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Sammanfattning 

I denna uppsats undersöks SVT:s nyhetsprogram Aktuellt och deras användning av experter. Ur ett 

genusperspektiv undersöks förekomsten av kvinnliga respektive manliga experter i avseende att 

uppmärksamma könsskillnader i nyhetsmedier. Resultatet jämförs också med tidigare forskning och 

resultat om könsfördelning och könsmärkning i nyhetsmedier. Det teoretiska ramverket består bland 

annat av teorier om den manliga normen, mediernas makt och genusslentrian samt könsmärkning 

inom nyhetsjournalistik. De empiriska materialet utgörs av nyhetssändningar från Aktuellt mellan 

åren 2001-2016. Konstruerade veckor hjälper till att avgränsa ett omfattande material och 

förhoppningen har varit att kunna säga något om Aktuellts typiska eller genomsnittliga användning 

av experter. Totalt har 96 nyhetssändningar och 108 experter undersökts med hjälp av kvantitativ 

innehållsanalys, ett användbart verktyg för att ta reda på hur vanligt förekommande något är i ett 

material eller hur stort utrymme vissa ämnen eller grupper får. 

Resultatet visar att de hypoteser som prövas delvis bekräftas och delvis falsifieras vilket gett ett mer 

komplicerat resultat än förväntat. Det framkommer en manlig dominans bland Aktuellts experter 

och männen är i genomsnitt något äldre än de kvinnliga experterna. Resultatet visar också att 

stereotyper kring vilka ämnen som är traditionellt manliga respektive kvinnliga delvis påverkar vem 

som kommenterar vad. Men resultatet avviker också från traditionella mönster. Till exempel visar 

studien att juridiska frågor, ett traditionellt sett manligt ämnesområde, i större utsträckning 

kommenteras av kvinnliga experter. I uppsatsen konstateras även att könsbalansen i Aktuellt är 

bättre än vad mycket av den tidigare forskningen visat. Manliga och kvinnliga experter ges 

exempelvis nästintill likvärdigt utrymme i form av taltid och antal frågor, och något samband 

mellan expertens kön och en chefsposition kan inte hittas. Avslutningsvis konstateras att 

könsbalansen, trots vissa stereotypa drag, har förbättrats över tid. Resultatet kan därmed sägas gå i 

linje med ett alltmer jämställd samhälle, vilket är ett viktigt steg för demokratin, vår syn på varandra 

samt våra normer och värderingar.
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Inledning 

Sedan år 1995 har den globala nyhetsstudien Global Media Monitoring Project undersökt nyheter 

världen över och år efter år har en tydlig underrepresentation av kvinnor framkommit. Trots att 

kvinnor utgör halva världens befolkning är andelen kvinnor i nyhetsflödet bara en knapp fjärdedel. 

Sedan år 2000 har Sverige deltagit i projektet och även i de svenska rapporterna framkommer en 

kvinnlig underrepresentation. Andelen kvinnor i svenska nyheter är omkring 30 %, en siffra som 

legat på ungefär samma nivå i alla år. Förutom underrepresentation av kvinnor som nyhetssubjekt, 

det vill säga de människor som intervjuas eller som det handlar om, visar den svenska rapporten 

från 2015 att 4 av 5 experter i det svenska nyhetsflödet är män (Edström & Jacobsson 2015). Att 

använda experter är ett återkommande inslag i nyhetssändningar och att vara expert är att ha makt. 

En expert är en sakkunnig som förklarar, kommenterar, analyserar och sätter olika fakta i 

perspektiv. I förlängningen betyder det att en expert kan välja inriktning på den offentliga debatten 

(Rättvisaren 2016). För att definiera vem som får makt i medierna och hur den makten är fördelad 

bör man ställa sig frågan: vilka är experterna? Vad som verkar vara ett relativt outforskat fält i 

svensk medieforskning ska nu undersökas genom en kvantitativ analys av SVT:s nyhetsprogram 

Aktuellt och deras användning av experter. 

Aktuellt sändes första gången år 1958 som första nyhetsprogram i svensk television, och under de 

inledande tio åren var kvinnor helt osynliga i rollen som officiella källor, det vill säga experter, 

politiker och så vidare (Löfgren Nilsson 2015:199, 204). Mycket har dock hänt sedan 1958, i början 

av 70-talet tog till exempel debatten om jämställdhet fart och 40 år senare, år 2010, startades den 

ideella organisationen Rättviseförmedlingen som strävar efter en rättvis representation. Numera 

finns dessutom hemsidan Genews som löpande presenterar statistik över könsfördelningen i 

nyhetsutbudet på de 17 största svenska tidningsportalerna på nätet (rattviseformedlingen.se, 

genews.io/se). Men trots förändringar och trots initiativ för en ökad könsbalans återkommer resultat 

som pekar på en underrepresentation av kvinnor och en ökad könsmärkning av nyheter (Löfgren 

Nilsson 2015, Edström & Jacobsson 2015, Rättvisaren 2016). Att fortsätta forska kring 

könsfördelning i medier känns därför oerhört viktigt, inte minst ur ett demokratiskt perspektiv. I 

moderna demokratier spelar medierna en viktig roll, i synnerhet nyhetsmedierna som är en viktigt 

källa till information och en arena för offentlig debatt. Mediernas val av experter sänder dessutom 

en viktig signal om vem som är trovärdig och kompetent nog att förklara nyheterna, och den 

sammantagna mediabilden påverkar i längden våra föreställningar om verkligheten och våra 

uppfattningar om vem som kan göra eller vara något (Rättvisaren 2016).
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Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka Aktuellts representation av experter ur ett genusperspektiv. Jag 

ämnar undersöka förekomsten av kvinnliga respektive manliga experter i programmet, i avseende 

att uppmärksamma könsskillnader i nyhetsmedier. Resultatet kommer också jämföras med tidigare 

forskning och resultat gällande könsfördelning och könsmärkning i nyhetsmedier. Jag kommer 

dessutom att pröva följande hypoteser: 

- H1: Manliga experter kommer vara fler i antal än kvinnliga experter.
- H2: Kvinnliga experter kommer i större utsträckning kommentera stereotypt feminina 

ämnen, så som vård och omsorg, medan manliga experter i större utsträckning kommer 

kommentera stereotypt maskulina ämnen, så som politik, ekonomi och militära frågor.
- H3: Manliga experter kommer i större utsträckning få mer utrymme att tala.

Frågeställningar

Följande frågeställningar besvaras:  

- Hur många kvinnliga respektive manliga experter förekommer?

- Vilka likheter och skillnader kan utläsas mellan kvinnliga respektive manliga experter i Aktuellt?

- På vilka sätt bekräftar eller utmanar Aktuellts representation av experter stereotypa 

framställningar av genus? 

- Har det skett några förändringar över tid gällande könsfördelningen bland Aktuellts experter?

Avgränsningar 

Denna uppsats koncentrerar sig på de experter som medverkar i Aktuellts studio. Bandade 

intervjuer, intervjuer via telefonlänk eller liknande har därmed uteslutits ur materialet. Även 

debatter har uteslutits ur materialet, liksom andra segment i sändningarna så som A-ekonomi, 

Sportnytt, Kulturnyheterna, Regionala nyheter samt Vädret. Givetvis vore en studie som studerade 

samtliga experter i alla delar av programmet önskvärt, men att avgränsa sig var dock nödvändig 

med hänsyn till tidsåtgång och uppsatsens omfattning. Det empiriska materialet består av 96 

nyhetssändningar från Aktuellt mellan åren 2001-2016. Tidsspannet motiveras utifrån 

förhoppningen att kunna säga något om Aktuellts genomsnittliga eller typiska användning av 

experter. Jag bedömde dessutom avgränsningen som rimlig för undersökningens storlek. Så kallade 

konstruerade veckor har skapats som hjälp för att ytterligare begränsa ett omfattande material. I 

material- och metodkapitlet ges en djupare beskrivning av de avgränsningar som gjorts. 
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Disposition 

I detta inledande kapitel har jag presenterat och motiverat det valda ämnesområdet samt presenterat 

utgångspunkterna och syftet med undersökningen. I efterföljande kapitel Teori presenteras de 

teoretiska utgångspunkter studien stödjer sig på, under rubrikerna: den manliga normen, mediernas 

makt, mediernas genusslentrian, stereotypisering samt könsmärkning inom nyhetsjournalistiken. 

Under Tidigare forskning presenteras ett urval av forskning kring könsfördelning och könsmärkning 

av nyheter. Här presenteras bland annat ”Räkna med kvinnor”, den svenska rapporten från 2015 

som nämndes i inledningen och som är en del av den globala nyhetsstudien Global Media 

Monitoring Project. Under Material och metod ges en djupgående presentation av studiens material 

och metod. Här presenteras dessutom de urval som gjorts, hur expert har definierats, studiens 

genomförande samt den validitets- och reliabilitetsbedömning som gjorts. Under 

Resultatredovisning och analys presenteras studiens resultat. Kapitlet är indelat efter de uppställda 

hypoteserna och frågeställningarna och inleds med hypotesprövningar, följt av resultat gällande 

likheter och skillnader mellan experterna samt om det skett några förändringar över tid gällande 

könsfördelningen i Aktuellt. Kapitlet avslutas med en resultatsammanfattning och en analysdel. 

Under Slutsatser och diskussion görs återkopplingar till studiens syfte, frågeställningar och teoridel. 

Här presenteras slutsatser och en diskussion förs kring resultatets betydelse för bland annat 

samhällets demokratiska utveckling. Avslutningsvis ges åtgärdsförslag samt förslag till vidare 

forskning. 

