är ett 

inslag i sin rätta bemärkelse, utan en del av varje avsnitt där programledaren ställer en dagens 

fråga till tittare, som de sedan kan gå in och svara på via en applikation i mobiltelefonen eller 

via Lilla Aktuellts hemsida. Varje dag presenteras också resultatet från gårdagens fråga, för att 

ta del av vad tittarna svarat. Varje ”Dagens fråga” är kopplad till ett inslag från samma dags 

avsnitt, och även om man inte kan se om, och i så fall på vilket sätt, publikens åsikter och 

tankar förändrats utifrån avsnittet, kan man ändå se att tankar väckts hos tittarna som sedan 

väljer att gå in och rösta. Det visar också på en medvetenhet från Sveriges Television och 

Lilla Aktuellt om sin påverkan på publikens tankar och åsikter. 

 

Hur stor påverkan just Lilla Aktuellt har i dag är dock svårt att säga, just eftersom utbudet av 

barnprogram av olika slag är så oändligt stort. Med de nya plattformarna som kommit och 

fortsätter komma, och där bland annat Youtube blivit enormt stort bland Sveriges barn och 

unga i dag, blir barn påverkade från alla möjliga håll och kanter, och det enskilda 

programmets påverkan är svårt att läsa av. Detta är något som Schrott också tar upp och 

diskuterar kring (2009). 
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5. Slutsatser och slutdiskussion 
5.1 Slutsatser 
Resultatet i vår studie visar tydligt att det inte är någon större skillnad på om det är flickor 

eller pojkar som syns och kommer till tals i inslagen i Lilla Aktuellt 2016. Fördelningen var 

jämn och varken flickor eller pojkar var över- respektive underrepresenterade. I de allra flesta 

inslagen, där någon kom till tals, fick båda flickor och pojkar synas i bild och uttala sig. 

Samma resultat kunde vi se oavsett om det gällde mjuka eller hårda nyheter. Även där var 

fördelningen jämn och i princip lika många flickor som pojkar fick uttala sig i likväl mjuka 

som hårda nyheter. 

 

Något som var tydligt avvikande i resultatet var antalet barnreportrar. I nästan alla inslag var 

reportern en vuxen man eller kvinna. I enstaka fall fanns fler än en vuxen reporter, närmare 

bestämt i 12 av 258 inslag. Vissa inslag innehöll nyheter som tittarna själva röstat fram. I alla 

av dessa fall presenterades nyheten av ett barn, en tittare, som spelat in en speakertext och i 

bild sågs klippbilder och animerad grafik tillsammans med en infälld bild på barnreportern i 

fråga. I fem av dessa inslag var barnet en pojke och i två inslag var barnreportern en flicka. 

 

Vi kunde tydligt se att avsaknaden av sakkunniga personer var stor. Majoriteten av alla inslag 

i Lilla Aktuellt 2016 saknade kommentar från en sakkunnig person som fick uttala sig om 

ämnet. 

 

5.2 Slutdiskussion 
Fördelningen mellan pojkar och flickor är jämn i Lilla Aktuellts inslag från 2016 och det 

tyder på en stor medvetenhet hos Sveriges Television. Antalet flickor respektive pojkar som 

intervjuades i inslagen var allt som oftast jämnt och inget av könen var överrepresenterade 

enligt vår undersökning. Eftersom Lilla Aktuellt produceras och sänds av Sveriges Television 

tar de hänsyn till själva budskapet som Public Service har. Public Service ska representera 

den svenska befolkningen enligt deras uppdrag från staten vilket även den jämna 

könsfördelningen i Lilla Aktuellt är ett tecken på. 

 

Fördelningen mellan mjuka och hårda nyheter var även den jämn och det fanns inga tydliga 

tecken på att till exempel män och pojkar var mer synliga vid förmedling om hårda nyheter 

jämfört med flickor och kvinnor som sågs i bild. Även det tyder på en medvetenhet att 
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Sveriges Television inte gör skillnad på vilka nyheter som riktas till vem och har ett 

jämställdhetstänk och genustänk. När barn, till exempel skolelever, intervjuades om en nyhet 

som handlade om en skolfråga så blev ofta flera barn intervjuade och då fick båda flickor och 

pojkar chansen att uttrycka sig i frågan. Sällan kunde vi se att till exempel endast pojkar blev 

intervjuade utan barn av flera kön fick komma till tals vilket även det tyder på ett tydligt 

genustänk hos Sveriges television. Det är samhällsrelevant eftersom vi i dag lever i en 

demokrati där samhället och verkligheten ska speglas i medierna och därav stor vikt att även 

barn får synas och höras i nyhetssammanhang. 

