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The aim of this bachelor thesis was to examine how gender is framed in Swedish 

television news. The research questions we examined were the following:  

How is the gender balanced in the news reports? What kind of news represent women 

and what kind of news represent men? How is women and men viewed according to the 

news reports? What similarities and differences is there in how women and men are 

portrayed? 

 

The bachelor theisis is primarily a qualitative study where we with a visual text 

analysis, examine in what way women and men are framed in news reports. The study 

also includes a minor quantitative survey that examines the representation of men and 

women in news reports in Swedish television during week 49, 2019. To reach this 

conclusion we analysed 12 news reports from two of Sweden´s leading news 

broadcasts, Rapport and Aktuellt. By analysing 6 reports from each program we came to 

the conclusion that men and women were gender balanced the examined week. Apart 

from this conclusion the main result shows that even though the reports were gender 

balanced according to the participants, there was an obvious difference in how the sexes 

were framed. The women were framed in their traditional sex role as the motherly, 

sensitive and caring victim while the men were framed as the strong and enterprising 

worker.  
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1 Inledning  

Sverige ser sig som ett jämställt land men när det kommer till journalistiken är 

jämställdheten inte lika självklar menar Maria Edström (2015). Flertalet studier inom 

området styrker Edströms påstående. Jämfört med männen är kvinnorna kraftigt 

underrepresenterade i den svenska journalistiken och det råder skillnad i hur de 

respektive könen gestaltas. År 2015 utgjorde männen 69% av de medverkande i 

journalistiken. Det är samma siffra som uppmättes år 2000 (Edström & Jacobsson, 

2015) vilket, enligt den aspekten, innebär att journalistiken inte kommit längre i sin 

genusmedvetenheten under en period på 15 år. Journalistikens ojämställdhet handlar 

inte enbart om att männen generellt syns mer i medierna utan det finns en markant 

skillnad i hur män och kvinnor gestaltas. Kvinnor gestaltas fortfarande genom klassiska 

stereotyper som i många fall förminskar dem (Edström, 2002; Fagerström & Nilson, 

2008). Det finns också särskilda gränser för vad de får uttala sig om eller inte samt vilka 

roller de tillåts representera (Edström, 2006).  

 

Edström (2006, s. 25) beskriver tv-rummet följande: “Jag ser tv-rummet som en plats 

där olika samtal och processer pågår och genrerna är olika arenor för dessa samtal och 

processer”. Hon poängterar också att kön och makt är något som föds samt återskapas i 

detta rum (Edström, 2006). Det är Edströms avhandling “TV-rummets eliter: 

föreställningar om kön och makt i fakta och fiktion” som denna studie tar avstamp från. 

Avhandlingen publicerades år 2006 och vi vill undersöka om konstruktionerna av genus 

i tv-rummet har förändrats under de senaste 13 åren. En utförlig redogörelse av 

Edströms avhandling finns i avsnitt 3.1 och hur vi inspirerats av den för att genomföra 

vår studie redogörs för i avsnitt 5.2.  

 

Någon som också påpekar konstruktionen av genus inom journalistiken är Gunilla 

Jarlbro (2013). Hon hävdar att genus är något som skapas varje dag och förmedlas via 

nyhetsjournalistikens bilder när könen porträtteras (Jarlbro, 2013). Normen är att 

kvinnor ska le på bilderna och att de oftast fotas i en hemmiljö eller miljöer där barn 

vistas. Männen däremot har beslutsamma blickar och är aktiva i bilderna. De kan 

exempelvis tala, gestikulera eller befinna sig på arbetsplatsen (Jarlbro, 2013).  
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Gunilla Jarlbro (2013) påpekar att offentliga kvinnor riskerar att förminskas när de tar 

plats i nyhetsjournalistiken. Hon menar att män kritiseras i sin offentliga roll medan 

kvinnor i stället kritiseras och kränks på ett personligt plan (Jarlbro, 2013). 

 

Petersson och Carlberg (1990) beskrev redan på 90-talet att massmedierna och 

journalistiken har stor makt över medborgarnas tankar. Makten utövas genom att 

människors föreställningar och medvetande påverkas av det journalistiken skildrar 

(Petersson & Carlberg, 1990). Därmed har journalistiken en stor påverkan på hur 

samhället ser på kvinnor och män, vilket gör att det i allra högsta grad är lämpligt att 

undersöka hur journalistiken framställer genus. Då kvinnor än i dag gestaltas genom 

inskränkta stereotyper och förminskas i journalistiken samtidigt som det för männen är 

tvärtom vill vi undersöka den företeelsen mer. I vår studie undersöker vi därför hur 

kvinnor respektive män framställs, porträtteras och representeras via 

nyhetsjournalistikens inslag. Enligt Petersson och Carlberg (1990) är en förutsättning 

för maktutövande att få tillgång till samtal i det offentliga rummet. Enligt Jarlbros 

(2013) reflektioner kring att kvinnor i offentligheten förminskas via journalistiken, 

funderar vi över hur vi ska kunna uppnå ett jämställt samhälle om inte problemet tas på 

allvar. Den rådande könsobalansen i nyhetsjournalistiken är ett faktum och är något som 

vi uppfattar som ett problem. Ett problem för både samhället och den enskilda 

individen.  