Teori 

Nedan presenteras de teoretiska utgångspunkter studien stödjer sig på. 

Den manliga normen 

År 1988 formulerade Yvonne Hirdman en teori om genussystemet som fått stor betydelse för svensk 

genusforskning. Teorin bygger på två principer, könens isärhållande (manligt och kvinnligt bör inte 

blandas) och den manliga normen (män utgör normen för det normala) (Edström 2006:15). Den 

första principen, dikotomin mellan man/kvinna, legitimerar den manliga normens hierarki och 

kvinnans underordning då isärhållandet bland annat strukturerar sysslor, platser och egenskaper. I 

boken ”Genus - om det stabilas föränderliga former” utvecklar Hirdman tanken om den manliga 

normen och menar att det handlar om en djupt kulturellt nedgrävd självklarhet (Hirdman 2001:60). 

Logiken skapar och upprätthåller makt bland annat i form av utrymme, män tar helt enkelt plats på 

kvinnors bekostnad bara genom att vara män (Hirdman 2001:63). Vidare menar Hirdman att 

isärhållandet skapar en typ av osynligt kontrakt mellan könen som strukturerar vem som gör vad 
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och hur de ska agera gentemot varandra. Ett kontrakt som skapar balans, men som också är 

förhandlingsbart. När dikotomin utmanas, det vill säga när kvinnor och män delar samma platser, 

sysslor och så vidare, kan kontraktet omformuleras. Teorin har kritiserats av andra genusforskare 

bland annat för att vara för statisk och för att idén om genuskontrakt utelämnar den könskamp som 

pågår (Edström 2006:16). Dock kan idén om genuskontrakt mycket väl vara lämplig som 

tankemodell i en kritisk granskning av medierna. 

Mediernas makt  

Att medierna besitter makt är en av utgångspunkterna i denna studie. Tanken bottnar i att medier, 

och i synnerhet nyhetsmedier, utgör människors viktigaste källa till information. Forskning visar 

också att medierna bland annat kan utöva makt över vilka frågor människor tycker är viktiga och 

hur människor uppfattar olika aspekter av verkligheten. I praktiken kan mediernas bilder av 

verkligheten ofta bli verkligare än verkligheten eftersom det är mediernas bilder av verkligheten 

som människor har tillgång till (Strömbeck 2015:4). Medieforskaren Maria Edström menar att 

utöver makten att påverka vilka frågor som kommer upp på den politiska dagordningen besitter 

medierna ytterligare makt, en så kallad symbolmakt. Även kallad diskursiv makt eller 

kommunikativ makt. Edström förklarar symbolmakten som makten över hur bilderna vi har i våra 

huvuden formas och hon beskriver symbolmakt som en så väl inbyggd makt att vi inte märker av 

den. Edström menar även att mediernas makt har ökat när det gäller själva mediebildernas 

påverkan, men menar samtidigt att det inte betyder att journalisternas makt ökat. Vem som styr 

vilka mediebilder som produceras är mer komplicerat än så (Edström 2006:32).

Mediernas genusslentrian 

En ytterligare utgångspunkt för denna studie är att medieinnehåll sällan är någon sanningsenlig 

utsaga om livet utan utgör ett urval, en representation och i den bemärkelsen en konstruktion 

(Kleberg 2006:17). Medieforskaren Hillevi Ganetz menar att ”görandet” och skapandet av genus 

sker på alla nivåer i kultur och samhälle, så också i medierna som konstruerar och speglar denna 

process på samma gång. Ganetz belyser att genus produceras och reproduceras - i nyheter, såpor, 

underhållningsprogram och dokumentärer - men att det sällan talas om att det är just detta medierna 

gör. Hon menar att mediernas utbud istället präglas av genusslentrian, det vill säga ”vanemässiga, 

omedvetna, oreflekterade och upprepade skildringar av manlighet och kvinnlighet” (Ganetz 

2004:3). Som exempel tar Ganetz upp naturfilm och belyser hur filmerna förmänskligar djurlivet 

och visar regisserade bilder av naturen. Först kulturaliseras alltså naturen för att passa mänskliga 

normer, sedan används dessa konstruerade bilder av djur och natur för att förklara mänskliga 
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kulturella värderingar som av naturen givna, det vill säga vad som är ”naturligt” kvinnligt och 

manligt. En process Ganetz kallar en kulturell bumerang (Ganetz 2004:12). Genusslentrianen ska 

dock inte ses som resultatet av en konspiration. Den är just omedveten och upprätthålls av såväl 

kvinnor som män inom medierna, och av såväl kvinnlig som manlig publik. Den är ”osynlig” 

genom att den exempelvis inte innehåller uppseendeväckande sexistiska skildringar, utan den 

bygger just på slentrianmässiga och oreflekterade upprepningar av kulturellt och samhälleligt 

skapade föreställningar om kvinnor och män och om kvinnlighet och manlighet (Ganetz 2004:3-4). 

Det är den form av genusslentrian som fungerar bevarande och återställande av ojämställdhet som 

jag med denna studie vill lyfta upp och granska. Mitt syfte är inte att visa på mediernas felaktiga 

bilder av kvinnor och män, en sådan utgångspunkt bygger nämligen på att det finns en sann 

betydelse av vad en man och en kvinna är. Istället vill jag belysa den symboliska makten, mediernas 

logik som reproducerar föreställningar om kön och som i sin tur påverkar människors uppfattning 

av verkligheten.  

Stereotypisering 

Människor har ett behov av att generalisera för att kunna hantera det enorma flöde av intryck som 

möter oss. Stereotyper kan ses som en förlängning av denna generaliseringsprocess. Även medierna 

behöver förenkla för att göra saker och skeenden begripliga, men beskrivningar riskerar också att 

blir såpass förenklade att de blir stereotypa (Edström 2006:36-37). Stereotypisering handlar alltså 

om ett förenklande och ett generaliserande av vår verklighet. Karaktärsdrag naturaliseras och 

förenklas i syfte att göra skillnad mellan grupper i samhället, inte sällan med drag av nedvärdering 

(Kleberg 2006:18). Genom att några karaktärsdrag förenklas, överdrivs och betraktas som av 

naturen givna kan stereotyper kopplas till maktutövning och ses som ett sätt att upprätta och 

underhålla olika typer av maktförhållanden. Genom historien har till exempel kvinnor blivit 

stereotypifierade i förhållande till den vita heterosexuella manliga normen. Stereotyper tenderar 

nämligen att förstora och uppvärdera manliga egenskaper och förminska de kvinnliga (Edström 

2006:38). Jag anser att teorin passar bra ihop med genusbegreppet och blir därför användbart för att 

studera hur eventuella könsstereotypa roller reproduceras och upprätthålls i nyhetsmedier.

Könsmärkning inom nyhetsjournalistiken    

Två begrepp som ofta återkommer i samband med stereotypa framställningar av kvinnor är 

symbolisk utplåning och könsmärkning. Symbolisk utplåning myntades ursprungligen av Gaye 

Tuchman i slutet av 70-talet och är idag en välkänd teori (Kleberg 2006:39). Teorin återfinns i 

Tuchmans essä ”The symbolic annihilation of women by the mass media” (Tuchman 1978). En 
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central oro för Tuchman var hur stereotypa bilder av kvinnor kunde påverka kvinnornas liv. I essän 

ställer hon en rad frågor om hur medierna porträtterar kvinnor respektive män och vad dessa porträtt 

får för betydelse. Hon undersöker bland annat hur medierna menar att vi ska uppträda i termer om 

kön och vilket typ av liv medierna menar är de bästa för en kvinna att leva. I Tuchmans essä 

konstateras bland annat att medierna inte lyckas avspegla sociala och ekonomiska förändringar för 

kvinnor vid den här tiden. Medierna presenterade istället en symbolisk representation som inte var i 

synk med verkligheten. Den symboliska utplåningen bidrar på så vis till en trivialisering av kvinnor 

och deras betydelse i samhället (Carter 2012:366). 

Könsmärkning i sin tur är ett uttryckt för hur vi tänker om kön. Det innefattar bland annat tankar, 

strukturer och processer där könsdimensionen har betydelse. En sida av könsmärkning är den rent 

kvantitativa. Begreppet kan härledas till den amerikanska genusforskaren Rosabeth Moss Kanter 

som betonar vikten av antalets betydelse. Det handlar om föreställningar om kön som återspeglas i 

hur många kvinnor och män som finns representerade, som i sin tur skapar föreställningar om vad 

som är gångbart och legitimt (Edström 2006:16-17). Att synas ger helt enkelt makt och därför har 

antal en betydelse. Om en grupp eller en individ presenteras som antingen en majoritet eller en 

minoritet har betydelse för hur vi tolkar individens närvaro, menar Maria Edström (Edström 

2006:11). I Madeleine Klebergs ”Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap” 

appliceras könsmärkning på bevakningsområden inom journalistik. Kleberg menar att en avsaknad 

av kvinnor i exempelvis utrikesjournalistiken medför en exotisering som påminner om Tuchmans 

teori om symbolisk utplåning (Kleberg 2006:39). 

