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Abstrakt 
 

Sverige är enligt mätningar ett av världens mest jämställda länder. Det vet public service-media om, och såväl tv-

bolaget SVT som radiobolaget SR har tydliga regler och policys som säger att män och kvinnor ska behandlas likadant 

och få lika stort utrymme i sändningar, oavsett om det gäller anställda eller medverkande i program. Vissa av dessa 

regler definieras i sändningstillstånden.  

 

Syftet med denna studie är att utifrån ett genusperspektiv analysera hur väl public services två största nyhetsprogram, 
Ekot och Rapport, följer reglerna och riktlinjerna. Det vill säga hur väl de följer normen. Med detta är studien normativ, 

och för att uppfylla syftet angrips studien med en kvantitativ innehållsanalys. Detta för att det passar då undersökningen 

främst behandlar utrymme och frekvens.  

 

Under empirin följdes Ekots 16.45-sändning och Rapports 19.30-sändning under en vecka mot slutet av 2012. Då 

noterades hur många män och kvinnor som medverkade i sändningarna, vilka ämnen de medverkade i och i vilka roller. 

Både intervjupersoner och reportrar undersöktes och totalt omfattar studien 228 analysenheter. 

 

Resultatet visar bland annat att manliga intervjupersoner förekommer mycket oftare än kvinnliga intervjupersoner i 

både Rapport och Ekot, men manliga och kvinnliga reportrar får i stort sett lika stort utrymme i både programmen. 

Vidare var kvinnliga intervjupersoner underrepresenterade i de flesta ämnen och roller. Resultaten stöds av tidigare 

forskning och etablerade teorier inom fältet.  
 

 

Nyckelord:              
Genusstudier, media, kvantitativ innehållsanalys, SVT, SR, journalister och källor, hårda nyheter/mjuka nyheter  

 

 

 

Abstract  
 

Studies show that Sweden is one of the most equal countries in the world. Public service media knows that, and the tv 

company SVT as well as the radio company SR both have rules and policies which states that men and women are to be 

treated the same way and get the same amount of time in broadcasts, regardless of whether it concerns employees or 

participants in programs. Some of these rules are defined in their broadcasting licenses.  

 

The purpose of this study is to analyze whether the two biggest public service news shows, Ekot and Rapport, follow 

these rules and guidelines from a gender perspective. With other words how well they follow the norm. With that this 

study is normative, and to fulfill the purpose I use a quantitative content analysis. That is because it works well since the 

study examines room and frequencies.  

 
During the empiricism Ekot’s 16.45 broadcast and Rapport’s 19.30 broadcast were followed during one week at the end 

of 2012. It was then noted how many men and women who participated in the broadcasts, which subjects they appeared 

in and in which roles. Both the interviewed persons and the reporters were examined, with a total of 228.  

 

The results show, amongst other things, that male interviewed persons appear much more often than female in both 

Rapport and Ekot, but male and female reporters got pretty much the same amount in both shows. To continue, the 

female interviewed persons were under-represented in most subjects and roles. The results are being supported by 

earlier studies and known theories.  

 

 

Keywords:             
Gender studies, media, quantitative content analysis, SVT, SR, journalists and sources, hard news/soft news  
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1. Introduktion 

I denna första del av studien behandlas bakgrundsmaterial såväl som syfte och frågeställningar.   

 

1.1 Inledning 

 Finns det regler för det? 

Den reaktionen fick en vän till mig, David, när jag berättade att jag undersöker hur väl Ekot och 

Rapport följer sändningstillstånden och de interna reglerna ur ett genusperspektiv. Han hade ingen 

aning om att sådana regler var nödvändiga, eftersom han såg det som en självklarhet att män och 

kvinnor medverkar i de båda programmen på samma premisser. Men sådana antaganden är farliga 

att göra.  

 

Sverige är och har länge varit ett av de mest jämställda länderna i världen. Landet ligger på fjärde 

plats enligt Global Gender Gap 2012, en kartläggning utförd av den internationella organisationen 

World Economic forum över hur jämställdhet mellan könen ser ut världen över (Hausmann, Tyson 

& Zahidi, 2012, s. 8-9). Sverige är därmed världens fjärde mest jämställda land. Men för bara fem 

år sedan låg Sverige på första plats. Vi backar alltså, och trots att vi ligger bättre till i 

undersökningen än 131 andra länder är det inte positivt att glida ner på en sådan lista. Det är en 

försämring, men dock fortfarande ett bevis på att Sverige anses vara ett väldigt jämställt land.  

 

Detta är public service-media medveten om, kanske inte de exakta siffrorna, men på ett ungefär. 

Den ska fungera i allmänhetens tjänst, och allmänheten består naturligtvis av både män och kvinnor 

(radiotjanst.se, 2012).  

 

Denna uppsats granskar genom en normativ ansats hur väl public service-bolagen SVT:s och SR:s 

nyhetsprogram Rapport respektive Ekot följer sina sändningstillstånd och egna jämställdhets- och 

mångfaldspolicys, som förespråkar jämställdhet mellan såväl kvinnliga och manliga reportrar som 

de medverkande i inslagen. Studien undersöker utrymmet, ämnen och roller som reportrar och 

intervjupersoner får i sändningarna.  Allt detta går tillbaka till en enkel sak – följer bolagen reglerna 

i sina nyhetsprogram, utifrån ett genusperspektiv? 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera hur väl de stora nyhetsprogrammen inom public service, 

Ekot och Rapport, följer normen utifrån ett genusperspektiv. 
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Utifrån deras sändningstillstånd och egna dokument säger normen att män och kvinnor ska 

behandlas lika och rättvist på både de anställdas sida och de som medverkar i programmen.  

 

1.2 Bakgrund  

Som public service-bolag ska SR och SVT spegla de förhållanden som råder i landet (Sou, 2012, s. 

154). De ska även verka i allmänhetens tjänst samt självständigt och oberoende i förhållande till 

bland andra politiska och ekonomiska intressen (Kulturdepartementet 2009: 86). Detta definieras i 

de bådas sändningstillstånd.  

 

Sändningstillstånd krävs för alla de som vill sända radio eller television, i det finns alla de villkor 

som bolagen måste uppfylla för att få fortsatt möjlighet att sända. För public service-bolagen är 

genus ett av dessa villkor.  

 

Sveriges radios och Sveriges televisions tillstånd är relativt likadana i det avseendet. I båda står det 

att programutbudet ska spegla förhållanden i hela landet och att nyhetsverksamheten inom 

kanalerna ska bedrivas så att en mångfald i nyhetsurval, analyser och kommentarer kommer till 

uttryck i olika program (Regeringsbeslut 2009: 85; Regeringsbeslut 2009: 86). Utöver detta 

tillkommer deras egna dokument.  

 

SR har sin mångfaldspolicy. I den förklaras deras strävan efter jämställdhet mellan män och kvinnor 

och hur de ska försöka ge det underrepresenterade könet utrymme i programutbudet (sr.se D, 2012, 

s. 2). Vidare tydliggörs även hur alla anställda ska behandlas likadant, med samma rättigheter och 

skyldigheter, oberoende av könstillhörighet (sr.se D, 2012, s. 6). Därmed är det tydligt vilka regler, 

och normer, som SR har att förhålla sig till.  

 

Även Sveriges television bistår med egna dokument. I deras jämställdhetspolicy (svt.se B, 2008) 

står bland annat detta: 

 

”I programutbudet ska jämställdheten vägas in och avspeglas såväl i ämnesval och inriktning som i 

andelen medverkande kvinnor och män.” 

 

I samma dokument redogörs även för medarbetarnas jämställdhet oavsett kön - ”Jämställdhet ska 

alltid vara en naturlig del i Sveriges Televisions verksamhet”. Det säger även att andelen 

medverkande män och kvinnor i varje programkategori ska vara lika stor eller skilja med högst 10 
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procent, fördelat på ett år.  (ibid). 

 

Normen för de båda public service-bolagen är således att jämställdhet ska hägra, och att män och 

kvinnor ska få likadana villkor. Men upprätthåller de den normen?   

 

Enligt Statistiska centralbyråns statistik (2012) över Sveriges befolkningsmängd under det första 

halvåret 2012 bor det i Sverige ungefär lika många män som kvinnor (scb.se A, 2012) En svag, men 

i kontexten obetydlig, övervikt av kvinnor finns. Enligt SVT:s och SR:s egna policys bör 

könsfördelningen i inslagen på ett ungefär motsvara  procentandelarna för dessa siffror, vilket blir 

näst intill 50/50, med en differens på några hundradelar.  

 

Alternativt så kan de båda bolagen sträva efter att efterlikna könsuppdelningen så som den ser ut 

inom exempelvis en viss yrkesgrupp, om denna ska utgöra grunden i ett inslag. Exempelvis så 

arbetar fler män än kvinnor inom byggbranschen, så i ett inslag som övergripande handlar om denna 

kan en övervikt av män existera för att skildra den verkligheten. Positioner med makt är också 

sådana som män är överrepresenterade inom. Politik är ett exempel på det - enligt SCB:s statistik är 

55 procent av riksdagsledamöterna män och 45 procent kvinnor (Scb.se B, 2012). Journalistkåren 

är, enligt mätningar från 2005, relativt jämn mellan de två könen (Hadenius et al, 2008, s. 310).  

 

Både SR och SVT ägs av en gemensam stiftelse och finansieras av tv- och radioavgiften. SR:s 

nationella nyhetsprogram är Ekot, som sändes första gången 1937 (sr.se A, 2012). Då var det TT 

som höll i sändningarna av Dagens Eko. Det gick endast en gång per dag, men nu sänder Ekot 

under hela dygnet. Det är sändningen 16.45 som studeras i denna studie.  

 

Sändningarna av Rapport påbörjades senare, av det enkla skälet att TV-mediet kom senare än 

radion. Sedan dess start har Rapport varit Sveriges största nyhetsprogram och har i nuläget cirka 1,2 

miljoner tittare på huvudsändningen 19:30 varje kväll (Carlsson, 2012), vilket också är den som vi 

ska titta närmare på.  