 

Vår studie är kvalitativ då vi på djupet undersöker hur SVT Nyheter framställer kvinnor 

och män via nyhetsinslag i Rapport och Aktuellt. Studien är även komparativ då vi 

jämför hur könen gestaltas.  

 

Med studien hoppas vi kunna uppmärksamma allmänheten om journalistikens makt och 

påverkan när det kommer till vårt sätt att se på genus och invanda könsroller. Som 

journaliststudenter strävar vi även efter att yrkesverksamma journalister som läser vår 

studie ska få en tankeställare och möjligtvis reflektera mer över hur de framställer genus 

och eventuellt bidrar till dessa stereotyper och ideal. Vår önskan är också att studien kan 

bidra med kunskap till forskningen och förhoppningsvis så ett frö till att forska ännu 

mer inom området. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur genus konstrueras genom hur män och kvinnor 

framställs i SVT Nyheters nyhetsinslag som sänds i Rapport samt Aktuellt.  

 

För att uppnå studiens syfte används följande frågeställningar:  

 

• Hur ser könsfördelningen ut bland nyhetsinslagen?   

• Vilka nyheter får kvinnor respektive män representera? 

• Hur gestaltas kvinnor och män i nyhetsinslagen?  

• Vilka likheter och skillnader finns i hur kvinnor och män framställs?  

 

2 Bakgrund 

I följande kapitel presenteras två begrepp som kan vara till hjälp för att förstå studien på 

ett tillgodogörande vis.  

 

2.1 Public service 

I Sverige har vi tre bolag som producerar journalistiskt innehåll och går under Public 

service. De bolagen är Sveriges Television AB (SVT), Sveriges Radio AB (SR) och 

Sveriges utbildningsradio AB (UR). Public service-bolagen har en särställning inom 

medieområdet och har därmed ett särskilt samhällsansvar (Myndigheten för press, radio 

och tv, 2019). Ansvaret kan definieras som “radio och tv i allmänhetens tjänst”, en 

definition som kom redan under 1960-talet. Definitionen innebär bland annat att 

verksamheten ska bedrivas utan statlig påverkan i så stor utsträckning som möjligt. 

Bolagen regleras dock av staten men riksdagen och regeringen bör ses som företrädare 

för allmänheten och har därför ett särskilt ansvar att se till att medborgarna får 

sanningsenlig journalistik (Förvaltningsstiftelsen, 2019). Det är riksdagen som beslutar 

om Public service uppdrag och regeringen som sätter ramarna för bolagens verksamhet 

(Sveriges Radio, 2018).   

 

Public service styrs av ett omfångsrikt regelverk, dels radio- och tv-lagen som gäller alla 

radio- och tv-verksamheter samt sändningstillståndet där det framgår vilka villkor som 

staten ställer på Public service. Bolagen lyder också under Sveriges två grundlagar 

yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen (Sveriges Radio AB, 2014).    
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Public service strävar efter att vara opartiska och värna om demokratin. Medarbetarna 

följer demokratiparagrafen som bland annat innebär att värna om människors lika värde 

och verka för jämställdhet mellan könen (Sveriges Radio AB, 2014). I Public service 

egna handbok framhäver de följande: “Vi ska också skildra könsstrukturer i samhället, 

visa förebilder, medverka till debatt och aktivt leta medverkande och experter av det 

underrepresenterade könet” (Sveriges Radio AB, 2014, ss. 64-65). Demokratiparagrafen 

innebär även att ta avstånd från rasism, våld och brutalitet (Sveriges Radio AB, 2014). 

Alla program ska sträva efter att granska, bevaka och skildra hela samhället (Sveriges 

Radio AB, 2014).   

 

SVT, SR och UR är skattefinansierat och sedan 1 januari år 2019 ersattes 

licensfinansieringen, radio- och tv-avgiften med en Public service-avgift som dras via 

skattsedeln. Skatten betalas av alla med beskattningsbar inkomst som fyllt 18 år 

(Myndigheten för press, radio och tv, 2019). 

 

2.2 SVTs jämställdhetspolicy 

Sveriges Television har en jämställdhetspolicy med mål att sträva efter jämställdhet i 

både programutbud och organisation. I policyn fastslår SVT att jämställdhet mellan 

kvinnor och män är en tillgång i arbetet samt en förutsättning för Public service 

uppdrag. När det gäller programutbudet beskriver policyn följande:  

  

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

i andelen medverkande kvinnor och män (Sveriges Television, 2019). 

  

I varje programkategori ska andelen medverkande kvinnor och män vara lika eller ha en 

avvikelse på högst 10 procent jämnt fördelat över ett år. Vid utformningen av programkontrakt 

ska mål anges för jämställdhet både när det gäller andelen medverkande kvinnor och män samt 

deras roller i produktion och program (Sveriges Television, 2019). 