I min uppsats undersöker jag främst könsmärkning av ämnen genom uppfattningen om vad som är 

manliga och kvinnliga ämnen, ofta kallat hårda respektive mjuka nyheter. Åsikterna om vad som 

bör definieras som hårda respektive mjuka nyheter går isär, men vad som vanligtvis definieras som 

mjuka nyheter är sociala frågor, konsumentfrågor, hälsa och sjukvård, utbildning, barnomsorg samt 

miljö och bostäder. Även kultur och underhållning brukar ingå i denna kategorisering. De mjuka 

nyheterna anses feminina då kvinnor traditionellt dominerar i dessa frågor. Logiken härleds från 

uppfattningen att kvinnor och män i viss utsträckning har olika föreställningar om vad som är 

viktiga offentliga frågor (Löfgren Nilsson 2015:214-215). Här återkommer den manliga normen och 

de ”självklara” överenskommelserna om vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Det som 

inte är viktigt är sådant som den stereotypa maskuliniteten inte intresserar sig för, eller sådant som 

kan hota denna uppbyggda konstruktion av maskulinitet (Hirdman 2001:64). Hårda nyheter å andra 

sidan är ämnen som antas vara viktiga eftersom de relaterar till sfärer där män dominerar. Politik, 

näringsliv, arbetsrättsliga frågor, rättsväsendet och krig är några exempel. Även teknik, vetenskap, 
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brottslighet och sport är ämnen som vanligtvis kategoriseras som hårda nyheter (Löfgren Nilsson 

2015:215). Enligt Kleberg har det under årens lopp varit de hårda nyheterna som dominerat SVT:s 

nyhetsprogram. De har svarat för avsevärt mer än hälften av inslagen medan de så kallade mjuka 

nyheterna svarat för mellan 10-15 procent. Mellan åren 1985-1995 förekom inte denna 

könsmärkning av bevakningsområden. Detta förklarar Kleberg med att man då inom SVT:s 

nyhetsredaktioner skördade de aktiva insatser i jämställdhetssyfte som gjorts under 1970-talet 

(Kleberg 2006:39). 

Tidigare forskning  

Nedan följer ett urval av medieforskning med fokus på könsfördelning och könsmärkning.  

Global nyhetsstudie om könsfördelning 

Medieforskare Maria Edström och journalisten Josefine Jacobsson är författarna till den nationella 

rapporten ”Räkna med kvinnor” från 2015 som nämndes i inledningen. Rapporten är en del av den 

globala nyhetsstudien Global Media Monitoring Project som undersöker män och kvinnor i det 

globala nyhetsflödet. I den svenska rapporten ”Räkna med kvinnor” har elva dagstidningar, sex tv-

sändningar, fem radiosändningar, fyra webbtidningar samt tre twitterflöden undersökts. Totalt 303 

nyheter och 620 personer har granskats, samt 336 reportrar och presentatörer. I 

webbundersökningen ingick dessutom 109 nyhetssubjekt (Edström & Jacobsson 2015:18). I 

rapporten konstateras att det svenska medieflödet präglas av genusstiltje eftersom 69 % män kom 

till tals i press, radio och tv år 2015, vilket är samma andel som för 15 år sedan (Edström & 

Jacobsson 2015:22). Studien visar också att det framförallt är i rollen som expert eller talesperson 

som människor framträder i svenska medier, roller som domineras av män. I studien noteras att de 

svenska företeelserna inte skiljer sig värst mycket från globala mönster, men att det i Sveriges fall är 

anmärkningsvärt att andelen kvinnor är så låg med tanke på att det finns gott om kvinnliga chefer, 

experter och personer med de positioner som journalisterna tycks efterfråga (Edström & Jacobsson 

2015:36). Avslutningsvis konstateras att journalistkåren och branschen som helhet behöver höja 

kunskapsnivån gällande genus och mångfald. Författarna ger bland annat tips till medieföretagen att 

inventera experter och systematiskt öka mångfalden bland sina källor (Edström & Jacobsson 

2015:76). 
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Kön och makt i svensk tv  

Maria Edström är även författare till avhandlingen ”TV-rummets eliter”, en innehållsanalys med 

såväl kvantitativ och kvalitativ inriktning av en veckas tv-program på bästa sändningstid i tre 

kanaler. Avhandlingen kretsar kring kön, eliter och genrer och avsikten med avhandlingen är att 

studera berättelser om makt och kön i svensk television i alla typer av program. Helt enkelt hur 

kvinnliga och manliga eliter representeras i svensk tv. Utgångspunkten i avhandlingen är att det 

pågår en kamp om synlighet, om vem och vilka grupper som ska synas, hur ofta och på vilka villkor 

(Edström 2006:11). Studien analyserar bland annat i vilken utsträckning könsmärkning uttrycks i 

svensk televisions mest sedda kanaler. Dessutom studerar Edström kön och eliter i tv utifrån ett 

utvidgat elitbegrepp och en syn på tv-utbudet där alla typer av program har en betydelse. I studien 

konstateras bland annat att könsnormen är stark i tv-rutan. Resultatet visar att det går i snitt två män 

på varje kvinna, att det pågår en könsmärkning på flera plan och att både positioner, roller och fokus 

är könsmärkta, liksom åldrar. När det gäller klass och etnicitet menar Edström att könsmärkningen 

inte är lika tydlig men att det finns en tydlig skevhet i vilka grupper som syns. Tv-rummet, 

konstaterar Edström, är framför allt en arena för medelklassen och majoritetsbefolkningen (Edström 

2006). 

Stereotypa framställningar i israeliska tv-pratshower 

Amir Hetsroni & Hila Lowensteins studie, ”Is She an Expert or Just a Woman? Gender Differences 

in the Presentation of Experts in TV Talk Shows”, är en kritisk studie av skillnader och likheter 

bland experter i israeliska tv-pratshower. Resultatet av denna kvantitativt inriktade studie visar en 

överrepresentation av äldre, akademiskt utbildade män i rollen som experter. Resultatet visar även 

att experternas utlåtanden avspeglar bekanta genusstereotyper då männen i större utsträckning 

kommenterade frågor om säkerhet, politik och ekonomi och kvinnorna i större utsträckning 

kommenterade kroppsvård och barnomsorg. Författarna påpekar att få studier har gjorts på 

könsfördelningen i just pratshower, ett programformat som tar upp en stor del av tv-tablån och som 

författarna menar spelar en viktig roll i att sprida information och råd till en stor publik (Hetsroni & 

Lowenstein 2014:376).

Representation av kvinnor i kanadensiska nyhetssändningar 

Wendy Cukier, Samantha Jackson, Mohamed A. Elmi, Erin Roach och Darren Cyrs studie 

”Representing women? Leadership roles and woman in Canadian broadcast news” har en mer 

kvalitativ inriktning än föregående studie. Syftet med studien är att undersöka representationen av 

kvinnor i kanadensiska lokalnyhetssändningar. Förutom frekvensen av medverkande kvinnor 
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undersöks hur kvinnorna representeras. Bland annat undersöks användningen av framing och 

tekniska detaljer i representationen. Resultatet visar att kvinnor är underrepresenterade, dessutom 

konstateras att de medverkande kvinnorna i större utsträckning presenteras som offer istället för 

exempelvis ledare eller experter. Studien visar också att de medverkande kvinnorna hänvisades till 

och citerades i större utsträckning än att de fick tala för sig själva (Cukier et al. 2016:374). Studien 

och dess kvalitativa inriktning ger andra resultat än vad min kvantitativt inriktade studie kan uppnå, 

men känns ändå relevant då den ger en bredare bild av kvinnans underrepresentation i medier. 

Könsbalans och könsmärkning i SVT:s nyheter 

Monica Löfgren Nilssons studie ”Könsmärkning i SVT:s nyheter 1958-2003” belyser främst två 

aspekter av könsmärkning. Dels i vilken omfattning och i vilka sammanhang manliga och kvinnliga 

reportrar finns representerade på redaktionerna och i sändningarna och dels i vilken omfattning och 

i vilka sammanhang manliga och kvinnliga intervjupersoner finns representerade i sändningarna. 

Artikeln baseras på nyhetsinslag under perioden 1958 till 2003 och på längre samtalsintervjuer med 

journalister på SVT (Löfgren Nilsson 2004:40). Studien presenterar dels de förändringar som skett 

under åren. Löfgren Nilsson nämner till exempel en ökad andel kvinnliga reportrar, att kvinnor tagit 

sig in på de mansdominerande hårda nyheterna, och att kvinnor erhåller statusfyllda positioner 

tidigare förbehållna män. Men studien visar även ett bakslag för jämställdheten i början av 2000-

talet då könsmärkta ämnesområden enligt gamla traditionella mönster återigen gjorde sig påminda. 

Återigen dominerades alltså den prestigefyllda grupp reportrar som bevakade politik, ekonomi och 

arbetsmarknad av män. Även i rutan framkom en ojämlikhet då kvinnliga politiker och experter 

syntes mer sällan än vad som var fallet i mitten av 1990-talet (Löfgren Nilsson 2004:48). Studien 

avslutas med ett par konstateranden, problemet med kvinnlig underrepresentation bland 

intervjupersoner lever kvar såväl i andelar som i makttermer, liksom delar av den ”gamla” 

genusordningen (Löfgren Nilsson 2004:49).

De tidigare studier som presenterats här visar återkommande mönster vad gäller könsbalansen i 

nyhetsmedier, såväl i de svenska nyhetsmedierna som i de globala. Men med ett samhälle i ständig 

förändring är det intressant och inte minst nödvändigt att fortsätta undersöka hur könsbalansen i 

medierna ser ut idag. Av praktiska skäl har jag inte möjlighet att studera hela det svenska 

nyhetsflödet, men genom en djupgående analys av experter i ett av Sveriges största nyhetsprogram 

är förhoppningen att kunna fylla ett hål och bidra till den feministiska medieforskningen i Sverige. 
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Material och metod

Nedan presenteras den metod och det material som använts. Här ges även en djupare beskrivning av 

de avgränsningar, definitioner och urval som gjorts samt hur jag gått tillväga. 