 

Varje år gör både SVT och SR egna utredningar för att granska hur väl de själva följer direktiven för 

public service, men varken SVT eller SR nämner könsaspekten i den senaste utredningen från 2011.  
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1.3 Frågeställningar  

◦ Får manliga och kvinnliga intervjupersoner lika stora utrymmen i sändningarna?  

◦ I vilka roller och ämnen förekommer de manliga och kvinnliga intervjupersonerna?  

◦ Rapporterar reportrarna om olika ämnen och personer beroende på vilket kön de har?  
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2. Teori  

I följande kapitel kommer redogöras för relevanta teorier och tankar, som på ett eller annat sätt 

tillför något till studien. Även tidigare forskning tas upp.  

 

2.1 Relevanta teorier 

2.1.1 Genusforskning 

Något återkommande inom genusforskningen är teorin/teorierna om genussystemet. Det är det som 

med ett annat ord kallas patriarkatet, ett samhälle med en hierarki mellan könen till männens fördel.   

Denna hierarki späds på och överlever med hjälp av människors antaganden, och allmänna 

övertygelser, om vad som är kvinnligt och manligt (Gemzöe, 2006, s. 81). Enligt genussystemet 

antar samhället automatiskt och undermedvetet att män är självständiga, målmedvetna och bra på att 

fatta beslut medan kvinnor är relationsinriktade, känslosamma och omvårdande. Detta påstås vidare 

skapa en föreställning om vilka arbeten som bäst passar de olika könen, eller över huvud taget vilka 

sorts sysslor som vardera kön är bäst på (Gemzöe, 2006. s. 82). 

 

Det finns två principer inom genussystemet. Den ena är den hierarkiska som nämndes i det förra 

stycket. Med hierarkin som grundbult bestämmer genussystemet vidare kvinnors underordning, där 

män är normen och kvinnor är avvikelsen (Edström, 2006, s. 16). Yvonne Hirdman har skrivit 

mycket om genussystemet och förklarar den manliga normen med att ett typiskt manligt yrke 

(eftersom det kräver förnuft – en manlig egenskap) är det som polis. Mannen är då normen, 

eftersom han är det typiska. Om en kvinna väljer samma yrke måste vi tala om att här kommer en 

kvinnlig polis. Inte en polis, utan en kvinnlig polis. En som avviker från normen (Hirdman, 2007, s. 

13). Av samma anledning hör man sällan någon tala om en ”manlig journalist”. Det är mycket 

vanligare, om än inte frekvent, att höra talas om en ”kvinnlig journalist”. Om de kvinnliga 

journalisterna tar sig in på ett manligt ämne kan de betraktas som maskulina kvinnor (Melin, 2008, 

s. 129). Samtidigt rynkas det gärna på näsorna om en man försöker sig på en karriär som 

barnmorska. Manliga och kvinnliga ämnen återkommer jag till längre ner på kapitlet.  

 

Simone de Beauvoir skriver i sin uppmärksammade bok ”Det andra könet” (1949) att kvinnan är 

just det – Det andra könet. ”Han är subjektet, det Absoluta – hon är det Andra” (de Beauvoir, 1949, 

s. 13). Nu är den boken över 50 år gammal, och mycket har förändrats sedan dess. Men samtidigt 

återkommer som sagt just detta - att mannen är normen - även i modern forskning.  

 

Den andra principen i genussystemet är den som säger att manligt och kvinnligt inte ska blandas, 
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det är den princip som står för könens isärhållande. Det är dikotomi. Det är denna princip, den som 

betonar olikheter mellan män och kvinnor, som spär på föreställningen om att det manliga är norm 

(Edström, 2006, s. 15; Hirdman, 2007, s. 213).  

 

I genussystemet återfinns också genusdualism. Det innebär ett tänkande i två från varandra skilda 

poler, män och kvinnor som motsatser och i relation till varandra. En man är logisk, aktiv, 

oberoende och förnuftig. En kvinna är intuitiv, passiv, beroende och känslosam. Detta är något som 

är återkommande i alla västerländska länder (Gemzöe, 2006, s. 83), men förekommer också i 

gammal, kinesisk filosofi i form av Yin och Yang. En direktöversättning av Yin och Yang är mörker 

och ljus. Då är yin – mörker – kvinnligt och yang – ljus – manligt (figur 2.1). Dessa ses som helt 

olika krafter, men ska vara komplimenterande och inte kunna överleva utan varandra. Yin och Yang 

i samverkan och harmoni kallas Tai chi (Hentschel, 2005, s. 35).  

 

Figur 2.1 Tai chi. Yin och yang I samverkan. 

  

Källa: Compo/Wikimedia Commons  

 

De föreställningar samhället i allmänhet har kring vad som gör en man eller en kvinna kan 

sammanfattas i ett ord: Könsmärkning. Könsmärkning innefattar dels en kvantitativ del, dels en mer 

betraktande. Den kvantitativa innebär att om till exempel en företagsledning har en betydlig 

övervikt av män är den könsmärkt av det manliga könet (Edström, 2006, s. 16). Ett enklare sätt att 

förklara det på är att så fort en grupp uppenbart består av fler män än kvinnor, eller vice versa, är 

den könsmärkt.  

 

Den betraktande delen av könsmärkning är den som säger att något betraktas som manligt eller 

kvinnligt. Exempelvis kan stickning betraktas som något typiskt kvinnligt, även om det inte skulle 

finnas några belägg för att det är en specifik ”kvinnosyssla”. På så sätt kan könsmärkning användas 

för att beskriva hur ett visst ämne förknippas med ett särskilt kön (Edström, 2006, s. 17). 
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Det finns typiskt ”manliga” och ”kvinnliga” ämnen. De är då desamma som ”hårda” (manliga) och 

”mjuka” (kvinnliga) ämnen. Till de manliga ämnena hör bland andra politik, ekonomi och 

kriminalitet och till de kvinnliga hör kultur, vård, skola och omsorg (Edström, 2006, s. 17).  

 

I journalistik inkorporeras hårda och mjuka ämnen i uttrycken hårda och mjuka nyheter, helt enkelt 

eftersom nyheter behandlar olika ämnen. Principen är den samma: Hårda nyheter (eller ämnen) är 

allt som oftast sådana som anses viktigt för medborgare att känna till (Strömbäck, 2009, s. 174).  

 

Skillnaden mellan hårda och mjuka ämnen och nyheter är att en nyhet sällan kan definieras som 

hård eller mjuk på basis av endast vilket ämne den tillhör. Ofta spelar omständigheterna runt 

omkring stor roll, exempelvis hur nyheten framställs när inslaget/artikeln är färdigt (Scott & 

Gobetz, 1992, s. 225).  

 

En mjuk nyhet anses ofta vara mindre viktig än en hård nyhet, och det kan därför rapporteras om 

den mjuka i stort sett när som helst och utan någon noggrannare research eller förberedelse. En hård 

nyhet måste däremot rapporteras så fort som möjligt. Det har också hävdats att hårda nyheter för det 

mesta kräver en utredande artikel, och någon som kommenterar det hela (Lehman-Wilzig & 

Seletzky, 2010, s. 38).  

 

Det finns en risk att de nyheter som exkluderas från nyhetsutbudet gör det just därför att de är 

mjuka och då av, så att säga, fel sort (Hadenius et al, 2008, s. 307). 

 

Det är svårt att definiera hårda och mjuka nyheter vetenskapligt eftersom olika definitioner, och 

med de definitionsproblem, finns med i olika studier (Scott & Gobetz, 1992, s. 224; Lehman-Wilzig 

& Seletzky, 2010, s. 38).   

 

Hela fenomenet där kvinnor och män berättar om olika typer av nyheter verkar vara en kvarleva 

från en tidigare tid, när kvinnor först började ta sig in på journalistyrket. Då släpptes de in på det 

manliga planet för att skriva ”kvinnosidor”, eller övrigt om saker som ansågs intressera just kvinnor 

(Steiner, 2009, s. 117).  

 

Vad som, så att säga, definierar en man eller en kvinna (bortsett från de rent fysiska aspekterna) 

beskrivs delvis i rollteorin. Den hävdar att beroende på faktorer som yrke, kön, ålder med mera 

tilldelas individer och grupper olika roller (Turner, 2001, s. 233). Exempelvis får en människa som 
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inte tycker om att bada rollen som ”badkruka”, och en den som studerar mycket blir en ”nörd”.  

 

Även inom genusforskningen förekommer rollteorin. Ofta finns en omedveten uppsättning av 

förväntningar på de två könen hos hela samhället, förväntningar som tenderar att efterlevas av såväl 

män som kvinnor. Dessa blir de två könsrollerna, den manliga könsrollen och den kvinnliga 

könsrollen (Connell, 1995, s. 53).  

 

Könsroller definieras utifrån det som samhället förväntar sig av en man eller en kvinna, på basis av  

det biologiska kön som de har fötts till. Inom rollerna kan det ibland uppstå konflikter, ofta med det 

egna jaget, då den roll som en individ har fötts till inte känns överensstämmande med den 

uppfattning som personen har om sig själv (Connell, 1995, s. 57). En man känner sig inte alltid 

typiskt maskulin och en kvinna känner sig inte alltid typiskt feminin. 

 

Till skillnad från roller som är socialt konstruerade, till exempel hip-hoparens, punkarens eller 

popparens roll, är könsroller i grunden biologisk. Så fort det går att avgöra ett spädbarns kön så 

tilldelas den en viss roll. Det är de biologiska och de samhälleligt förutsatta skillnaderna mellan 

kvinnor och män som utgör rollen. På grund av detta delas människor upp i två kategorier, män och 

kvinnor, vilkas skillnader ofta kan överdrivas (Connell, 1995, s. 59). Exempel på sådana överdrifter 

är att män aldrig gråter, kvinnor har svårt för att fokusera, män har en naturlig talang för att byta 

glödlampor med mera.  