 

5.2.1 Få barnreportrar 
Resultatet av vår undersökning visade även att reportrarna i de allra flesta fall var vuxna och 

att det var en jämn fördelning mellan om det var kvinnor eller män som rapporterade i 

inslagen. Också vad gäller programledare var könsfördelningen jämn och de två ordinarie 

programledarna var en kvinna och en man, som turades om att programleda Lilla Aktuellt. 

Däremot var antalet barnreportrar väldigt få, endast i undantagsfall fick ett barn vara reporter. 

En orsak kan vara Sveriges Televisions barnprogram REA, där barn testar saker och söker 

svar på frågor. REA är ett program som handlar om pengar, prylar och rättigheter, och som 

leds av barn med barnreportrar som testar saker, gör intervjuer och förklarar. Kanske hade vi 

förväntat oss att en del av inslagen i Lilla Aktuellt skulle påminna mer om inslagen i REA, 

med fler barn som ställde frågor och förklarade. 

 

Vissa inslag i Lilla Aktuellt presenterades dock av barn. I de fallen handlade det alltid om 

nyheter som barnpubliken själv röstat fram på Lilla Aktuellts hemsida eller i programmets 

applikation. Dessa inslag bestod av klippbilder och grafik med ett barn som läste upp en 

speak. Inslagen med barnreportrar bestod aldrig av någon intervju, och barnreportern var inte 

”ute på fältet” utan satt hemma och läste in sin speak. Vi ser att det på ett sätt är det positivt 

att barn själva får välja sina nyheter, eftersom det gör att publiken interagerar och deltar på ett 

annat sätt än publiken annars gör. Vi ser å andra sidan att det kan vara problematiskt att man 

själv är med och väljer vilka nyheter man vill ta del av, eftersom risken då finns att man väljer 

det man själv tycker är intressant medan viktiga nyheter som anses tråkigare sållas bort. Av de 

sju inslag med barnreportrar som fanns med i vårt urval handlade ett flertal om nya dator- och 

tv-spel som barnen fick presentera. Det blev närmast en konsumentupplysning, och kanske 

inte ett nyhetsinslag i sin rätta bemärkelse. 
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5.2.2 Brist på sakkunniga 

Efter kodningen av inslagen i Lilla Aktuellt 2016 kunde vi tydligt se den stora bristen på 

sakkunniga personer som fick komma till tals i nyhetsförmedlingen. Programledarna och 

reportrarna var ofta noga med att förklara samhällsfrågor och svåra ord för de unga tittarna, 

men sällan fick experter uttala sig i frågorna. Det är intressant med tanke på att inslagen i 

Lilla Aktuellt vänder sig till just barn som i regel inte är lika utbildade eller ännu har den 

kunskap om samhället som vuxna har. Därför är det inte anmärkningsvärt att reportrarna och 

programledarna i programmet talar med tydlig, lugn och lättsam ton och använder sig av 

enklare ord och meningar än vid nyhetsförmedling som vänder sig till en vuxen publik. Det 

som då sticker ut i vårt resultat är att så få sakkunniga blev intervjuade i inslagen. Ämnena i 

inslagen var varierade och flera av inslagen handlade om samhällsfrågor där det hade passat 

väl att låta en expert inom området få förklara ett fenomen eller händelse. Ett av inslagen 

handlade till exempel om Youtube-klipp som tagit internet med storm. Klippen innehöll 

människor som medvetet skrämde katter som blev rädda och reagerade. Då fick en veterinär 

kommentera saken och avrådde från att skrämma djur på det sättet eftersom det kan skada 

dem. Även om reportern ofta förklarade nyheten för barnpubliken kan det vara på sin plats att 

just en veterinär i det här fallet får tycka till. Eftersom journalister ska hålla sig opartiska är 

det därför passande att en sakkunnig får komma med åsikt i stället, som i det ovan nämnda 

fallet. Även Gunilla Jarlbro (2006) poängterar och har anmärkt att i de fall sakkunniga får 

komma till tals är de ofta män i allmänhet. Det är därför viktigt att Lilla Aktuellt låter 

sakkunniga och experter få kommentera nyhetshändelser i utbildningssyfte och inte minst att 

även kvinnliga experter får ta plats i medier för att motverka osynliggörande av kvinnor. 