Metod 

Undersökningen har genomförts med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys. Metodens rötter hittas 

i USA under tidigt 1900-tal där den utformades som en teknik för att föra löpande statistik över 

massmediernas innehåll och dess förändringar. I Sverige har metoden främst tillämpats i studier av 

de traditionella massmediernas nyhetsinnehåll, men metoden kan med fördel tillämpas även på 

andra typer av innehåll så som dokusåpor, livsstilsmagasin och bloggar (Nilsson 2010:120-121).

Den kvantitativa innehållsanalysen inriktar sig på en systematisk, objektiv och kvantitativ 

beskrivning av innehållet i ett budskap. Att analysen ska vara systematisk betyder att både analys, 

utformning av variabler och urval ska göras på ett konsekvent sätt. En systematisk beskrivning av 

innehållet innefattar även att det ska finnas generella regler för hur materialet ska behandlas. Att 

analysen ska vara objektiv betyder att den ska vara oberoende av den enskilde forskaren. 

Objektivitetsbegreppet har länge varit ett omtvistat ämne eftersom forskning som bygger på 

tolkning aldrig kan vara helt objektiv. Här blir det istället en fråga om grad av objektivitet. Målet är 

en så hög grad som möjligt där forskarens egna värderingar, åsikter och egenheter hålls utanför 

bearbetningen av materialet. Dessutom ska andra forskare kunna koda samma material på ett 

likartat sätt och kunna komma fram till ett liknande resultat. Slutligen betyder kvantitativ en strävan 

efter en siffermässig beskrivning av materialet, resultaten ska alltså kunna summeras och analyseras 

statistiskt (Østbye 2003: 213-214). 

Jag ansåg att metoden var bäst lämpad för min studie genom dess effektivitet. En kvantitativ 

innehållsanalys möjliggör bearbetning av en stor materialvolym och ger även möjlighet till 

välgrundade jämförelser mellan till exempel olika innehållsteman och tidsperioder (Nilsson 

2010:119). Metoden är dessutom ett användbart verktyg när man vill ha svar på frågor om hur 

vanligt förekommande något är i ett material eller hur stort utrymme vissa ämnen eller grupper får 

(Esaiasson et al. 2012:197). För en mer beskrivande och tolkande ansats skulle en tudelad metod 

vara ett alternativ. Jag är medveten om att studien i kombination med en mer kvalitativ inriktning, 

till exempel kvalitativa intervjuer, skulle kunna generera ett mer detaljerat resultat. Men eftersom 

denna uppsats främst koncentrerar sig på könsfördelningen av experter utifrån tanken att antalet har 

betydelse valdes en kvantitativ metodinriktning. 

���14



Kritik mot kvantitativ innehållsanalys riktas främst mot metodens förenklade angreppssätt, bland 

annat gällande helheten kontra delarna. När separata delar i ett innehåll studeras menar kritiker att 

ett helhetsperspektiv riskerar att gå förlorat. Samtidigt ger metoden möjligheter att studera 

förekomsten av ett innehållselement i relation till ett annat vilket är en typ av kontextualisering, om 

än något begränsad. Det är dock viktigt att påpeka att problematiken kring helheten - delar och 

objektivitet - tolkning är värt att ha i åtanke när man arbetar med kvantitativ innehållsanalys 

(Nilsson 2010:126-127).

Urval 

För att kunna säga något om Aktuellts genomsnittliga eller typiska användning av experter har jag 

använt mig av konstruerade veckor. Konstruerade veckor, även kallat syntetiska veckor, innebär att 

veckor konstrueras genom att veckodagar från olika veckor sätts ihop. En konstruerad vecka kan till 

exempel bestå av måndagen från en vecka, tisdagen från veckan därpå och så vidare. Att undersöka 

en sammanhängande vecka kan påverkas av speciella omständigheter, till exempel ett krig, en 

olympiad eller andra händelser som gör veckan otypisk. Att istället konstruera veckor minskar 

risken för att ett speciellt ämne eller en händelse dominerar allt för mycket och får betydande 

inverkan på resultatet (Østbye 2003:220). Riffe, Aust & Lacy har i sin studie ”The effectiveness of 

random, consecutive day and constructed week sampling in newspaper content analysis” jämfört 

konstruerade veckor med slumpmässigt urval och urval av sammanhängande dagar. Detta i 

avseende att undersöka om konstruerade veckor är effektivare än de andra två urvalsmetoderna. 

Resultatet de kom fram till indikerar att så är fallet. Författarna betonar betydelsen av att samla in 

data över flera veckor och konstaterar att konstruerade veckor är effektivt om man söker 

generaliserbarhet. I texten framgår inte hur många konstruerade veckor som är maximalt effektivt 

men i deras studie, baserad på datainsamling av lokala tidningsnyheter under sex månader, 

konstateras att en konstruerad vecka var lika effektiv som fyra (Riffe et al. 1993).   

I min studie utgörs de konstruerade veckorna av sex veckodagar då Aktuellt sänds alla dagar i 

veckan utom lördag. Veckorna har sedan konstruerats genom veckodagar från antingen de sex första 

eller de sex sista månaderna på ett år. Varannan vecka har konstruerats utifrån de sex första 

månaderna på året och varannan utifrån de sex sista månaderna. För samtliga veckor valdes den 

första veckodagen i månaden, det vill säga den första måndagen i månaden, den första tisdagen i 

månaden därpå och så vidare. Totalt konstruerades 16 veckor för åren 2001-2016 och totalt har 96 

sändningar undersökts (se bilaga 1). 
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Empiriskt material  

Materialet utgörs av Aktuellts nyhetssändningar klockan 21.00 mellan åren 2001-2016. Mer 

specifikt är det inslag där experter är inbjudna till studion för att kommentera ett ämne eller en fråga 

som har studerats. Däremot har inslag där experter medverkat i debatter uteslutits. Dessa har 

uteslutits eftersom jag ansett att experterna då främst varit representanter för olika åsikter och inte 

inbjudna främst i egenskap av att vara sakkunniga. Jag har dessutom ansett att en expert som 

medverkar i en debatt inte besitter samma kunskapsmakt som när en enskild expert får uttala sig. I 

en debattsituation ingår det att de medverkande blir ifrågasatta och motsagda, vilket försvagar deras 

kunskapsmakt. Även andra segment i sändningarna har uteslutits, nämligen det numera nedlagda A-

ekonomi samt Sportnytt, Kulturnyheterna, Regionala nyheter och Vädret. Detta för att ytterligare 

begränsa ett omfattande material.  

Det valda materialet består av 96 nyhetssändningar och anses relevant genom Aktuellts stora 

genomslagskraft, och tack vare programmets fördjupande karaktär ges goda möjligheter att 

undersöka deras användning av experter. Dessutom faller Aktuellt under SVT:s public service-

uppdrag. I egenskap av public service-företag lyder SVT under statliga förordningar och det ställs 

därför högre krav på SVT än övriga svenska medier. SVT ska enligt uppdraget vara ett oberoende 

företag i allmänhetens tjänst. Det innebär bland annat att företaget ska tillhandahålla ett brett utbud 

av program präglade av demokratiska och humanistiska värden. Programmen ska vara folkbildande, 

spegla mångfald och kvalitet samt vara tillgängliga för alla oavsett förutsättningar och bakgrund 

(svt.se). En viktig del av SVT:s uppdrag är jämställdhet och i företagets policy kring jämställdhet, 

tillgänglig via deras hemsida, står det att jämställdhet ska vägas in i programutbudet och avspeglas i 

såväl ämnesval och inriktning liksom i andelen medverkande kvinnor och män. Vidare har SVT 

som policy att i varje programkategori ha lika andel medverkande kvinnor och män eller en 

avvikelse på högst 10 procent jämnt fördelat på ett år (SVT:s jämställdhetspolicy). Utifrån dessa 

bestämmelser borde det därför ligga i SVT:s intresse att framstå som jämställda, oberoende och 

utmanande.

Definition av expert 

I min studie har jag använt en bred definition av expert och valt att tolka en expert som en person 

inbjuden till studion för att kommentera eller analysera en händelse eller ett ämne. Hon eller han får 

uttala sig tack vare sin kunskap i ämnet, som sakkunnig eller specialist. Som tidigare nämnts har 

dock experter som debatterat mot varandra uteslutits ur materialet.  
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Genomförande  

Datan är insamlad via Svensk mediedatabas där audiovisuellt material finns digitaliserat och  

tillgängligt på Kungliga Biblioteket i Stockholm. Under delkursen ”Vetenskaplighet, teori och 

metod” gjordes en mindre pilotstudie med ett liknande upplägg. Pilotstudien har sedan modifierats 

och utökats för att passa ett uppsatsformat. För denna uppsats har elva variabler operationaliserats i 

avseende att testa hypoteser och besvara frågeställningar. Variablerna behandlar experternas 

egenskaper och attribut och innefattar bland annat kön, yrke, ämne och taltid. De har valts ut utifrån 

deras relevans för studiens syfte och sammanställts i ett kodschema (se bilaga 2). Varje gång en ny 

expert dök upp i någon av nyhetssändningarna undersöktes denne utifrån kodschemat. 