 

Överdrifter av vad som är en man och vad som är en kvinna kan sammanfattas med ett ord - 

stereotyper. När man stereotypifierar något, i detta fall könet, skapar man sig en förenklad och 

förtydligad bild av det. Men ofta också felaktig. Maria Edström (2006) beskriver hur stereotyper 

tycks vara populära hos medieproducenter, då uppläggen präglas av ytterligheter, eller kontraster 

(Edström, 2006, s. 39). Med andra ord överdrifter.  

 

Yrkesroller är något som tillkommer en person automatiskt då den tar sig an ett visst arbete. Alla 

som har ett jobb har en yrkesroll, och alla som har samma yrke tillhör en yrkesgrupp. Exempelvis 

har journalister som grupp en gemensam och kollektiv roll – rollen som journalist. Inom den 

svenska journalistkåren finns därtill olika ideal, eller roller, som journalisterna identifierar sig med. 

Med det här stycket smyger vi sakta in på nästa underkapitel – det som behandlar journalister.  

Margareta Melin (1995) har i studier kommit fram till att de tre mest populära idealen inom 

journalistiken är den som hantverkare, alltså den som vill arbeta  med nyheter på detaljnivå, den 

som blodhund och den som utbildare, som vill influera andra. Blodhundsrollen kan definieras som 
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en journalist som vill söka reda på orättvisor och upplysa om de som den hittar (Melin, 1995, s. 11).  

 

2.1.2  Journalisterna 

Den mest etablerade termen inom forskning om journalistisk urvalsprocess är Gatekeeping. Det är 

den process som avgör vilka nyheter som släpps in i ett medium och vilka som väljs bort. En 

gatekeeper vaktar ”porten” till publicering, och allt som oftast förekommer många olika gatekeepers 

inom en och samma process. Detta är en nödvändig process eftersom allmänheten själva annars 

skulle behöva sålla bland alla de nyheter som dyker upp (Strömbäck, 2009, s. 93). Det är också ett 

fundamentalt begrepp för att förstå relationen som finns mellan en journalist och dess källa. I de 

allra flesta fall är det journalisterna själva som tar kontakt med sin källa, som väljer just den 

personen att tala med, och inte tvärtom. På så sätt har journalister en stor makt (Falkheimer, 2012, s. 

159).  

 

Med det sagt är det inte alltid journalister som har makten. De är lika beroende av sina källor som 

källorna är av dem. Elitkällor, oftast politiker, skickar gärna ut pressmeddelanden och dylikt för att 

”uppmuntra” journalister att skriva om dem. På så sätt har även källorna makten (Berkowitz, 2009, 

s. 104).  

 

Gatekeeping handlar om mycket mer än bara relationen mellan journalister och källor, men det är 

den del som är relevant i det här sammanhanget.  

 

Urvalsprocessen är dock inte alltid en medveten process, utan snarare ett omedvetet val hos alla de 

journalister som är delaktiga i den (Shoemaker; Vos & Reese, 2009, s. 80). Forskning har visat att 

en gatekeepers kön inte alls eller knappt påverkar nyhetsvärderingen, därför borde ungefär samma 

nyheter passera portarna oavsett om det är en kvinna eller en man som vaktar dem (O´Neil & 

Harcup, 2009, s. 169). Däremot vet vi ingenting om huruvida en reporters kön påverkar vilket kön 

den valda intervjupersonen har.  

 

Amerikanska studier visar på att kvinnliga journalister har en benägenhet att använda fler kvinnliga, 

och även en större mängd etniska, källor än vad deras manliga motsvarigheter gör (Steiner, 2009, s. 

120). Detta har hävdats vara för att kvinnor känner sig mer bekväma med att intervjua andra 

kvinnor, då de inte ska vara lika insatta i den maktordning som påstås hägra bland män (Berkowitz, 

2009, s. 109).  

 

Andra studier visar att kvinnor som intervjuar män tenderar att flirta med männen för att göra dem 
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mer avslappnade och samarbetsvilliga, samtidigt som männen gärna beter sig mer inställsam mot en 

kvinnlig journalist för att imponera på denna. Detta gäller dock inte svensk forskning (Berkowitz, 

2009, s. 111).  

 

Journalistiken var från början ett mansyrke, precis som många andra yrken. Ett bevis för det som 

talar för sig själv är att SR anställde sin första kvinnliga journalist 1964 – 43 år efter att kvinnor fick 

rösträtt (Djerf-Pierre, 2007, s. 88). I vissa situationer kan det också leva kvar en föreställning om att 

män faktiskt är bättre på yrket än vad kvinnor är. Därför rapporterar de också mer om de 

prestigefyllda ämnena (Djerf-Pierre, 2007, s. 97).  Detta upplevs dock olika från journalist till 

journalist.  

 

2.1.3  Källorna 

Det finns så kallade ”kända” och ”okända” källor, eller intervjupersoner. Bland de  kända återfinns 

offentliga personer och elitkällor. Här finner vi experter, politiker, kändisar och så vidare. De 

okända är till exempel privatpersoner och de som är offer i något sammanhang, det vill säga icke-

elitkällor som ändå har relevant information att bidra med (Ibrahim et al, 2011, s. 4).  

 

Det har hävdats att kvinnor ofta sitter fast under ett glastak, och därför inte når upp till 

chefspositioner och dylikt – inte blir de ”kända” källorna. Teorin om glastaket säger att många 

kvinnor hindras från att nå upp till de positioner de strävar efter, eftersom glastaket är i vägen. Ett 

glastak, eller ett ”glass ceiling”, är i detta fall en metafor för den osynliga linje, spärren, som hindrar 

kvinnor från att klättra högre upp i deras karriär (Melin, 2008, s. 14). De ser positionen som de vill 

till ovanför sig, men hindras av ett glastak från att komma dit. Motsvarigheten är glashissen, som 

snabbt och smidigt tar personen i den upp till toppjobben. Oftast är det en medelålders, vit man som 

står i glashissen (Smith, 2012, s. 154).  

 

För att gå runt glastaket och, i kvinnors fall, integreras med manliga yrken finns det de som 

anammar den så kallade ”babe-effekten”. Babe-effekten är väldokumenterad världen över, men med 

olika namn. I det här fallet är just ”babe-effekten” ett norskt begrepp, myntat av Elisabeth Eide. 

Fenomenet ska vara ett sorts bevis på att alla tjänar på att vara ett sexobjekt, även i nyhetsmedia. 

”sex säljer” verkar alltså hägra, och lite naken hud resulterar i medieutrymme (Edström, 2006, s. 

61).  

 

En av de allra mest uppmärksammade böckerna som behandlar män och kvinnor i relation och 

motrelation till varandra är John Grays ”Män är från mars, kvinnor är från venus” (1992). Redan på 
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den första sidan av det första kapitlet tar han upp essensen av sin bok; att män och kvinnor har 

”glömt bort” att de är helt olika varelser och är i konflikt för att de inte har omfamnat det (Gray, 

1992, s. 19). För detta har Gray fått både ris och ros. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är en 

vetenskaplig bok, den har inga empiriska belägg, utan det är bara Grays egna värderingar. Men den 

är trots det relevant att ta upp här eftersom den har blivit så pass uppmärksammad.  

 

Genom hela boken spär Gray på de stereotypiska tankarna kring män och kvinnor. I kapitel tre 

hävdar han att män inte delar med sig av känslor, medan kvinnor gör det mer än gärna. Män ”skulle 

aldrig betunga” någon med sina problem, men kvinnor söker upp vänner för att diskutera sina ”i 

minsta detalj” (Gray, 1992, s. 40). I kapitel fyra vill män vara behövda och kvinnor omhändertagna. 

I kapitel sex får kvinnor lära sig hur de ska bete sig när deras partner drar sig undan. Hur de ska få 

honom att komma tillbaka, likt ett gummiband. I väntan på att han drar sig ifrån igen. Likt ett 

gummiband.  

 

Detta fortsätter i tretton kapitel, helt utan belägg. Trots det är det en av de mest kända böckerna i 

världen. Folk kan faktiskt ta det till sig som ren fakta, och det är mycket möjligt att Grays sätt att se 

på män och kvinnor även kommer tillbaka i form av de roller och ämnen som intervjupersoner 

förekommer inom. En googling på ”men are from mars women are from venus” ger tre miljoner fler 

träffar än vad den rena faktatiteln ”world atlas” ger.  

 

Om människor har inställningen att män och kvinnor är helt olika är det inte så överraskande om 

detta återkommer i yrken och yrkespositioner. Bakom detta står statistik från SCB. Den visar på att 

fler män än kvinnor sitter på maktpositioner, såsom riksdagsledamöter, Styrelseordförenden och vd 

i börsföretag. Män är också dominanta i chefspositioner inom privat sektor, medan kvinnor 

dominerar i den offentliga (Scb.se B, 2012).  

 

2.2 Tidigare forskning  

Forskningen kring detta ämne är både väl utvecklad och helt saknad. Genusforskningen har kommit 

långt, och många teorier har lagts fram (som vi lärde oss i det förra kapitlet). Även forskning kring 

journalister finns det gott om. Speciellt från utlandet. Däremot finns det inte mycket svensk 

forskning som behandlar journalister och källor utifrån ett genusperspektiv. Jag har i detta kapitel 

valt att fokusera främst på två kvinnors olika studier, Monika Löfgren Nilssons och Monica Djerf-

Pierres. Dessa två är de som har genomfört mest relevanta undersökningar.  

 

Enligt Djerf-Pierre (2007) är vi just nu inne i en period som hon kallar ”Eran av feminisering”. Med 
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det menar hon att det numera är regel och inte undantag att alla sektorer i samhället strävar efter 

jämställdhet och inte enbart de uppenbart diskriminerande (Djerf-Pierre, 2007, s. 92).  