 

5.2.3 Genrer  
Nyheternas ämnen var spridda och Lilla Aktuellt rapporterade under 2016 om flera olika 

ämnen. Vi kunde dock se vissa tydliga tecken i valet av nyheter som sändes. Lätta nyheter om 

nöje dominerade tillsammans med inslag om skolan. Ofta rapporterades det om nyheter om 

vem som gick vidare i senaste omgången av Melodifestivalen eller vilka de nya 

medlemmarna i Idol-juryn var. Det är nyheter som vi tror barn har lätt att ta till sig och 

framför allt intresserar sig av. Lilla Aktuellts tittarsiffror har sjunkit de senaste åren i takt med 

att digitaliseringen vuxit. Föregångaren Barnjournalen hade höga tittarsiffror, men samtidigt 

var då program riktade till barn unikt jämfört med dagens stora utbud. Att barn växer upp med 

internet och underhållning i knät tror vi och liksom vi hänvisat till andra forskare, att det 
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bidrar till att färre barn ser på Lilla Aktuellt. Att Lilla Aktuellt då sänder många nöjesnyheter 

är för oss föga förvånande, eftersom det är lätta nyheter som barn gillar och lätt tar till sig. 

Risken finns då givetvis att nyhetsjournalistiken övergår till nöjesjournalistik vilket kan 

påverka barns syn på nyheter och nyhetsförmedling även i vuxen ålder. Att Lilla Aktuellt är i 

behov av att behålla sina läsare är givet, och att möta tittarnas efterfrågan är förståeligt. 

Därför syns även antalet inslag med nöjeskaraktär tydligt i vår studie. Om barn dock får 

uppfattningen av att nyheter endast är underhållning kan de forma en skev syn på nyheter och 

medierapportering. Därför är det uppskattat och viktigt att Lilla Aktuellt behåller vidden av 

olika ämnen i sin rapportering. 

 

Vi kunde också se att många av inslagen handlade om skola vilket är en miljö som barn vistas 

i dagligen. Med anledning av det kan man tänka sig att barn kan relatera till skolfrågor 

eftersom det är en del av deras vardag, men samtidigt kan det med anledning av just det vara 

nyttigt att rapportera mer om det som sker utanför skolan. Det leder in på ämnet politik. 

Resultatet av vår kodning visar att få inslag handlade om politik och politiska frågor kan vara 

svåra för barn att ta till sig, vilket kan vara en anledning. Med tanke på det kan det därför vara 

relevant att just Lilla Aktuellt anpassar sin nyhetsförmedling angående politik och förmedlar 

ett svårt ämne till sina unga tittare. I ett inslag hade en skolklass bjudit in lokala politiker för 

att möta och debattera mot skoleleverna. I det inslaget intervjuades barn i klassen om hur de 

kände att få möta politiker vilket är bra, men det hade varit intressant att även få se en intervju 

med en av politikerna som till exempel kunde få ge uttryck varför de ville vara på plats för att 

möta barn som många av dem är medborgare men inte röstberättigade. 

 

Sporten var det tredje vanligaste ämnet som rapporterades i nyheterna. Under OS i Brasilien 

sommaren 2016 handlade flera av inslagen om hur de gått för de svenska idrottarna under 

mästerskapet. Här är det värt att ha i åtanke att Sveriges Television också producerar ett 

program som heter Lilla Sportspegeln som lägger fullt fokus på att rapportera om just sport. 

 

5.2.4 Medielogik och personifiering  
Jesper Strömbäck skriver att personifiering är att ge ett problem eller en åsikt ett ansikte, och 

att genom detta locka publiken till intresse. Att göra detta möjliggör att publiken kan känna 

identifikation. (Strömbäck, 2000). Det var något som vi såg tydligt i flera av Lilla Aktuellts 

inslag från 2016. Inslagen kunde i flera fall handla om en nyhet som sedan personifierades via 
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ett barnperspektiv och barn kan på så sätt lättare relatera till nyheten. Ett exempel var ett 

inslag om ett flyktingläger, då SVT:s utrikeskorrespondent var på plats i lägret och 

intervjuade barn som levde där i en svår och tuff vardag. Det var ett tydligt tecken i 

programmets personifiering eftersom de ofta framhävde barns syn och upplevelser av en 

aktuell händelse. Svåra och tunga ämnen som krig och konflikter görs på så sätt begripligare 

genom att personifiera dem med ett annat barn som får berätta om sina egna erfarenheter i 

stället för att man intervjuar en FN-ambassadör. Något man hade kunnat önska är att nyheten 

låter sig personifieras genom ett barn men också låter sakkunniga komma till tals för att öka 

kunskapsnivån hos publiken. Ett annat tydligt exempel är alla de inslag som handlade om 

skola, där ämnet i sig är relaterande för barn. I de inslagen blev flera olika barn av olika kön 

intervjuade och fick uttrycka sig. Ett inslag handlade om en skola som skulle läggas ned och 

två barn blev intervjuade om vad de tyckte om det i stället för att läraren blev intervjuad.  