Ämnesvariabeln, det vill säga vad expertens uttalanden handlar om, är inspirerad av Ingela 

Wadbrings kategoriseringar av nyhetsområden. Men då kategorin ”offentliga sfären” innehåller 

både politik, vård och omsorg samt militära frågor delades denna upp i flera kategorier eftersom 

min hypotes kring vem som i större utsträckning uttalar sig om vad inte gick att testa utifrån 

ordinarie kategorisering (Wadbring 2012:143). Ett relevant metodproblem för min studie, som 

Esaiasson et al. tar upp i boken ”Metodpraktikan”, är det kring kodningsprinciper. För att förtydliga 

tar jag hjälp av ett exempel: om ett inslag handlar om både krig och hungersnöd - hur ska jag koda i 

ämnesvariabeln? Här har jag valt att utgå från kodningsprincipen författarna kallar 

huvudandelsprincipen. Principen innebär att inslaget klassificeras som antingen ett inslag om krig 

eller som ett inslag om hungersnöd beroende på vad huvudandelen av inslaget handlar om. Viktigt 

är då att ha klara kriterier för vad som menas med huvudandel, till exempel det ämne det ges mest 

tid åt, ämnets placering utifrån regeln att det viktigaste kommer först och så vidare (Esaiasson et al. 

2012:207). I mitt fall har jag valt att koda ämnet utifrån det som ges mest tid åt i expertens 

uttalande. 

I variabeln ”chef”, gällande experten och en eventuell chefsposition, har jag ansett att experten haft 

en chefsposition om hon eller han presenterats som ordförande, chef eller statsminister. I andra fall, 

och i fall där ingen titel presenterats, har detta kodats som ”nej”. 

Efter avslutad datainsamling har de totalt 108 experterna kodats och analyserats med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). I min analys har jag använt 

mig av olika typer av statistiska analysmetoder, bland annat frekvensanalys. Frekvensanalys är en 

variant av en univariat analys, det vill säga en analys av en variabel i taget. I uppsatsen används en 

frekvenstabell för att presentera fördelningen av kön bland experterna. Jag har även använt bivariat 
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och multivariat analys med signifikanstest och sambandsmått. Detta har gjorts för att se hur två eller 

fler variabler samspelar med varandra. I de flesta fall har jag utgått ifrån kön som den oberoende 

variabeln och försökt finna samband med variabler som kan bero på expertens könstillhörighet, till 

exempel ämne, taltid och ålder. Resultaten av sådana analyser presenteras i korstabeller. Som 

sambandsmått används Cramer’s V, ett mått som redovisar hur starkt sambandet mellan två 

variabler är på en skala mellan 0.0 och 1.0. Ju högre Cramer’s V desto starkare samband. För att 

undersöka den statistiska sannolikheten, det vill säga hur hög risken är att ett samband uppkommit 

enbart på grund av slumpen, används P-värde (Approximate Significance i SPSS). Om P-värdet är 

mindre än 0.05 brukar man kalla sambandet statistisk signifikant och vi litar då på att sambandet är 

”verkligt” och inte bara beror på slumpfaktorer. Avslutningsvis har jag använt mig av variansanalys, 

en analys praktisk för att analysera medelvärden. I uppsatsen presenteras en variansanalys för att 

jämföra respektive köns genomsnittliga taltid. Här anges även ett Eta-värde, en 

korrelationskoefficient som anger sambandets styrka. Eta kan ses som starkt om det är över 0.3 och 

svagt om det är 0.10 eller mindre (Ross 2016:3-4).  

Validitets- och reliabilitetsbedömning  

God begreppsvaliditet och god reliabilitet bildar tillsammans god resultatvaliditet. God 

resultatvaliditet är eftersträvansvärt och betyder helt enkelt att vi mäter det vi påstår att vi mäter 

(Esaiasson et al. 2012:63). För att kontrollera undersökningens reliabilitet genomfördes ett 

reliabilitetstest, en slags betygssättning på undersökningens kvalitet och noggrannhet. Testet 

utfördes 14 december 2016 och innebar att jag kodade en liten del av materialet en gång till (så 

kallad intrakodarreliabilitet) i avseende att undersöka hur konsekvent jag varit i min kodning 

(Esaiasson et al. 2012:207). Efter omkodningen undersöktes reliabiliteten, variabel för variabel, 

genom att beräkna procentandelen överensstämmande kodningar. Ju högre procentandel 

överensstämmande kodningar desto högre/bättre reliabilitet (Esaiasson et al. 2012:208). Jag valde 

att endast koda om tre variabler: ålder, yrkeskategori och ämne då jag ansåg att dessa var svårast att 

avgöra och därmed kunde ha betydelse för reliabiliteten. 20 enheter kodades om och resultatet av 

testet visade en god överensstämmelse. För åldersvariabeln var den procentuella andelen 

överensstämmande kodningar 90 %. För yrkesvariabeln 95 % och för ämnesvariabeln 90 %. 

Reliabilitetskontrollerna gav alltså tillfredsställande resultat och reliabiliteten bedömdes som god. 

Begreppsvaliditet innebär att undersökningen ska ha en frånvaro av systematiska fel (Esaiasson et 

al. 2012:64). Då jag inte hittat några sådana i min undersökning och eftersom reliabilitetstestet 

visade tillfredställande resultat har även resultatvaliditeten bedömts som god. 
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Resultatredovisning och analys 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Inledningsvis prövas hypoteser och därefter presenteras 

resultat gällande skillnader och likheter bland Aktuellts experter samt om det skett någon förändring 

över tid gällande könsfördelningen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning och en resultatanalys. 

Hypotesprövning 

H1: Manliga experter kommer vara fler i antal än kvinnliga experter.

För att pröva H1 undersöktes könsfördelningen bland de medverkande experterna. Resultatet 

presenteras i tabell 1. De totalt 108 experterna bestod av 65 män och 43 kvinnor, vilket ger en 

procentuell könsfördelning på cirka 60 % män respektive 40 % kvinnor. Genom en övervägande 

majoritet män bland experterna kan H1 således bekräftas.

Tabell 1 Könsfördelningen bland de medverkande experterna.

H2: Kvinnliga experter kommer i större utsträckning kommentera stereotypt feminina ämnen, så 

som vård och omsorg, medan manliga experter i större utsträckning kommer kommentera stereotypt 

maskulina ämnen, så som politik, ekonomi och militära frågor.

För att pröva H2 och ett eventuellt samband mellan experternas könstillhörighet och vilket ämne 

experten kommenterar, undersöktes könsfördelningen inom de olika ämneskategorierna. Tabell 2 

visar att de kvinnliga experterna i större utsträckning kommenterade privata sfären, juridiska frågor 

samt vård och omsorg. Utmärkande var att 14 % av de kvinnliga experterna kommenterade vård- 

och omsorgsfrågor, det förekom däremot inga uttalanden av manliga experter på samma ämne. De 

ämnen som i större utsträckning kommenterades av manliga experter var istället militära frågor, 

teknik och natur, sport samt ekonomi och handel. Samtliga ämnen kan kategoriseras som hårda 

nyheter enligt Löfgren Nilssons definition och resultatet visar att H2 kan bekräftas (Löfgren Nilsson 

2015:214-215). Även den del av hypotesen som förutspådde ett samband mellan kvinnliga experter 

och vård och omsorgsfrågor kan bekräftas. Dock finns några intressanta delar i resultatet som 

avviker från stereotypa könsmärkningar av ämnen och därmed utmanar H2. Juridiska frågor som 
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traditionellt sett kategoriserats som ett hårt ämne och därför maskulint kommenterades här i större 

utsträckning av kvinnliga experter. Inom juridiska frågor var andelen kvinnliga experter 11.6 % i 

jämförelse med 1.5 % av männen. Liksom juridiska frågor har politik varit ett område dominerat av 

manliga experter, resultatet visar på en relativt jämn könsfördelning bland experterna, 35.4 % av 

männen kommenterade politik och 32.6 % av kvinnorna. Resultatet avviker därmed från 

traditionella mönster. Även kultur och nöje, som traditionellt sett kategoriserats som mjuka nyheter 

och därmed tillskrivits kvinnan, dominerades här av manliga experter. Resultatet visar ett Cramer’s 

V värde på 0.464 och ett P-värde på 0.025. Detta indikerar ett starkt samband mellan variablerna. 

Sammantaget går det att säga att det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan kvinnor och män 

och de ämnen de kommenterar och att några av dessa skillnader går i okonventionell riktning.

Tabell 2 Könsfördelningen inom de olika ämneskategorierna.
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 H3: Manliga experter kommer i större utsträckning få mer utrymme att tala.

För att pröva H3 och ett eventuellt samband mellan experternas könstillhörighet och givet utrymme 

i form av taltid, har varje experts taltid klockats och sammanställts i sekunder. Tabell 3 visar 

experternas genomsnittliga taltid i sekunder, en taltid som visade sig vara nästintill identisk 

oberoende av kön. De manliga experterna talade i genomsnitt 148.7 sekunder och de kvinnliga 

experterna talade i genomsnitt 147.98 sekunder, det vill säga en marginell skillnad. Eta-värdet på 

0.002 indikerar att sambandet mellan de två variablerna är svagt och H3 kan därmed falsifieras. 

Under datainsamlingen registrerades dessutom hur många frågor varje expert fick. Detta utifrån 

förväntningen att de manliga experternas genomsnittliga taltid skulle vara längre än de kvinnliga 

experternas och fler frågor skulle ställas till de manliga experterna. Analysen visade, i linje med 

resultatet av experternas genomsnittliga taltid, inga tydliga samband mellan expertens 

könstillhörighet och antalet frågor (se bilaga 3).  

Tabell 3 Experternas genomsnittliga taltid i sekunder. 