Feminiseringen ska också innebära att ämnen som anses vara kvinnliga, mjuka ämnen, får en allt 

viktigare plats i nyhetsrummet – men granskande journalistik har fortfarande högst status (Djerf-

Pierre, 2007, s. 94). I samma studie berättar hon vidare att det ofta finns lika många manliga som 

kvinnliga journalister – men det är männen som sitter på maktpositioner (Djerf-Pierre, 2007, s. 96).  

 

Genom hela studien håller Djerf-Pierre ett historiskt perspektiv, där hon beskriver bland annat hur 

vad som är manliga respektive kvinnliga ämnen har varierat genom åren. Som exempel berättar hon 

om hur internationella nyheter inte ansågs som manliga förrän ämnet fick en högre status – innan 

dess var de typiskt kvinnlig (ibid). Detta visar på hur utvecklingen har sett ut inom journalistiken, 

och kanske även på hur den kommer att förändras i framtiden.  

 

Monica Löfgren Nilsson (2010) har gjort en kvalitativ studie på SVT News som också behandlar 

ämnen som män och kvinnor rapporterar om. Det har hon gjort via intervjuer med de reportrar som 

arbetar där. Även denna studie visar att hårda nyheter, de som oftast män täcker, har högre status 

bland reportrarna än vad mjuka nyheter har. Många av de kvinnliga reportrarna som intervjuades 

ska även ha uppfattat en manlig dominans i arbetet, medan de manliga såg det som könsneutralt 

(Löfgren Nilsson , 2010, s. 6).  

 

Djerf-Pierre (2007) är dock tydlig i sin studie med att inte alla manliga ämnen per automatik har 

högre status än vad de kvinnliga har. Sport har länge varit ett manligt fält – men dess seriositet är 

absolut inte definitiv (Djerf-Pierre, 2007, s. 98).  

 

Djerf-Pierre är en flitig forskare inom detta ämne, och beskriver vidare i en studie från 2011 om hur 

mentaliteten inom journalism ofta är att kvinnor måste kvoteras in i arbetslivet. Antingen det eller, 

hävdar hon, tränas kvinnor till att arbeta som män (Djerf-Pierre, 2011, s. 44). Detta trots Sveriges 

höga rankning som ett jämställt land.   

 

När det kommer till forskning som behandlar andra länder än Sverige säger den ungefär samma 

saker – Kvinnor rapporterar om mjuka nyheter, och manliga experter är överrepresenterade. 

Speciellt ämnet hälsa var något återkommande i alla de utländska studier som har bidragit till denna 

studie, det är ett mjukt ämne som täcks av kvinnor (Cann & Mohr, 2001, s. 168; Desmond & 

Danilevicz, 2009, s. 826). Ett annat tydligt samband mellan studiernas olika resultat var det att fler 

manliga källor användes än kvinnliga. I vissa fall gick det tre manliga källor på en kvinnlig (Ross & 
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Carter, 2011, s. 1161), medan det andra gånger gick fem manliga källor på en kvinnlig. Detta 

förklarades då ofta av journalisterna som dels på grund av tidsbrist, och att de då inte hann hitta en 

kvinnlig källa, dels att det inte är de själva som väljer sina källor (Liebler & Smith, 1997, s. 66).  

 

Forskningen visar alltså på liknande resultat, men är i min mening otillräcklig. Det är det snart slut 

på. Med detta avslutar vi teorikapitlet och går in på metoden.  
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3. Metod 

3.1 Metodval 

Jag har valt att angripa denna studie med en kvantitativ innehållsanalys, eftersom det är en effektiv 

metod att använda då frekvens och utrymme mäts (Esaiasson et al, 2010, s. 223). Det är ett vanligt 

metodval då det är tv, radio och press som behandlas, dessutom lämpar den sig utmärkt på en 

normativ studie (Esaiasson et al, 2010, s. 225). Ett annat positivt element med en kvantitativ 

innehållsanalys i denna studie är att den är forskaroberoende då tydliga tolkningsregler används 

(Asp, 1986, s. 22). Den kvantitativa innehållsanalysen är med andra ord den bästa metoden att 

använda för att denna studie ska uppnå sitt syfte.  

 

3.2 Urval av program och sändning 

På SVT1 går Rapports huvudsändning klockan 19:30 varje kväll. Den pågår i 25 minuter, sedan tar 

de regionala nyheterna över. Det är den sändningen som undersöks i denna studie, jämsides med det 

15 minuter långa Dagens Eko klockan 16:45. Jag har valt dessa sändningar eftersom de är 

huvudsändningar som pågår längre än de flesta andra, och därmed kan rymma mer material än 

andra sändningar. Den enda Ekosändningen som är längre än kvart i fem-ekot är lunchekot, men det 

sänds (vilket hörs på namnet) under en tid då många är på arbetet.   

 

Den främsta anledningen till att jag har valt dessa program och sändningar är således att det är de 

som lockar störst publik. Varje dag tittar 1,2 miljoner personer på Rapports 19:30-sändning 

(Carlsson, 2012) och kvart i fem-ekot sänds vid en tid då många är på väg från jobbet och lyssnar på 

radion i bilen eller mobilen. Ekot har förvisso flest lyssnare på morgonen (Hadenius et al, 2008, s. 

356), men jag har ändå valt den senare sändningen – under vilken Ekot har en andra topp – eftersom 

reportrarna då har hunnit samla mer material. 

 

SVT och SR är sammankopplade via public service och då viktiga att ställa mot normen, mycket 

viktigare än att ställa ett public service-bolag mot ett kommersiellt bolag. SR och SVT är självklara 

val i denna studie.  

 

3.3 Urval av medverkande 

I mitt urval har jag valt att helt bortse från nyhetsankare och sändare, då de har del i alla 

sändningens nyhetsinslag utan att själva ha varit med i skaparprocessen. De har sällan haft någon 

personlig kontakt med intervjupersonerna.  
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Till undersökningen hör heller inte programmens intervjuer med egna korrespondenter. Detta för att 

jag har valt att lägga största fokus på intervjupersonerna och vilka reportrar som talar med dessa. 

Därför är det i studien ointressant att inkludera reportrar som medverkar i ett inslag utan att 

intervjua någon.  

 

Det jag menar när jag skriver intervjupersoner är samma som jag menar när jag skriver 

”medverkande” eller ”källor”. Jag menar alltså de som blir intervjuade, de som uttalar sig i ett 

inslag. Jag har dock valt att helt exkludera barn som är födda 1997 eller tidigare, då dessa inte har 

gått ut grundskolan och inte kan betecknas som man eller kvinna. De är pojkar och flickor. Om jag 

är osäker på ett barns ålder, huruvida hen har gått ut grundskolan, så tar jag med barnet i urvalet.  

 

Presskonferenser är en något speciell form av intervju. Då personer som uttalar sig i 

presskonferenser får en fokuserad del i ett inslag, en då det är tydligt att det de säger är en viktig del 

i inslaget, då räknas de in i undersökningen. Om de däremot syns i bakgrunden eller i förbifarten, 

som en klippbild, används de inte. Heller inkluderas de inte om en tydlig bild av presskonferensen 

ges, men en speak eller annan röst ligger över den.  

 

Om en tänkt intervjuperson passerar reportern utan att svara på frågor bortser jag från denna. Endast 

de intervjusituationer då personen är fullt medveten om att den intervjuas och spelas in utgör 

urvalet. Inte heller då nyhetsankare eller annan läser upp ett pressmeddelande eller mail från någon 

person tas med, eftersom de då inte är fullt medvetna om att deras ord kommer att höras på 

nyheterna.  

 

Efter dessa avgränsningar landade till slut det totala antalet analysenheter på 228 personer.  

 

3.4 Tillvägagångssätt  

Rent praktiskt sett ser den empiriska undersökningen i denna studie ut som följande; 

Innan undersökningens början konstrueras kodblanketter med en tillhörande kodbok. Senare , under  

vecka 47, förs information från Rapport och Ekot över till kodblanketterna (se bilaga 1). 

Informationen som behandlas är hur många kvinnor respektive män som förekommer som 

intervjupersoner, hur lång tid de båda får, vilka ämnen de uttalar sig i och i vilken roll de 

förekommer. Utöver det förs även in reporterns kön och vilka ämnen de täcker. Övriga rent 

praktiska saker som förs in är dagens datum, ett identitetsnummer, programmets namn och inslag i 

sändningen. Sådant som fördes in i kodblanketterna, men som inte har inkluderats i slutändan, är 
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eventuella politikers tillhörighet, reporterns inställning mot intervjupersonen och huruvida nyheten 

är inrikes eller utrikes.  

 

Intervjupersonernas tid räknas i sekunder. Tiden börjar tas när intervjupersonen börjar tala, 

alternativt syns på en fokuserad bild. Det av dessa två som sker först avgör vilken tiden börjar tas 

för. Om reportern börjar ställa en fråga utan att personen syns i bild väntas tidtagningen tills detta 

sker. Frågor som reportrar ställer i intervjun ingår dock, eftersom det fortfarande är 

intervjupersonens tid. Om den tiden det tar för att ställa en fråga överskrider sex sekunder pausas 

dock klockan tills intervjupersonen svarar igen. Detta för att jag inte anser att reporterns fråga ska ta 

upp mer tid än så från intervjupersonen.  

 

3.5 Validitet 

Insamlandet av material efterföljdes snabbt av ett reliabilitetstest. Detta för att SVT Play endast 

låter sändningarna av Rapport ligga på hemsidan i sju dagar efter sändningsdatum, och det är en 

viktig del för att bedöma studiens validitet.  

 

Reliabilitetstestet utfördes som så att tre sändningar gjordes om på nytt. Dessa sändningar var en 

från Ekot, en från Rapport på en vardag och en från Rapport på en lördag. Genom att dela upp det 

på det sättet gjordes tillräckligt många minuter om, proportionerligt utifrån programmen, för att nå 

upp till 20 procent av hela undersökningen. Testet visade på 83 procents reliabilitet. Allt som oftast 

var det som drog ner procenten bara någon sekund av en intervjupersons räknade tid som inte 

överensstämde med den ursprungliga undersökningen. Dock så finns det enstaka tillfällen då jag har 

tolkat nyheter som ligger på gränsen mellan två ämnen annorlunda från den ena gången till den 

andra.  