 

5.3 Fortsatt forskning 
Eftersom vi gjort en undersökning där vi beskrivit, men inte förklarat, Lilla Aktuellts spegling 

av genus har vi några förslag till vidare forskning. 

 

Något som skulle vara intressant för framtida studier är att undersöka gestaltning av genus i 

Lilla Aktuellt genom en kvalitativ studie. Genom en sådan studie skulle man kunna få svar på 

varför det ser ut som det gör och hur Sveriges Television och Lilla Aktuellt arbetar med genus 

och frågor kring detta i barnjournalistik.  

 

Det vore också intressant att göra en kvantitativ studie likt den vi genomfört men att man då 

skulle kunna gå bakåt i tiden och se hur det har sett ut tidigare år. Genom detta skulle man då 

kunna få fram om och hur gestaltningen av genus i Lilla Aktuellt har utvecklats fram till i dag 

och om och hur det ser annorlunda ut i dag jämfört med tidigare. 

 

I dag står det klart att SVT lägger ner Lilla Sportspegeln som inte kommer att fortsätta sändas. 

Det kan komma att öka antalet inslag som handlar om sport i Lilla Aktuellt, men det är 

givetvis för tidigt att se om så är fallet. Det kan vara en god idé att i framtida forskning 

studera om och hur denna nedläggning påverkar innehållet i Lilla Aktuellt. Innebär det att 

Sveriges Television nedprioriterar sportnyheter riktade till barn, eller kommer denna typ av 

nyhet att bli vanligare förekommande i Lilla Aktuellt?  
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Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att undersöka hur genus gestaltas i andra medier 

som riktar sig till barn, till exempel Kamratposten, för att se om det finns skillnader och 

likheter mellan dessa. Studier om hur genus gestaltas i reklam riktad till barn finns redan, men 

här skulle också en uppdatering på det ämnet vara intressant.  

 

Alternativet att göra om vår undersökning på en utländsk motsvarighet till Lilla Aktuellt, för 

att se om Sverige på något vis sticker ut när det gäller genus och nyheter som riktar sig till 

barn, vore också en idé till framtida studie.  
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7. Bilagor 
 

Bilaga 1: Kodschema 
 
Hur speglas könsroller i Lilla Aktuellt? 

 

– Vilka syns och kommer till tals? (1) 

– Hur ser fördelningen mellan könen ut när det gäller hårda respektive mjuka nyheter? (2) 

 

– Vem är reporter? (3) 

 

– Vilka är de sakkunniga som kommer till tals? (4) 

 

Vilken huvudsaklig genre tillhör inslaget? (2) 

1. Brott/olyckor/blåljus? 

2. Nöje/kultur 

3. Ekonomi 

4. Miljö 

5. Sjukdom/hälsa 

6. Krig/konflikt 

7. Sport 

8. Mänskliga rättigheter 

9. Samhälle 

10. Politik 

11. Skola 

12. Djur 

13. Övrigt 

 

Är nyheten i inslaget av mjuk eller hård karaktär? (2) 

1. Mjuk 

2. Hård 

 

I vilken grad är journalistiken personifierad? (2) 
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1. Hög grad av personifiering 

2. Låg grad av personifiering 

3. Ingen grad av personifiering 

 

Vilka syns i inslaget? (1) 

1. Barn, pojke 

2. Barn, flicka 

3. Vuxen, man 

4. Vuxen, kvinna 

5. Flera barn, blandade kön 

6. Flera vuxna, blandade kön 

7. Vuxna och barn, manligt kön 

8. Vuxna och barn, kvinnligt kön 

9. Vuxna och barn, blandade kön 

10. Ingen 

 

Vilka kommer till tals i inslaget? (1) 

1. Barn, pojke 

2. Barn, flicka 

3. Vuxen, man 

4. Vuxen, kvinna 

5. Flera barn, blandade kön 

6. Flera vuxna, blandade kön 

7. Vuxna och barn, manligt kön 

8. Vuxna och barn, kvinnligt kön 

9. Vuxna och barn, blandade kön 

10. Ingen 

 

Finns det en sakkunnig som kommer till tals i inslaget? (4) 

1. Ja, kvinna 

2. Ja, man 

3. Ja, flera kön 

4. Saknas 
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Vem är reporter? (3) 

1. Vuxen, man 

2. Vuxen, kvinna 

3. Barn, pojke 

4. Barn, flicka 

5. Ingen reporter 

6. Flera reportrar, vuxna 

7. Flera reportrar, barn 

8. Flera reportrar, barn och vuxna 
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Bilaga 2: Kodinstruktioner 
 

Kodningen av Lilla Aktuellts inslag från 2016 har gjorts av två olika personer, för att få fram 

en så rättvis kodning som möjligt av varje inslag. De två kodningarna har jämförts allt 

eftersom, för att se att resultaten av kodningen stämmer överens. 