Skillnader och likheter bland experterna     

Med avsikt att undersöka ytterligare skillnader och likheter bland Aktuellts experter, som i sin tur 

utmanar eller bekräftar stereotypa framställningar av genus, analyserades bland annat 

åldersfördelningen bland experterna. I tabell 4 redovisas resultatet. De flesta av de kvinnliga 

experterna uppskattades vara mellan 40-49 år, medan de flesta av de manliga experterna 

uppskattades vara något äldre, i kategorin 50-59 år. Resultatet visar också att fler kvinnliga experter 

ingick i den yngre ålderskategorin 30-39 år. 14 % av kvinnorna uppskattades tillhöra denna kategori 

medan 9.2 % av männen uppskattades vara i samma ålder. Männen dominerade istället den äldre 

ålderskategorin 70 år eller äldre. 9.2 % av de manliga experterna uppskattades vara 70 år eller äldre, 

medan 2.3 % av kvinnorna uppskattades vara i samma ålder. Åldersfördelningen ligger i förväntad 

riktning med fler äldre män i rollen som expert, men ett Cramer’s V värde på 0.208 tyder på ett 
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måttligt samband mellan variablerna och P-värdet på 0.324 tyder på att sambandet kan bero på 

slumpfaktorer.   

Tabell 4 Åldersfördelningen bland de medverkande experterna.

Tabell 5 visar könsfördelningen inom de olika yrkeskategorierna. Även denna analys gjordes med 

avsikt att undersöka skillnader och likheter bland Aktuellts experter och undersöka eventuellt 

”könade” yrkeskategorier. Resultatet visar att en hög andel av experterna var SVT:s egna 

journalister, cirka 30 % av de medverkande experterna. Av dessa var majoriteten män, 33.8 % av 

männen var journalister i jämförelse med 25.6 % av kvinnorna. Även inom yrkeskategorierna 

politiker och forskare var det männen som dominerade. 15.4 % av männen var politiker i jämförelse 

med 11.6 % av kvinnorna. 18.5 % av männen var forskare i jämförelse med 9.3% av kvinnorna. 

Dock var andelen kvinnliga jurister betydligt högre än andelen manliga, 9.3 % av kvinnorna i 

jämförelse med 1.5 % av männen. Även inom kategorin läkare var andelen kvinnor högre, 2.3 % av 

kvinnorna. Några uttalanden av manliga läkare hittades däremot inte. Cramer’s V värdet på 0.274 

indikerar ett relativt starkt samband mellan de två variablerna. Dock kan resultatet inte bedömas 

som signifikant då P-värdet är 0.151. 

���22



Tabell 5 Könsfördelningen inom de olika yrkeskategorierna. 

 

Vidare undersöktes när i programmet experterna medverkade, en analys med utgångspunkt i tanken 

att det viktigast i en nyhetssändning kommer först. Resultatet redovisas i tabell 6 och visar inga 

tydliga mönster på vem som medverkade när i programmet. Tabellen visar att något fler män 

medverkade i början av sändningen och något fler kvinnor medverkade i mitten av sändningen. Men 

ett Cramer’s V värde på 0.142 indikerar ett måttligt samband mellan variablerna, och ett P-värde på 

0.338 visar att resultatet inte är statistiskt signifikant. I en utökad analys undersökte jag även om 

ämnesvariabeln skulle ha någon inverkan på resultatet, det vill säga om det fanns några mönster 

gällande när i programmet kvinnorna och männen och de ämnen de uttalade sig om medverkade. 

Men inte heller i den analysen framkom några tydliga eller signifikanta mönster (se bilaga 4). 

Tabell 6 Könsfördelning i olika delar av programmet.
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I undersökningen gällande likheter och skillnader bland Aktuellts experter undersöktes även ett 

eventuellt samband mellan experternas könstillhörighet och en uttalad chefsposition. Resultatet 

presenteras i tabell 7 och visar att endast 17 stycken av de 108 experterna hade en uttalad 

chefsposition. Av de totalt 65 manliga experterna erhöll 16.9 % en chefsposition och av de totalt 43 

kvinnliga experterna erhöll 14 % en chefsposition, det vill säga en relativt jämn fördelning av 

manliga respektive kvinnliga chefer. Cramer’s V värdet på 0.040 understryker ett svagt samband 

mellan kön och chefsposition och ett högt P-värde visar att sambandet inte är statistiskt signifikant.      

Tabell 7 Sambandet mellan kön och en uttalad chefsposition.

Förändring över tid 

Avslutningsvis undersöktes om det har skett några förändringar över tid gällande könsfördelningen 

bland Aktuellts experter. I tabell 8 har det totala tidsspannet delats upp i tre tidsperioder för att 

kunna studera eventuella förändringar i ett något begränsat urval. Resultatet visar att 

könsfördelningen bland Aktuellts experter i den första tidsperioden, mellan 2001-2006, var 63.3 % 

män och 36.7 % kvinnor. Mellan 2007-2010 skedde en ökning av kvinnliga experter som då 

utgjorde 40 % av experterna medan männen utgjorde 60 %. Även de senare åren har de kvinnliga 

experternas medverkan ökat, om än något försiktigare än tidigare tidsperioder. Mellan 2011-2016 

var 41.7 % av experterna kvinnor och 58.3 % män. Resultatet pekar alltså på en successiv ökning av 

kvinnliga experter. I tabell 9 har istället det totala tidsspannet delats upp i två tidsperioder. Här visar 

resultatet en mer dramatisk ökning av kvinnliga experter. Detta förklaras genom en manlig 

dominans under den första tidsperioden och en kvinnlig dominans i den andra tidsperioden. Som 

tabell 9 visar ökade andelen kvinnliga experter från 32.7 % mellan åren 2001-2008 till 45.8 % 

mellan åren 2009-2016. Cramer’s V värdena i de båda tabellerna indikerar på svaga till måttliga 

samband mellan variablerna. P-värdet för tabell 8 visar att resultatet troligtvis beror på 

slumpfaktorer och för tabell 9 indikerar P-värdet en måttlig risk att resultatet beror på 
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slumpfaktorer. Sammantaget konstateras att båda resultaten pekar på en ökning av kvinnliga 

experter (om än något begränsad då resultatet kan bero på slumpfaktorer) och därmed en ökad 

könsbalans bland Aktuellts experter.     

Tabell 8 Förändringar i könsfördelningen mellan tre tidsperioder. 

Tabell 9 Förändringar i könsfördelningen mellan två tidsperioder.

Resultatsammanfattning och analys  

Som förväntat var de manliga experterna fler i antalet än de kvinnliga. Studiens resultat visar en 

ungefärlig fördelning på 60 % män och 40 % kvinnor, vilket däremot är en bättre könsbalans än vad 

som presenterades i den svenska rapporten för Global Media Monitoring Project 2015, där 4 av 5 

experter i det svenska nyhetsflödet var män. Resultatet ligger dessutom något över den nivå på 30 % 

som Edström & Jacobsson menar har präglat svenska medier sedan 2000 (Edström & Jacobsson 

2015). Vad gäller könsbalansen bland ämnesområdena ligger resultatet delvis i linje med det som 

förväntades. Undersökningen visar att stereotyperna om vilka ämnen som är traditionellt kvinnliga 

och manliga delvis påverkade vem som fick kommentera dem. De kvinnliga experterna 
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kommenterade i större utsträckning vård och omsorg och de manliga experterna kommenterade i 

större utsträckning militära frågor och ekonomi. Men resultatet avviker också från traditionella 

mönster. Juridiska frågor kommenterades till exempel i större utsträckning av kvinnliga experter. 

Dessutom kommenterades politiska frågor relativt jämlikt av både manliga och kvinnliga experter 

och kultur och nöje kommenterades i större utsträckning av män. Resultatet motsäger på så vis de 

tankar om hårda respektive mjuka nyheter som Löfgren Nilsson presenterar i antologin ”Mediers 

känsla för kön” (Löfgren Nilsson 2015:214-215). En eventuell förklaring till varför allt fler 

kvinnliga experter kommenterade juridiska frågor kan vara att allt fler kvinnor söker in till 

universitetens och högskolornas juristprogram. Faktum är att statistik över antalet sökande till 

juristprogrammen på alla Sveriges universitet och högskolor för höstterminen 2016, visar en 

övervägande majoritet av kvinnliga sökande. Även statistik över antalet antagna till 

juristprogrammen visar en övervägande andel kvinnor (statistik.uhr.se).

Förväntningen att manliga experter skulle ges mer utrymme i form av taltid visade sig inte stämma 

och hypotesen kunde falsifieras då resultatet visade en nästintill identisk genomsnittlig taltid bland 

experterna. Förväntningen grundade sig bland annat i den manliga normens hierarki och en logik 

som skapar och upprätthåller makt genom bland annat utrymme (Hirdman 2006:16). Vad gällde 

antalet frågor låg resultatet i linje med längden på taltiden och inga utmärkande mönster kunde 

upptäckas gällande expertens könstillhörighet och antalet ställda frågor. 

De analyser som gjordes med avsikt att undersöka ytterligare likheter och skillnader mellan 

Aktuells experter kan sammanfattas med att ett antal konstateranden. Resultatet visade att männen i 

större utsträckning var något äldre än kvinnorna samt att det var fler män som uppskattades tillhöra 

den äldre ålderskategorin och fler kvinnor som uppskattades tillhöra den yngre ålderskategorin. Att 

det är äldre män som dominerar tv-rutan stämmer väl överens med tidigare studier, bland annat 

Hetsroni & Lowensteins studie ”Is She an Expert or Just a Woman? Gender Differences in the 

Presentation of Experts in TV Talk Shows” (2014) och Maria Edströms ”TV-rummens eliter”. I 

Edströms studie dominerade män i alla åldersgrupper, främst i kategorin övre medelåldern där 81 % 

var män (Edström 2006:97). Resultatet visade även att SVT gärna använder sig av sina egna 

journalister i rollen som experter. Männen dominerade i denna yrkeskategori, liksom i kategorierna 

politiker och forskare. De kvinnliga experterna var i större utsträckning jurister och läkare. 