 

Ett reliabilitetstest som bortser från tidsvariabeln visar istället på 93 procents reliabilitet. På det 

stora hela bedömer jag därför undersökningens reliabilitet som god.  

 

Jag bedömer också begreppsvaliditeten som god, då jag har vidtagit åtgärder för att undvika 

systematiska fel under empirin. Innan själva undersökningen påbörjades genomförde jag en kortare 

testperiod, för att registrera vilka ämnen och roller som jag kan ha glömt i den ursprungliga 

kodboken (se bilaga 1), eller vilka jag hade i onödan. På det sättet blev kodboken mer korrekt än 

vad den annars hade varit.  

 

Finns det något som jag själv som artikelförfattare skulle bedöma dåligt med studien så är det att 
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den utfördes under en så begränsad tid. Jag har inga föreställningar om att det procentuella resultatet 

skulle bli annorlunda om undersökningstiden vore längre, däremot så tror jag att fler roller och 

ämnen skulle kunna integreras i studien, och på så sätt visa på större variation i programmen.  

 

Genom att använda denna metod med dess avgränsningar uppfylls också syftet med denna 

normativa studie till den grad att validiteten som helhet också blir hög.  
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4. Resultat och analys 

4.1 Förklaringar 

I de tabeller som presenteras senare i detta kapitel är många av uträkningarna skrivna i procent. Det 

är inte det vanligaste sättet att presentera empiri som har så få analysenheter på, och heller inte alltid 

det bäst rekommenderade. Trots det så är procenträkning i detta fall det bästa alternativet, eftersom 

jag anser att det många gånger är viktigt att belysa skillnaderna mellan en och samma tabells antal 

och andelar. Dessutom blir procenträkning det mest naturliga sättet att räkna och presentera dessa 

siffror på.  

 

Under vissa tabeller syns en förklarande text om ämnen/roller som har exkluderats från tabellen. 

Angående ämnen gäller det de ämnen som två personer eller färre medverkar i, och rollerna är de 

som tre personer eller färre förekommer inom. Exakt vilka ämnen och roller det gäller är 

specificerat under varje berörd tabell. Detta har jag gjort eftersom de låga siffrorna inte säger 

någonting om resultatet. Hade undersökningen sträckt sig över en längre period, säg ett år, så hade 

dessa ämnen och roller varit betydligt viktigare. Som det är nu har jag valt att fokusera på de siffror 

som är något större.   

 

4.2 Medverkandes utrymme 

Procentuellt sett får män och kvinnor lika mycket utrymme i Ekot som de gör i Rapport. Det är 

alltså inga skillnader mellan de två programmen vad gäller andelar kvinnor och män (Tabell 4.1), 

utan de siffror som presenteras är nästan identiska. Det gör det extra intressant att både Rapport och 

Ekot ger kvinnor endast 40 procent av den tid som de ger män. Enligt teorin om könsmärkning är 

därmed såväl Rapport som Ekot könsmärkt med en övervikt på män (Edström, 2006, s. 16). Och 

dessutom en ganska tydlig sådan.  

 

Tabell 4.1 Intervjupersoners utrymme i procent.  

                    Ekot               Rapport 

  
 

Andel Tid   Andel Tid 

Kvinnor 
 

31 31 30 28 

Män 
 

69 69 70 72 

  
   

    

Summa procent 100 100 100 100 

Antal personer/sekunder 67 1223 164 3236 
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De procentsiffror som programmen visar är i stort sett likadana, 30 procent kvinnor och 70 procent 

män, på både uträkningen som behandlar tid och den som behandlar antal personer. Inga betydande 

avvikelser finns. Dock så finns det skillnader av mindre betydelse, som är så små som bara ett par 

procentenheter, och därför inte är värda att analysera.  

 

Faktum kvarstår att de två programmen har lyckats med väldigt likadana resultat gällande kvinnliga 

och manliga intervjupersoners utrymme, både gällande tid och antal. Och inget av dem speglar 

samhället utifrån den statistik som säger att det finns lika många kvinnor som män i Sverige (SCB, 

2012). Med andra ord följs varken sändningstillstånden eller de egna reglerna i detta avseende.  

 

Å andra sidan är det möjligt att de nyheter som sändes just den veckan råkade vara sådana där fler 

män än kvinnor är lämpade att uttala sig i. Hade den empiriska biten av studien utförts någon annan 

vecka kanske resultaten hade sett helt annorlunda ut. Dock så tror inte jag att det är särskilt troligt, 

då just denna vecka inte borde skilja sig nämnvärt från någon annan.  

 

Denna tydliga uppdelning där antalet män är betydligt fler än antalet kvinnor är ett bevis på 

genussystemets princip, som säger att män är norm och kvinnor är underordnade dessa (Edström, 

2006, s. 16). Betyder då detta att det som Simone de Beauvoir skrev för över 60 år sedan (1949) 

fortfarande till viss del stämmer i nyhetssändningarna? Är kvinnan det andra könet?  

 

Som jag skrev tidigare är utrymmet som medverkande får i båda program tydligt könsmärkt. 

Ingenstans är det jämställt mellan könen.  

 

4.3 Medverkandes ämnen 

Som vi minns från teoriavsnittet finns det så kallade hårda och mjuka ämnen. De hårda är bland 

andra politik, brott och ekonomi och de förknippas oftast med män. De mjuka ämnena förknippas 

istället med kvinnor och är bland andra omsorg, skola och vård (Edström, 2006, s. 17).  

 

Denna studies empiri har visat att Lag och ordning var det absolut vanligaste ämnet som 

intervjupersoner uttalade sig inom på Ekot (tabell 4.2), oavsett kön. Det var däremot inte lika många 

män som kvinnor som uttalade sig. Uppdelningen mellan de två blev väldigt lik den procentuella 

uppdelningen som de fick i utrymmestestet – 29 procent kvinnor och 71 procent män. 

 

I två ämnen förekommer kvinnor oftare än män. De är sport, där två kvinnor var det totala antalet 

medverkande, och Omsorg, där fem personer medverkade varav 80 procent var kvinnor. Alltså fyra 
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personer. Två väldigt olika, och ett väldigt otippat, ämnen. Sport är inte ett hårt ämne, men ändå ett 

ämne som genom könsmärkningens betraktande del anses vara manligt (Djerf-Pierre, 2007, s. 98; 

Edström, 2006, 17). Dock vill jag tillägga här att den sportgren som det gällde var hästsport. Inom 

hästsport är det viktigt att ta hand om sin häst, sköta om den så den är i toppform. Och omsorg är ett 

typiskt kvinnligt ämne (Edström, 2006, s. 17), vilket även är tydligt då det var det andra ämnet som 

kvinnor på Ekot dominerade inom. Därför kanske det inte är så konstigt att fler kvinnor än män 

förekom just där. 

  

Tabell 4.2 Ämnen som intervjupersoner medverkar i.  

 

Ämnena Religion/Kyrka, miljö och offentlig ekonomi medverkar lika många män som kvinnor i. 

Men resterande åtta ämnen, som hittills inte har nämnts i flytande text, förekommer det fler män än 

kvinnor i. Ibland med tydlig marginal. Inom Arbetsmarknad har till exempel fem personer uttalat 

sig, alla män.  

 

För att sammanfatta det hela så förekommer kvinnor mer än män i två ämnen, lika många män som 

kvinnor i tre ämnen, och flest män i åtta ämnen. Därmed är männen fler än kvinnorna i över hälften 

av alla de inkluderade ämnen.  
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Och Rapport är inte mer jämställt. Av de 20 inkluderade ämnena på Rapport förekommer män och 

kvinnor lika ofta i tre, kvinnor mer än män i ett och män mer än kvinnor i 16. Med andra ord är 

männen fler än kvinnorna i 80 procent av ämnena.  

 

Det enda ämne som fler kvinnor än män förekommer i är utbildning. Där var tre kvinnliga 

gymnasieelever, som medverkade i ett och samma inslag, de enda som uttalade sig. Utbildning är 

ett åt kvinnors håll könsmärkt ämne (Edström, 2006, s. 17), och Rapport har gjort valet att enbart 

inkludera tre unga tjejer i ämnet. Varför? Kanske ingen av männen i skolklassen ville prata med 

reportern. Kanske kvinnorna gav mer utförligare svar. Kanske den kvinnliga reportern instinktivt 

kände att hon helst talade med de tre kvinnorna.  

 

Det ämne som flest intervjupersoner på Rapport medverkade i var Handel. Åtta kvinnor och fjorton 

män, eller 36 procent kvinnor och 64 procent män. Trots att männen är uppenbart fler inom Handel 

än vad kvinnorna är så är det också det ämne som flest kvinnor har medverkat i, tätt följt av 

sjukvård där kvinnorna får den snarlika andelen 35 procent. Slutsatsen här är alltså att även i det 

ämne som flest kvinnor har fått uttala sig inom är männen fler. Detta påvisar starkt genussystemets 

teori som säger att män är norm (Hirdman, 2007, s. 13).  

 

De ämnen som män och kvinnor har förekommit inom är ofta de som är typiskt kvinnliga eller 

typiskt manliga.  

 

4.4 Medverkandes roller 

I både Ekots och Rapports fall är fler manliga än kvinnliga intervjupersoner politiker (tabell 4.3). 

Kanske ingen överraskning, eftersom politiker är en roll förknippad med makt – alltså ofta en 

manlig roll. Detta enligt teorierna om manliga och kvinnliga ämnen (Edström, 2006, s. 17) 

kombinerat med teorin om könsroller, som bedyrar att män har lättare för att bli politiker eftersom 

de har fötts till just män (Connell, 1995, s. 59).  