 

Fråga 1: Vilken huvudsaklig genre tillhör inslaget? 

Här valdes den genre som i huvudsak representerar inslaget. Vissa inslag kan tyckas ha mer 

än en genre, vi valde då den vi ansåg vara huvudgenren. I de fall vi valt att kategorisera ett 

inslag som ”övrigt” har ämnet i huvudsak varit av sådan karaktär att det inte klockrent 

passat in någon annanstans. Exempelvis har inslag som är personporträtt gått under 

kategorin ”övrigt”. 

 

Fråga 2: Är nyheten i inslaget av mjuk eller hård karaktär? 

För att avgöra vad som räknas som mjuka respektive hårda nyhetsinslag utgick vi från 

Löfgren Nilssons definition, som är följande: till mjuka nyheter räknas human interest, kultur, 

miljö, konsumentfrågor och sociala frågor så som utbildning, vårdfrågor, barnomsorg och 

bostäder. Till hårda nyheter räknas brott, näringsliv, politik, teknik, ekonomi, utrikesnyheter, 

vetenskap och sport. Utöver detta har vi definierat nyheter som är underhållande som mjuka, 

vilket gjort att vissa traditionellt hårda nyheter i vissa fall definierats som mjuka i vår studie, 

beroende på hur den vinklats och presenterats. Exempelvis har vissa sportinslag, som 

traditionellt sett anses hårda, kategoriserats som mjuka på grund av sin underhållande och 

mjuka vinkel. 

 

Fråga 3: I vilken grad är journalistiken personifierad? 

Hög grad av personifiering: hit har vi räknat inslag där det finns personer som kommer till 

tals och berättar om saker på djupet och svarar på frågor om hur, varför och tankar den har 

om det den intervjuas om. 

Låg grad av personifiering: hit har vi räknat inslag där det förekommer en person som får 

svara kort på en fråga, eller om inslaget handlar om en speciell person som inte kommer till 

tals men som ändå syns tydligt i bild och är den uppenbara huvudpersonen. 

Ingen grav av personifiering: hit har vi räknat inslag där det helt saknas personer som får 

komma till tals, samt inslag där inga människor syns i bild. 
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Fråga 4: Vilka syns i inslaget? 

De vi räknar som ”syns i bild” är personer som syns i mer än ett ögonblick med ansikte. 

Människokroppar, samt bilder på människor bakifrån där ansiktet inte syns har vi valt att inte 

räkna med, eftersom det är svårt att avgöra både kön och ålder på dessa. Människor som syns 

väldigt kort i inslag, kortare än ett ögonblick, har inte heller räknats med eftersom det är för 

kort tid att hinna avgöra kön och ålder, vilket gjort det omöjligt att kategorisera in dem. 

Reportrar som syns i inslagen har inte heller räknats in. 

 

Fråga 5: Vilka kommer till tals i inslaget? 

Här räknades enbart de personer som pratat direkt med reportern till inslaget, det vill säga 

deltagit i en intervju. Människor som pratar med varandra i bakgrunden bedömdes inte 

komma till tals. Inte heller när Lilla Aktuellt använde sig av klipp från andra TV-program där 

personer talar till kameran bedömdes komma till tals, eftersom dessa inte intervjuas av Lilla 

Aktuellts reporter. 

 

Fråga 6: Finns det en sakkunnig som kommer till tals i inslaget? 

Sakkunnig bedömdes de som är experter inom sitt område, eller som fördjupat sig i ett visst 

ämne och talade kring detta ämne med fakta- och/eller åsiktsresonemang, att vara. Sakkunnig 

kunde alltså vara både en fiskexpert, om man pratade om fisk, och en reporter som fördjupat 

sig i amerikansk politik, om man pratade om Donald Trump. 

 

Fråga 7: Vem är reporter? 

Här gjordes bedömningen beroende på vilka röster som hördes ställa frågor i inslagen. I 

vissa fall framgick det också genom byline i slutet av inslaget. I de inslag där programledaren 

var den som berättade om nyheten i inslaget, genom att exempelvis läsa upp ett telegram, 

valde vi att kategorisera det som ”ingen reporter”. I vissa fall förekom det flera reportrar, 

exempelvis när en person varit ute på fältet och gjort en intervju, och en annan person spelat 

in prator i efterhand.  
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