Utmärkande var att inga manliga läkare förekom i materialet, enbart kvinnliga. 

Vidare kunde inga tydliga mönster hittas mellan kön och när i programmet experterna medverkade, 

inte heller när ämnesvariabeln lades in i analysen. Grunden till denna analys var tanken att det 
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viktigaste tas upp först i sändningen. I enighet med stereotypa mönster och manlig överordning var 

förväntningen att männen och de ämnen de kommenterade systematiskt skulle dyka upp i början av 

sändning, medan kvinnorna och de ämnen som de i större utsträckning kommenterade skulle 

placeras längre bak i sändningen. Inga sådana samband kunde alltså upptäckas. Inte heller gick det 

att hitta några starka samband mellan expertens könstillhörighet och en uttalad chefsposition. Att 

flertalet av dessa resultat inte kunde bedömas som statistiskt signifikanta kan eventuellt bero på ett 

allt för begränsat urval. Avslutningsvis konstateras att Aktuells användning av kvinnliga experter 

sammantaget ökat genom åren och könsbalansen bland Aktuellts experter har därmed förbättrats 

med tiden. 

I en sammanfattande analys av studiens resultat framstår Aktuells användning av experter som 

utmanande. En övervägande del av resultatet stämmer inte överens med de stereotypa mönster som 

inledningsvis presenterades, bland annat vad gäller den manliga normen som legitimerar en 

kvinnlig underordning. Inte heller tycker jag mig se den genusstiltje som Edström & Jacobsson 

nämner i rapporten ”Räkna med kvinnor” (Edström & Jacobsson 2015:22). Jag är dock medveten 

om att rapporten studerat en betydligt större del av det svenska nyhetsflödet än vad som gjorts i 

denna uppsats. Ändå slås jag av tanken att SVT och deras public service-uppdrag spelar en stor roll 

i den relativt goda könsbalansen bland de studerade experterna. Att programmet lyder under ett 

sådant uppdrag betyder hårdare tillsyn än andra svenska nyhetsmedier, och kanske gör det att 

Aktuells redaktion tänker ett extra varv när de väljer vilka experter som ska medverka i 

programmet.

Slutsatser och diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka Aktuellts representation av experter ur ett 

genusperspektiv och jämföra om Aktuellts representation av experter stämmer överens med tidigare 

forskning om könsfördelning i nyhetsmedier. Resultatet visar att de hypoteser som prövats delvis 

bekräftas och delvis falsifieras vilket gör resultatet mer komplicerat än vad jag inledningsvis kunnat 

ana. En könsfördelning på ungefär 40 % kvinnor och 60 % män betyder en något bättre könsbalans 

än den vi vanligtvis ser i svenska medier. Gällande vilka ämnen som i större utsträckning skulle 

kommenteras av män respektive kvinnor utmanade resultatet delvis stereotypa framställningar av 

genus då det till viss del avvek från stereotypa mönster om vem som i större utsträckning 

kommenterar vad. På så vis utmanade resultatet även den stereotypa könsmärkningen av ämnen, 

och därmed kategoriseringen av hårda och mjuka ämnen, som presenterades med hänvisningar till 

Löfgren Nilssons studie (2015:214-215). Förväntningen att män skulle ges mer utrymme i form av 

���27



taltid kunde avfärdas då den genomsnittliga taltiden bland experterna var nästintill identisk. 

Tillsammans med resultatet om experternas ålder, var i programmet de medverkade, det uteblivna 

sambandet mellan kön och chefsposition samt att studien tyder på en ökad könsbalans mellan 

experterna, drar jag slutsatsen att Aktuellts användning av experter avspeglar en könskamp. En 

kamp om vem som är trovärdig och kompetent nog att förklara nyheterna, en kamp om mediabilden 

som i längden kan påverka våra föreställningar om verkligheten och våra uppfattningar om vem 

som kan göra eller vara något. En kamp om makt.

Vissa stereotyper upprätthålls dock i programmen, kategoriseringen kring hårda och mjuka ämnen 

har inte helt försvunnit och könsfördelningen bland ämnen kan fortfarande ses som stereotypt i 

vissa avseenden. Dessutom konstateras att Aktuellt genomsnittligt använder fler manliga experter än 

kvinnliga experter i sina program. En fördelning som i enighet med Edström och Jacobsson kan 

tyckas anmärkningsvärd med tanke på att det finns gott om kvinnliga chefer, experter och så vidare 

(Edström & Jacobsson 2015:36). Fördelningen tyder även på att SVT och redaktionen för Aktuellt 

behöver fortsätta arbeta för en jämlik representation. 

Trots vissa stereotypa drag i studiens resultat väljer jag ändå att belysa de framsteg som påvisats. 

Jag tycker mig se att det sammantagna resultatet delvis går i linje med de framsteg som gjordes 

fram till början av 2000-talet och som lyfts i Löfgren Nilssons studie. Nämligen att kvinnor tagit sig 

in på de mansdominerade hårda nyheterna och att kvinnor nu erhåller statusfyllda positioner 

tidigare förbehållna männen (Löfgren Nilsson 2004). Aktuellt verkar genom sin användning av 

experter inte avspegla verkligheten precis så som den är, men det verkar åtminstone ske en 

förändring mot en minskad skevhet. Detta kan tydas bland annat genom resultatet att allt fler 

kvinnor kommenterade juridiska frågor och att det framkom ett relativt jämlikt resultat om vem som 

kommenterade politik samt hur mycket taltid respektive expert fick. 

Resultatet och den relativt jämställda situationen bland Aktuellts experter kan sägas gå i linje med 

att samhället generellt sätt blivit mer jämställt under det senaste seklet (statensmedieråd.se). Ett 

viktigt steg, inte minst för demokratin. Nyhetsmedierna är en maktsfär med stort ansvar för den 

demokratiska samhällsutvecklingen, om en stor del av befolkningen lämnas ute i mediernas 

rapportering blir den osynlig och utesluts på så vis ur det offentliga samtalet (Edström 2006:14). Att 

Aktuellts användning av experter ter sig relativt jämställd i jämförelse med hur det har sett ut kan 

ses som ett framsteg för demokratin och vår syn på varandra, våra normer och värderingar 

(statensmedieråd.se).
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Avslutningsvis konstateras ändå att delar av den ”gamla” genusordningen ännu lever kvar, precis 

som Löfgren Nilsson konstaterar i sin studie (Löfgren Nilsson 2004:49). För ett public service-

företag är detta problematiskt, inte minst eftersom uppdraget omfattar grundläggande värden som 

demokrati, mångfald och jämställdhet (Löfgren Nilsson 2015:218). Det finns alltså mycket kvar att 

göra för ett jämlikt samhälle. Ett relativt enkelt och konkret åtgärdsförslag som förhoppningsvis kan 

förhindra SVT och Aktuellt att göra slentrianmässiga val av experter, och istället fortsätta arbetet 

mot en balanserad könsfördelning, är att redaktionerna titta över sina kontakter med experter. 

Många av experterna som medverkade i programmen återkom ett flertal gånger och det är inte helt 

osannolikt att många av experterna medverkade just för att de medverkat i programmet förut och 

därmed är en etablerad kontakt. Många utav experterna var dessutom SVT:s egna journalister och 

för redaktionerna att titta över sina kontakter känns som en enkel och fruktbar åtgärd för att 

minimera risken att välja experter av bekvämlighetsskäl.

Förslag till vidare forskning

Uppsatsen har gett upphov till en rad ytterligare frågor och ämnen som skulle vara intressanta att 

studera vidare. Bland annat vore det spännande att göra en liknande studie av ett nyhetsprogram 

från en kommersiell kanal. Undersöka hur resultaten skiljer sig åt och således undersöka vilken roll 

public service-uppdraget kan tänkas ha i det hela. Ett ytterligare förslag till vidare forskning vore att 

utöka denna studie med en kvalitativ del. Till exempel med kvalitativa intervjuer med anställda på 

SVT i syfte att undersöka eventuella policys kring val av experter. Om och i så fall hur detta 

diskuteras på redaktionerna och om och i så fall hur redaktionerna jobbar för en mer jämställd 

representation. Förekommer det en aktiv diskussion kring frågan eller präglas redaktionen av en 

genusslentrian som sedan avspeglas i programinnehållet?    

���29



Litteratur- och källförteckning 

Audiovisuellt material 

Aktuellt (2001-2016) Sveriges Television, SVT 2. Tillgängligt via Kungliga Biblioteket 

Tryckta källor 

Carter, Cynthia (2012) ”Sex/Gender and the Media. From Sex Roles to Social Construction and 

Beyond” i Ross, Karen (red.) The handbook of gender, sex, and media [Elektronisk resurs] 

Malden: Wiley-Blackwell

Cukier, Wendy, Jackson, Samantha, A. Elmi, Mohamed, Roach, Erin, Cyr, Darren (2016) 

"Representing women? Leadership roles and women in Canadian broadcast news” i Gender 

in Management: An International Journal, Vol. 31 Nr. 5/6, s. 374-395

Edström, Maria (2006) TV-rummets eliter: föreställningar om kön och makt i fakta och fiktion 

Göteborg: Göteborgs universitet. Tillgänglig via: http://hdl.handle.net/2077/16929

Edström, Maria & Jacobsson, Josefine (2015) Räkna med kvinnor, Global Media Monitoring 

Project 2015. Nationell rapport Sverige

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.) (2012) 

Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4. [rev.] uppl. 