 

Däremot så skildrar inte programmen verkligheten, som det i sändningstillstånden står att de båda 

bolagen ska göra. Som jag nämnde i inledningen är 55 procent av Sveriges riksdagsledamöter män 

och 45 procent kvinnor (Scb.se B, 2012), men i denna undersökning är politikerna på Ekot 81 

procent män och 19 procent kvinnor, och på rapport är de 68 procent män och 32 procent kvinnor.  

 

Om de två programmens användande av manliga politiker är ett medvetet val eller om det är 

naturliga följder av att män har enklare för att bli politiskt accepterade framgår inte av resultaten. 
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Det är något som vi bara kan spekulera kring, eller hoppas att framtida, kvalitativ forskning tar upp 

närmare. Just nu kan vi bara konstatera att det å Ekots sida går cirka fyra manliga politiker på en 

kvinnlig, och å Rapports sida går ungefär två manliga politiker på en kvinnlig. Rapport har därmed 

något mer jämställda siffror angående politikerrollen än vad Ekot har.  

 

Men självklart tar det inte slut där. Många fler roller finns att analysera. Vi går vidare till rollen 

 

Tabell 4.3 Roller som medverkande förekommer i.  

 ”arbetande i offentlig sektor”. Rapport har för rollen procentandelarna 42/58 (kvinnor/män) medan 

Ekot har de betydligt annorlunda siffrorna 20/80. Detta trots att både Ekot och Rapport har 

inkluderat ungefär lika många intervjupersoner i denna roll. Hur kommer det sig? Att när Rapport 

visar en av sina mest jämställda roller är samma roll för Ekot långt ifrån jämställd? Detta är den 

största skillnaden mellan programmen under detta kapitel.  

 

Den typvärdesroll som kvinnor i Ekot har är den som privatperson, och män förekommer oftast i 

den föga förvånande rollen som politiker. Detta stämmer också väl överens med de procentuella 

värdena. Rapport har ett mer komplext resultat. Även där är kvinnor oftast privatpersoner och män 

oftast politiker, men andelarna ser annorlunda ut.  

 

Trots att kvinnor allra oftast förekommer i rollen som privatperson tar de endast upp 42 procent av 

den rollen. Detta syns tydligt i tabell 4.4, som är en variant av tabell 4.3. Slutsatsen som dras är 

därmed att männen är fler även i den roll som flest kvinnor har tagit sig in i programmet genom. 

 

Kvinnorna i Rapport förekommer inte i större eller lika utsträckning som män i någon av rollerna. 

De tar aldrig upp mer än 42 procent av en roll. Ekot är inte mycket bättre, men där får kvinnor 
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åtminstone 60 procent av en roll och 50 procent av en annan.  

 

Tabell 4.4 Roller i Rapport, antal och andel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I det stora hela upptar män 68 procent av Ekots totala roller, och ungefär 75,14 procent av Rapports. 

Därmed följer Ekot reglarna lite bättre än vad Rapport gör, men inte alltså mycket som de borde 

göra.   

 

4.5 Reportrar  

En tidig och irriterande upptäckt i denna studie är att Rapport inte alltid berättar vem som är 

reportern till ett visst inslag. Det har resulterat i ett stort mörkertal som inte går att räkna ut. En tröst 

är att det endast är till kortare, lokala inslag som reportern glöms bort.  

 

Då mörkertalet exkluderas från uträkningen blir andelarna kvinnliga och manliga reportrar väldigt 

jämn för både Ekot och Rapport (tabell 4.5). 51 procent kvinnlige reportrar på Ekot och 50 procent 

på Rapport. Det är de mest jämställda siffrorna hittills! Det går således att konstatera att då det 

kommer till utrymmet som ges till reportrar så följer bägge program sina regler.  

 

Tabell 4.5 Andel reportrar.  

 

 

 

 

 

Det enda som skulle kunna hota Rapports mycket jämna siffror är mörkertalet, som ligger på 19 

procent, eller 14 stycken (tabell 4.6). Risken finns att mörkertalet utgörs av ett och samma kön, i så 
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fall blir uppdelningen ojämn.  

 

Troligast är dock att även mörkertalet är relativt jämnt, eftersom de synliga antalen är så exakt 

 

Tabell 4.6 Reportrar på Rapport, antal och andel.  

 

 

 

 

likadana. I fortsättningen kommer jag att bortse från mörkertalet.  

 

Vidare finns det små men inte avgörande skillnader angående vilket kön intervjupersonerna som 

kvinnor respektive män intervjuar. På Ekot intervjuar kvinnliga reportrar något fler kvinnor än män, 

och vice versa (tabell 4.7). Skillnaderna mellan vem som intervjuar de manliga deltagarna är 

egentligen så knapp att det inte behöver nämnas, men på den kvinnliga sidan kan det belysas att de 

män som intervjuar kvinnor är 43 procent.  

 

Tabell 4.7 Vilka som manliga och kvinnliga reportrar intervjuar (procent).  

 

 

 

 

 

Tabell 4.8 Andel intervjuer som män och kvinnor håller (procent) 

 

 

 

 

I tabell 4.8 ser vi förklaringen – något fler kvinnor än män på Ekot intervjuar olika personer. På 

Rapports sändningar är det tvärtom, men inte heller där är skillnaderna betydande. Vad vi däremot 

kan nämna är att Rapports manliga reportrar intervjuar både fler kvinnor och män än vad de 

kvinnliga gör.  

 

Bland de ämnen som reportrarna rapporterar om finns det dock tydliga skillnader. Jag reagerade 

genast då jag skulle ta ut typämnena för de båda könen och programmen. Både kvinnor och män på 
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Ekot fick typämnet Lag & Ordning. Med andra ord ett väldigt jämnt resultat, eftersom andelarna är 

56/44 för ämnet (tabell 4.9).  

 

Rapport däremot visar på annat. De kvinnliga reportrarnas typämne är Sjukvård, där de tar upp 86 

procent av ämnet. Men de manliga reportrarna har inget tydligt typämne. Det högsta antal män som 

 

Tabell 4.9 Ämnen som reportrar rapporterar om.   

 förekommer i ett och samma ämne är tre, och det är de i sex olika ämnen. Därmed går det inte att 

ge män ett typämne. De sex ämnen som de rapporterar mest om är Lag & Ordning, Krig/Konflikter, 

Politisk styrning, Offentlig ekonomi, Handel och Arbetsmarknad. I dessa ämnen innehar de också 

flest procentandelar.  

 

En intressant och delvis oväntad twist i denna undersökning är att Ekots kvinnliga reportrar ”äger” 

fler ämnen än vad de manliga gör. Faktum är att de enda två ämnen som männen äger är de som 

ingen kvinnlig reporter alls var del av, ämnena Offentlig ekonomi och Religion/Kyrka. I båda dessa 

var de enda reportrarna två stycken män. Med detta än männen fler än kvinnorna i två ämnen och 

kvinnorna fler än männen i fyra ämnen. Det är dubbelt så många som männen. Tre av ämnena 

visades vara helt jämna mellan könen.  

 

Två av de ämnen som Ekots kvinnliga reportrar dominerar inom är enligt könsmärkningens andra 

princip kvinnliga (Edström, 2006, s. 16). Dessa är Omsorg och Miljö. De två andra är Lag & 

Ordning och Arbetsmarknad, ämnen som enligt samma princip är manliga.   



 27 27 

 

Ämnena som männen på Rapport dominerar inom är ganska hårda, vilket inte kommer som någon 

chock med tanke på de teorier kring hårda och mjuka nyheter som har presenterats tidigare. Dessa 

nyheter är sådana som anses viktiga för allmänheten att känna till (Strömbäck, 2009, s. 174). Och 

det var män som täckte dem.  
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5. Slutsatser 

Syftet med studien är som följande; att analysera hur väl de stora nyhetsprogrammen inom public 

service, Ekot och Rapport, följer normen utifrån ett genusperspektiv. 

Det har uppfyllts då resultaten som empirin gav har analyserats i samband med etablerade teorier. 

Frågeställningarna är besvarade som nedan.  

 

Får manliga och kvinnliga intervjupersoner lika stora utrymmen i sändningarna?  

Nej. Män får ett betydligt större utrymme än kvinnor.  

 

I vilka roller och ämnen förekommer de manliga och kvinnliga intervjupersonerna?  

Kvinnor förekommer främst som privatpersoner i båda programmen, män som politiker.  

Ämnena som de täcker är i Ekots fall Lag & ordning för både kvinnor och män, och i Rapports fall 

Handel.  

 

Rapporterar reportrarna om olika ämnen och personer beroende på vilket kön de har?  

Huruvida reportrarna intervjuar män eller kvinnor skiljer sig inte mellan könen. På Ekot rapporterar 

både kvinnor och män mest om Lag & ordning, samma ämne som intervjupersonerna medverkade 

som mest i. Det ämnet var överrepresenterat under veckan. I Rapports fall rapporterar kvinnor 

främst om Sjukvård, och män har en relativt jämn fördelning över ämnena och saknar helt 

typvärdesämne.  
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5. Slutdiskussion 

När vi nu har sett och analyserat hur de båda programmen har klarat sig är det dags att diskutera 

samma sak. Hur gick det egentligen?  

 

Båda bolag är i de flesta fall väldigt bra på att se till att det är jämställt mellan de anställda kvinnliga 

respektive manliga reportrarna, vilket är väldigt bra då det är normen. Allra bäst klarade de sig då 

det gäller utrymme, men alla punkter visade väldigt jämställda resultat.  

 

Reportern som gatekeeper inkluderar förvisso alla människor i sitt urval, både kvinnor och män, 

oavsett vad de är födda till. Men de medverkar inte i samma roller. Det måste alltid vara ett aktivt 

val från någon, reporter eller nyhetschef, att välja vem som ska medverka och i vilken roll. Ett 

aktivt val – men inte nödvändigtvis medvetet.  