Stockholm: Norstedts juridik 

Ganetz, Hillevi (2004) ”Skogens konung och djurens konung i TV. Natur, kultur och genus i 

naturfilm” i Nordicom-Information, Nr 1, s. 3-16

Hetsroni, Amir & Lowenstein, Hila (2014) ”Is She an Expert or Just a Woman? Gender Differences 

in the Presentation of Experts in TV Talk Shows” i Sex Roles 70, s. 376–386

Hirdman, Yvonne (2001) Genus: om det stabilas föränderliga former. 1. uppl. Malmö: Liber

Kleberg, Madeleine (2006) Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap. Stockholm: 

Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning 

Löfgren Nilsson, Monica (2004) ”Könsmärkning i SVT:s nyheter 1958-2003” i Nordicom 

Information 2004 s. 39-50

Löfgren Nilsson, Monica (2015) ”En lång och slingrande väg. Könsordningar på SVT:s 

nyhetsredaktioner” i Anja Hirdman & Madeleine Klebergs (red.) Mediers känsla för kön. 

Feministisk medieforskning. Göteborg: Nordicom, s. 199-221

Nilsson, Åsa (2010) ”Kvantitativ innehållsanalys” i Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) 

Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 119-152

���30



Riffe, D., Aust, C. F., & Lacy, S. R. (1993) ”The effectiveness of random, consecutive day and 

constructed week sampling in newspaper content analysis” i Krippendorff, Klaus & Bock, 

Mary Angela (red.) (2009) The content analysis reader. London: SAGE, s. 54-59

Ross, Sven (2016) Minimanual för IBM SPSS för MacIntosh. JMK Institutionen för mediestudier 

Strömbeck, Jesper (2015) Demokratin och det förändrade medielandskapet. Mot ökade 

kunskapsklyftor och deltagandeklyftor? Stockholm: Demokratiutredningen 

Tuchman, Gaye (1978) ”The symbolic annihilation of women by the mass media” i G. Tuchman, 

A.K. Daniels, och J. Benet (red.), Hearth and Home: Images of Women in the Mass Media. 

New York: Oxford University Press, s. 3-38

Wadbring, Ingela (2012) Journalistikens kommersialisering - mera myt än sanning?: innehållets 

förändring i svensk dagspress 1960-2010. Stockholm: Stiftelsen Institutet för 

mediestudier 

Østbye, Helge (red.) (2003) Metodbok för medievetenskap. Malmö: Liber 

 

Elektroniska källor 

Genews hemsida: http://www.genews.io/se [hämtad 2016-11-17]

Rättvisaren 2016: https://rattviseformedlingen.se/rattvisaren2016/ [hämtad 2016-11-20]

Rättviseförmedlingens hemsida: https://rattviseformedlingen.se [hämtad 2016-11-17]

Statens Medieråds hemsida: http://statensmedierad.se/larommedier/kallkritikvemvadvarfor/

kvinnorochmanimedier.425.html [hämtad 2016-12-11]

SVT:s hemsida, public servicefakta: http://www.svt.se/omsvt/fakta/public-service/hej-kara-tv-tittare 

[hämtad 2016-11-17]

SVT:s jämställdhetspolicy: http://www.svt.se/omsvt/jobba-har/svt-s-jamstalldhetspolicy 

[hämtad 2016-11-17)  

Universitets- och högskoleområdets sökfunktion om antagningsstatistik: https://statistik.uhr.se 

[hämtad 2016-12-11]

���31

https://rattviseformedlingen.se/rattvisaren2016/
https://rattviseformedlingen.se
http://www.svt.se/omsvt/jobba-har/svt-s-jamstalldhetspolicy
https://statistik.uhr.se


Bilagor 

Bilaga 1 Analyserade nyhetssändningar  
2001.07.02 (mån)
2001.08.07 (tis)
2001.09.05 (ons)
2001.10.04 (tors)
2001.11.02 (fre)
2011.12.02 (lör)

2002.01.07 (mån)
2002.02.05 (tis)
2002.03.06 (ons)
2002.04.04 (tors)
2002.05.03 (fre)
2002.06.02 (sön)

2003.07.07 (mån)
2003.08.05 (tis)
2003.09.03 (ons)
2003.10.02 (tors)
2003.11.07 (fre)
2003.12.07 (sön)

2004.01.05 (mån)
2004.02.03 (tis)
2004.03.03(ons)
2004.04.01 (tors)
2004.05.07 (fre)
2004.06.06 (sön)

2005.07.04 (mån)
2005.08.02 (tis)
2005.09.07 (ons)
2005.10.06 (tors)
2005.11.04 (fre)
2005.12.04 (sön)

2006.01.02 (mån)
2006.02.07 (tis)

2006.03.01 (ons)
2006.04.06 (tors)
2006.05.05 (fre)
2006.06.04 (sön)

2007.07.02 (mån)
2007.08.07 (tis)
2007.09.05 (ons)
2007.10.04 (tors)
2007.11.02 (fre)
2007.12 02 (sön)

2008.01.07 (mån)
2008.02.05 (tis)
2008.03.05 (ons)
2008.04.03 (tors)
2008.05.02 (fre)
2008.06.01 (sön)

2009.07.06 (mån)
2009.08.04 (tis)
2009.09.02 (ons)
2009.10.01 (tors)
2009.11.06 (fre)
2009.12.06 (sön)

2010.01.04 (mån) 
2010.02.02 (tis)
2010.03.03 (ons)
2010.04.01 (tors)
2010.05.07 (fre)
2010.06.06 (sön)

2011.07.04 (mån)
2011.08.02 (tis)
2011.09.07 (ons)
2011.10.06 (tors)

2011.11.04 (fre)
2011.12.04 (sön)

2012.01.02 (mån)
2012.02 07 (tis)
2012.03.07 (ons)
2012.04.05 (tors)
2012.05.04 (fre)
2012.06.03 (sön)

2013.07.01 (mån)
2013.08.06 (tis)
2013.09.04 (ons)
2013.10.03 (tors)
2013.11.01(fre)
2013.12.01 (sön)

2014.01.06 (mån)
2014.02.02 (tis)
2014.03.05 (ons)
2014.04.03 (tors)
2014.05.02 (fre)
2014.06.01(sön)

2015.07.06 (mån)
2015.08.04 (tis)
2015.09.02 (ons)
2015.10.01 (tors)
2015.11.06 (fre)
2015.12.06 (sön)

2016.01.04 (mån)
2016.02.02(tis)
2016.03.03 (ons)
2016.04.07 (tors)
2016.05.06 (fre)
2016.06.05 (sön) 

   

 Totalt 96 st 
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Bilaga 2 Kodschema och kodinstruktioner 

V1. Expert ID 

V2. Sändningsdatum 

V3. Kön

1 man

2 kvinna

3 annat

V4. Ålder 

1 20 eller yngre

2 21-29

3 30-39

4 40-49

5 50-59

6 60-69

7 70 eller äldre

V5. Yrkeskategori

1 läkare

2 polis

3 politiker

4 jurist

5 forskare

6 journalist

7 annat

V6. Yrke

V7. Chefsposition

1 ja

2 nej 

V8. Ämne

 1. Privata sfären

2. Politik 

3. Lag och ordning

4. Religion

5. Vård och omsorg

6. Utbildning

7. Militära frågor

8. Teknik och natur

9. Kultur och nöje

10. Sport

11. Ekonomi och handel

12. Händelser

13. Annat

V9. När

1 i början 

2 i mitten

3 i slutet

V10. Frågor  

1 1-3 

2 4-6

3 7-9

4 10-13

5 fler än 13

 V11. Tid 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V1. Tilldela varje expert ett ID nummer, börja med 1, 2, 3 osv.

V2. Rapportera programmet sändningsdatum enligt ååååmmdd.

V3. Rapportera expertens könstillhörighet.

V4. Uppskatta expertens ålder.

V5. Rapportera expertens yrkeskategori. 

V6. Rapportera expertens yrke i klartext. 

V7. Rapportera om experten innehar en uttalad chefsposition. 

V8 Rapportera ämnet experten huvudsakligen kommenterar enligt följande mall: 

1. Privata sfären (ex. familjeliv, personlig utveckling, personlig konsumtion, personlig 

rekreation, hem och hushåll, resor, personporträtt, livsåskådning, personliga hälsofrågor)

2. Politik 

3. Lag och ordning

4. Religion

5. Vård och omsorg

6. Utbildning

7. Militära frågor

8. Teknik och natur (ex. vetenskap/forskning, djur och natur, datorer och IT)

9. Kultur och nöje (ex. litteratur, musik, hantverk, konst, teater, kändisar, om tv/radio, film  

10. Sport

11. Ekonomi och handel (ex. offentlig ekonomi, näringslivsekonomi, företagsekonomi, 

privatekonomi, arbetsmarknadsfrågor. 

12. Händelser (ex. olyckor, nästan-olyckor, brott, nästan-brott, tragedier och katastrofer, 

naturliga dödsfall.

13. Annat 

V9. Rapportera när i programmet experten medverkar. Programtiden delas på 3 och avgörs därefter. 

V10. Rapportera antalet direkta frågor experten får av programledaren/ledarna. 

V11. Rapportera expertens taltid i hela sekunder.  
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Bilaga 3 Tabell 10  

Tabell 10 Procentuell fördelning av antalet frågor mellan könen. 
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Bilaga 4 Tabell 11 

Tabell 11 Könsfördelning av ämne och när i programmet experterna medverkade.
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