 

Vi vet sedan tidigare att urvalsprocessen ofta är en omedveten process (Shoemaker, Vos & Reese, 

2009, s. 80), därför är det mycket troligt att det är så det ligger till även i det här fallet. Den 

omedvetna processen som gör att reportrar, oavsett kön, väljer att inkludera kvinnor i vissa roller 

och män i andra kan vara ett resultat av genusdualismen. Den säger att män och kvinnor är två olika 

sorters människor som är bra på olika saker (Gemzöe, 2006, s. 83), och det är inte alls otroligt att 

detta i reportrarnas undermedvetna har influerat deras val av intervjupersoner.  

 

Att andelarna manliga och kvinnliga reportrar är relativt lika stora var inte något oväntat då tidigare 

forskning av Djerf-Pierre (2007) visar på samma sak. Att ämnena som de täcker dock är olika borde 

kanske inte heller vara någon överraskning. Enligt Djerf-Pierre (2007) är vi, som berättades i 

teorikapitlet, inne i eran av feminisering. Om det redan var helt och hållet jämställt hade inte den 

eran varit nödvändig, den hade tagit slut.  

 

Det som gör mig mest konfunderad är att manliga reportrar på Rapport inte ”äger” något ämne, de 

har inget typvärdesämne. Kvinnorna har det. Men inte männen. Det förbryllar mig, då de manliga 

intervjupersonerna hade definitiva ämnen som var ”deras”, men alltså inte reportrarna. Kanske har 

även detta att göra med feminiseringen som Djerf-Pierre (2007, s. 82) talar om? Det är inte omöjligt 

att männens ämnesområden har spridits ut för att undvika att de bara rapporterar om de hårda 

ännena, och kvinnornas blivit mer fokuserade för att det ska försäkras att de får lika stort utrymme 

som sina manliga kollegor. Allt som ett steg i att integrera bägge kön i både hårda och mjuka 

nyheter.  
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Lika trevligt jämställda som resultaten blev för reportrarna, lika dystert ojämna siffrorna fick 

intervjupersonerna i empiridelen som behandlar roller. Där har kvinnorna knappt någon chans mot 

männen.  

 

I Rapports fall så förekommer fler män än kvinnor även i de roller där kvinnorna är flest till antalet. 

De två rollerna i Ekot där kvinnor inte var färre än männen (vi minns nu att Rapport inte fick några 

sådana resultat) är den enda lilla ljuspunkten.  

 

Vi har också lärt oss att kvinnor förekommer i chefsposition långt mer sällan än vad män gör, och 

att de ämnen som män och kvinnor förekommer i ofta är väldigt uppdelade, för att inte säga olika. 

Det kan bero på många saker. 

 

Precis som nämndes tidigare kan den reportrars omedvetna gatekeepingprocess spela sin roll även 

här, i valet av vilka som ska medverka i ett visst ämne. Dessutom återkommer genussystemet här. 

Enligt genussytemet går ju faktiskt män före kvinnor i många sammanhang där hårda ämnen 

behandlas, eftersom de allt som oftast är normen (Melin, 2008, s. 129), speciellt i nyheter. Som vi 

minns anses hårda nyheter vara viktiga nyheter (Strömbäck, 2009, s. 174) och det som är viktigt är 

således sådant som män, enligt genussystemets tankar kring vad män och kvinnor passar som, 

rapporterar om.  

 

Intressant till framtiden vore forskning om varför de hårda nyheterna är just de som de är och varför 

män är överrepresenterade inom dem. Det är nu bevisat att män, även i public service, förekommer i 

fler maktpositioner än vad kvinnor gör, och de måste ha hamnat ”före i kön” framför kvinnorna på 

ett eller annat sätt. Vilka fundamentala tankar hos chefer och reportrar gör att de hårda ämnena 

tillskrivs män och inte kvinnor?  

 

Det kan förstås också vara så att många kvinnor faktiskt sitter fast under ett glastak, och ser män 

glida förbi dem i glashissens förenklade karriärstege (Melin, 2008, s. 14; Smith, 2012, s. 154). För 

det sitter fler män på maktpositioner än kvinnor. Det vet vi (Scb.se B, 2012). Det kan vara så att det 

är helt rätt av programmen att inkludera fler män än kvinnor på maktposition, för att spegla 

samhället så som det ser ut med en ojämn könsuppdelning. Om så är fallet, är det då ett aktivt val av 

nyhetscheferna att exkludera kvinnor från vissa delar av nyhetsrapporteringen?  

 

Även här snuddar vi vid något som skulle vara passande att ta upp i en kommande studie. För det 
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behövs. En djupgående, kvalitativ studie över de som bestämmer vilka nyheter som kommer med 

och inte, de ultimata Gatekeeperna och de som väljer vilka källor de ska ha med. Hur resonerar de?  

 

Det kan också vara befogat att ta upp huruvida reportrar väljer sina intervjupersoner utifrån deras 

egna erfarenheter. Finns det någonting som avgör vem som blir den valda källan? Någonstans måste 

en bakomliggande anledning finnas, eftersom resultaten är så tydliga.  

 

I grund och botten kan allt komma tillbaka till de roller som vi alla föds med. En man föds till man 

och får alla de förväntningar som tillkommer en man på sig. De som följer teorin om att män är 

norm och bättre på de ”viktiga” sakerna än vad kvinnor är kommer automatiskt lägga de 

förväntningarna på den lilla pojken som nyss föddes. Och då växer han också upp med hela världen 

framför sig. Kanhända får han inte åka glashiss till de yrkespositioner som han vill ha, men kanske 

– bara kanske – han får någonting att skära bort glastaket med.  

 

Tydligt är i alla fall detta – Ekot och Rapport följer inte de tillstånd som deras respektive bolag har 

sagt att de ska följa.  ”Spegla de förhållanden som råder i landet” (Sou, 2012, s. 154) - Det finns 30 

procent fler kvinnor och 30 procent färre män i landet än vad andelarna i undersökningen visar. 

Detta är nog det viktigaste resultaten i denna studie. Nu kan vi vara helt medvetna om att vi matas 

med fler bilder och ord av män i varje dags nyhetssändningar än av kvinnor. Det är medvetenheten 

som är fundamental.  

 

Vidare är normen att de anställda ska behandlas likadant, så som det står i SR:s mångfaldspolicy, 

och det har programmen lyckats bra med.  

 

Sveriges Televisions jämställdhetspolicy faller dock, å intervjupersonernas sida. Andelen 

medverkande är inte alls jämn mellan könen, och Rapport har definitivt inte en 10 procents skillnad. 

I och för sig skulle det vara fördelat över ett år, men jag har svårt att se varför just denna vecka 

skulle vara så ojämlik när alla andra är det.  

 

Om min vän David, som jag nämnde i inledningen, skulle fråga mig en gång till om huruvida 

reglerna faktiskt finns skulle jag svara att ja, det gör de. Och de behövs. För utan dessa regler skulle 

inte bolagen ha någon norm att förhålla sig till, och den här undersökningen hade varit helt onödig. 

Men resultaten hade troligtvis varit desamma, den enda skillnaden vore att de ansvariga som hörde 

talas om resultaten skulle kunna rycka på axlarna och gå vidare. Skulle de i stället ta del av de 

resultat som jag har kommit fram till nu, i den här studien, så vore de tvungna att titta närmare på 
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studien och försöka förbättra alla dessa delar där medverkande kvinnor och män är långt ifrån 

jämställda.  

 

Public service ska fungera i allmänhetens tjänst, men det gör de inte. De verkar i männens tjänst.  
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6. Sammanfattning 

SR och SVT har som Public service-bolag vissa regler och riktlinjer att följa. Vissa av dessa 

behandlar i sin tur genusaspekten, antingen uttalat eller underförstått (som i frasen ”spegla 

samhället”). Men dessa regler följs inte till fullo.  

 

Båda bolag har i sina nyhetsprogram Rapport och Ekot visat sig följa sina egna normer angående 

medarbetarna. Manliga och kvinnliga reportrar förekommer lika ofta och täcker olika sorters 

ämnen. De som medverkar i sändningarna, intervjupersonerna, är däremot mycket mindre 

jämställda.  

 

Männen som medverkar är många fler än kvinnorna. På en kvinna går det i både Ekots och 

Rapports fall över det dubbla antalet män. Då samhället i Sverige består av lika många män som 

kvinnor är den uppdelningen långt ifrån verklighetstroget.  

 

Vidare har vi fått veta att fler män än kvinnor ännu representeras i maktpositioner. Även de ämnen 

som intervjupersonerna medverkar i är uppdelade mellan mjuka ämnen till kvinnor och hårda 

ämnen till män. Inte i alla fall, men i tillräckligt många för att reagera över det.  

 

Normen följs inte till fullo. Public service-bolag har ett särskilt ansvar att följa sändningstillstånden 

och de interna regelverken, eftersom allmänheten betalar deras existens, och de inte överlever av 

reklamintäkter. Men som sagt så följer de inte normen.  

 

Tidigare forskning har visat på liknande resultat som denna fick, om de än inte är till 100 procent 

överensstämmande. Även många teorier som tidigare har framställts återfinns i resultaten om 

intervjupersonerna. Speciellt teorierna kring genussytemet har varit viktiga i analysen, 

genussystemet, könsmärkning och genusdualism. Det teorierna säger är helt rimligt och i kontexten 

viktig att ta upp.  

 

Det finns nu tydliga bevis på att Ekot och Rapport inte följer sina normer, och inte är jämställda. 

Det är inte längre bara spekulationer.  
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Bilaga 1. Kodschema  

 

KODBLANKETT 

 

ID       V1        V2     V3         V4       V5      V6      V7         

V8 

                              

 

V9     V10     V11 

                             

 

 

 

KODBOK 

 

ID 

Individuellt nummer 

 

V1. Datum 

ÅÅMMDD 

 

V2. Program 

1. Rapport 

2. Ekot 

 

V3. Inslag 

Nr i sändningen 

 

V4. Ip:s kön 

1. Kvinna 

2. Man 

 

V5. Ip:s tid 

I sekunder 

 

V6. Reporterns kön 

1. Kvinna 

2. Man 

 

V7. Ämne 

1. Föreningsliv 

2. Sjukvård 

3. Utbildning 

4. Omsorg 

5. Lag och ordning 

6. Religion/Kyrka 

7. Miljö 

8. Protester/Aktivism 

9. Militärt 

10. Krig/Konflikter 
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11. Invandring/Integration 

12. Politisk styrning 

13. Olyckor 

14. Brott 

15. Grova brott 

16. Naturliga dödsfall 

17. Privatekonomi 

18. Företagsekonomi 

19. Offentlig ekonomi 

20. Handel 

21. Resor 

22. Hem och hushåll 

23. Sport 

24. Hälsa 

25. Kultur och nöje 

26. Vetenskap/forskning 

27. Djur och natur 

28. IT 

29. Arbetsmarknad 

 

V8. Ip:s roll 

1. Politiker 

2. Arbetande i offentlig sektor 

3. Offer 

4. Privatperson 

5. Expert  

6. Rättslig 

7. Idrottare 

8. Militant ledare/chef 

9. Religiös ledare/chef 

10. Ledare/chef för ideell verksamhet 

11. Arbetande i privat sektor 

12. Chefsposition, privat sektor 

13. Polis/räddningstjänst/sjukvård 

14. Föreståndare för icke-traditionella boenden 

15. Kulturarbetare 

16. Facklig 

 

 

V9. Parti om politiker 

1. Vänsterpartiet 

2. Socialdemokraterna 

3. Miljöpartiet 

4. Centerpartiet 

5. Folkpartiet 

6. Kristdemokraterna 

7. Moderaterna 

8. Sverigedemokraterna 

9. A = Abroad 

 

V10. Inställning mot Ip 

1. Kritisk 



 39 39 

2. Neutral 

3. Positiv 

 

V11. In- utrikes 

1. Inrikes 

2. Utrikes 

 

FÖRKLARINGAR 

 

ID 

Varje kodblankett får ett individuellt ID-nummer. Det tilldelas enligt det enkla ordningen att 

nummer ett i ordningen får en etta, två en tvåa och så vidare.  

 

V1. Datum 

Datumet då inslaget sändes.  

 

V2. Inslag 

Vilket nummer i sändningsordningen som ett inslag har.  

 

V3. Program 

SVT:s Rapport eller SR:s Dagens Eko.  

 

V4. Ip:s kön 

Intervjupersonens kön  

 

V5. Ip:s tid 

Den tid i sekunder som intervjupersonen får. Både talad tid och tid som personen får i fokuserad 

bild, det vill säga inte klippbilder.  

 

V6. Reporterns kön  

Det kön som den aktuella reportern har.  

 

V7. Ämne 

Det ämne som inslaget huvudsakligen fokuserar på. Om två eller flera ämnen verkar passa in ska 

det ämne som ligger allra närmast inslaget fyllas i. Detta händer ofta och är en avvägningsfråga.  

 

1. Föreningsliv 

Här hamnar det som huvudsakligen fokuserar på en förenings aktiviteter. Med föreningar menar jag 

idrottsklubbar, scouterna ideella verksamheter med mera.  

2. Sjukvård 

Hit hör de inslag som behandlar medicin, akutvård, med mera. Helt enkelt sådant som hör sjukvård 

sjukvården till. Så val inslag som handlar om landstingets sjukvårdsförehavanden som de som har 

blivit felaktigt behandlade.  

3. Utbildning 

Till utbildning hör förskola, grundskola, gymnasiet, efter gymnasiala utbildningar, 

folkhögskoleutbildningar och alla annan övrig utbildning, så länge det är vad inslaget 

huvudsakligen fokuserar på. 

4. Omsorg 

Hit hör vård av barn, gamla och andra behövande, med ombesörjande ambitioner snarare än 

medicinska eller undervisande.  

5. Lag och ordning 
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De inslag som huvudsakligen handlar om rättegångsangelägenheter, lagförslag och liknande går 

under denna variabel.  

6. Religion/Kyrka 

Hit hör det som anbelangar kyrkliga och i övrigt religiöst betingade saker, oberoende av vilken 

religion det gäller.  

7. Miljö 

Här hamnar de inslag som handlar om miljöförstörelse, miljökatastrofer och annat som handlar om 

miljön.  

8. Protester/Aktivism 

Precis som rubriken säger hamnar protester och annan aktivism här.  

9. Militärt 

Det som behandlar militären hamnar här. Såväl lumpen som luftvärnet och flottan och allt annat. 

10. Krig/Konflikter 

Med konflikter menas det som ännu inte har blivit ett fullskaligt krig, men som ligger på gränsen. 

Här hamnar problem inom ett land likväl som konflikter länder emellan. Krig förklarar sig själv.  

11. Invandring/Integration 

Allt som handlar om invandringspolitik och dylikt.  

12. Politisk styrning 

Hit hör de allmänna valen och sådant som under omständigheterna kan ändra, påverka eller influera 

den politiska styrningen.  

13. Olyckor 

Alla former av olyckor. Sådana som sker i trafiken, som följd av snöfall med mera. Kort sagt alla 

typer av olyckor med människor eller eventuellt andra djur inblandade.  

14. Brott 

Brott i form av misshandel, stöld, inbrott, förtal med mera.  

15. Grova brott 

Brott som rubriceras som grova samt de som innefattar någons död.  

16. Naturliga dödsfall 

Utav ålder, sjukdom med mera.  

17. Privatekonomi 

Medborgares privata ekonomi.  

18. Företagsekonomi 

Ekonomi som rör företag, bolag, föreningar med mera.  

19. Offentlig ekonomi 

Ekonomi som rör hela staten. Hit hör inslag som handlar om skatter.  

20. Handel 

Hit hör de handelsnyheter som inte rör deras ekonomi.  

21. Resor 

Inom och utom landet.  

22. Hem och hushåll 

Allt ifrån konsumentvarningar till bästa/sämsta områdena att bo i.  

23. Sport 

Sportnyheter som förekommer i nyhetssändningarna.  

24. Hälsa 

Detta kan ofta ligga nära sjukvård, men istället för vårddelen ska hit höra rena hälsoaspekter.  

25. Kultur och nöje 

Rubriken talar för sig själv.  

26. Vetenskap/forskning 

Hit hör nya undersökningar, rapporter och studier.  

27. Djur och natur 

Även alla inslag om snön hamnar här, eftersom det har med naturen att göra.  

28. IT 
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Inslag om datorer, både hård- och mjukvara, IT-system, haverier med mera hör hit.  

29. Arbetsmarknad 

Här hamnar nyheter som handlar om såväl fackliga saker som arbetslöshet.  

 

V8. Ip:s roll 

Den roll som intervjupersonen bäst stämmer in på.  

1. Politiker 

Hit hör såväl ministrar som kommunfullmäktige.  

2. Arbetande i offentlig sektor 

De som är anställda inom den offentliga sektorn uttalar sig i denna roll.  

3. Offer 

Ett offer är den som har blivit felaktigt behandlad eller skadad. De case som har lidit av någon av en 

eller annan anledning.  

4. Privatperson 

Privatpersoner är de som uttalar sig i exempelvis en enkät. De är de som inte nödvändigtvis är 

förknippade med den aktuella nyheten, men ändå medverkar i inslaget.  

5. Expert 

En expert är den som uttalar sig i ett inslag med baktanken att de ska ge handfast information om 

det aktuella ämnet. Professorer är ofta experter inom sitt ämne, och även forskare.  

6. Rättslig 

Rättslig är samlingsnamnet på rollen som alla de som arbetar inom rättssystemet får. Hit hör 

domare, åklagare, jurister, advokater och i vissa fall förundersökningsledare.  

7. Idrottare 

Då någon uttalar sig i egenskap av atlet eller dylikt hamnar under denna variabel.  

8. Militant ledare/chef 

Chefer, ledare och andra med makt som arbetar inom försvaret.  

9. Religiös ledare/chef 

Hit hör såväl präster och imamer med mera som diakoner och ledare för bland annat religiösa 

ungdomsgrupper.  

10. Ledare/chef för ideell verksamhet 

Ansvariga personer inom en verksamhet som inte är vinstdrivande.  

11. Arbetande i privat sektor 

De som är anställda inom den privata sektorn uttalar sig i denna roll. 

12. Chefsposition, privat sektor 

Alla de som arbetar inom den privata sektorn och betecknas som någon form av chef hör hemma 

här.  

13. Polis/räddningstjänst/sjukvård 

Alla de som arbetar med utryckningsarbete hör hit, lika så gör de poliser, brandmän, läkare och 

sjukskötare som uttalar sig i en nyhet.  

14. Föreståndare för icke-traditionella boenden 

Denna roll finns främst för personer som på ett eller annat sätt skötet barnhem, fosterfamiljer, 

familjehem med mera.  

15. Kulturarbetare 

Kulturarbetare är musiker, konstnärer, skådespelare med flera.  

16. Facklig 

Till denna grupp hör representanter för olika fackföreningar.  

 

 

V9. Parti om politiker 

1. V 

Vänsterpartiet 

2. S 
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Socialdemokraterna 

3. M 

Miljöpartiet 

4. C 

Centerpertiet 

5. FP 

Folkpartiet 

6. KD 

Kristdemokraterna 

7. M 

Moderaterna 

8. SD 

Sverigedemokraterna 

9. A 

Abroad, politiker med utländsk partitillhörighet.  

 

V10. Inställning mot Ip 

1. Kritisk 

2. Neutral 

3. Positiv 

Denna punkt fanns med mest för min egen skull, och kasserades i ett tidigt skede. Den är inte del av 

studien.  

 

V11. In- utrikes 

1. Inrikes 

Nyheter som sker i Sverige.  

2. Utrikes 

Nyheter som sker i utlandet. Här för jag oftast in EU-nyheter också.  