 

Riktlinjerna ovan angående jämställdhet i SVTs programutbud är betydelsefulla för 

studien då undersökningens empiri består av tv-kanalens journalistiska innehåll.  

Enligt jämställdhetspolicyn bör verksamheten bygga på att alla medarbetare ska 

samverka för att uppnå en jämställd arbetsplats. Cheferna har som ansvar att initiera och 

delta i jämställdhetsaktiviteter i det dagliga arbetet. Jämställdhetspolicyn innefattar ett 

antal riktlinjer som berör anställningar, löner och arbetsförhållanden. Ett av målen är att 
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SVTs chefsrekrytering och bemanning ska vara jämnt könsfördelad eller ha en 

avvikelse på högst 10 procent mellan könen. Vid rekrytering är rekommendationerna att 

det underrepresenterade könet ska prioriteras när de sökande har likvärdiga 

kvalifikationer (Sveriges Television, 2019). 

 

3 Tidigare forskning 

Nedan redogör vi för tre studier som helt eller delvis behandlar det ämne som vi 

undersöker i vår studie. Den första studien i kapitel 3.1 med namnet ”TV-rummets 

eliter” är den avhandling som varit den huvudsakliga inspirationskällan i arbetet med 

vår kandidatuppsats.  

 

3.1 TV-rummets eliter 

Maria Edströms (2006) avhandling “TV-rummets eliter: föreställningar om kön och 

makt i fakta och fiktion” ingår i Göteborgs universitets forskningsprojekt “Kön och 

eliternas sociala reproduktion och förändring i ett komparativt perspektiv” där hon 

undersöker könsmärkningar i tv-utbudet. Enligt Edström (2006, s. 28) är syftet med 

hennes studie att “analysera vilken könsmärkning som uttrycks i svensk televisions mest 

sedda kanaler”. Genom en kvantitativ studie undersöker hon representationen av kön 

samt kvinnliga och manliga elitpersoner utifrån en veckas tv-utbud under bästa 

sändningstid, klockan 18.00-23.00, år 2000 i SVT1, SVT2 och TV4. Utifrån den 

kvantitativa studien väljer Edström (2006) ut särskilda händelser som hon närstuderar 

kvalitativt. Hon har även utfört fallstudier som rört enskilda program.  

 

Edström (2006) framhåller att de män och kvinnor som medverkar i tv genererar 

uppfattningar om vad de två könen förväntas göra och inte göra. Könsmärkning inom 

journalistiken baseras på vad samhället bedömer som manligt och kvinnligt. Edström 

(2006) förklarar att det som uppfattas som manliga nyheter är så kallade “hårda” 

nyheter och rör ämnen som ekonomi, kriminalitet och politik. Kvinnliga nyheter anses 

vara raka motsatsen, alltså mjuka. De “mjuka” nyheterna innefattar ämnen som 

exempelvis vård, skola, omsorg och kultur (Edström, 2006, s. 17).  

 

För vår kandidatuppsats är Edströms (2006) studie relevant för oss då vi studerar vilka 

genuskonstruktioner som erbjuds i Rapports och Aktuellts nyhetsinslag. Hennes studie 
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har också varit en betydelsefull inspirationskälla och avgörande för hur vi valt att arbeta 

med vår undersökning.  

 

Om könsfördelningen är 40% respektive 60% råder könsbalans (Jarlbro, 2013). Edström 

räknar därför program där det ena könet representeras under 40% som en 

könsmärkning. De huvudsakliga resultaten visar att kvinnor var underrepresenterade i 

alla kategorier. Både som medverkande i program, roller/uppgift i program, vad män 

och kvinnor får uttala sig om samt åldersgrupper. Under den undersökta perioden var 

30% av de medverkande kvinnor och 70% var män i SVT. Det innebar att SVT låg 

under sina egna jämställdhetsmål när det kom till jämställd representation i 

programutbuden. Från TV4 fick Edström (2006) fram de snarlika siffrorna där 32% av 

de medverkande var kvinnor och 68% var män. Männen dominerade i alla kategorier 

och dominansen var särskilt tydlig när det kom till vilka positioner som män respektive 

kvinnor hade i tv. Tydligast syns den skillnaden där män exempelvis medverkade som 

militär, forskare, läkare, advokat, sportutövare, kunglighet och organisationsföreträdare. 

Inom de positionerna utgjorde männen 80% eller mer (Edström, 2006). De positioner 

där kvinnorna var jämställda med männen, där kvinnorna utgjorde 40% eller mer, var 

roller som privatpersoner, aktivister, studenter och arbetslösa (Edström, 2006).  

 

De roller där kvinnorna representerades från 41% eller mer var roller som biroll i 

fiktion, huvudroll i fiktion samt som “vanliga” personer på stan som gav svar på en 

enkät (Edström, 2006). I de övriga rollerna var männen avsevärt framträdande. De tre 

roller som männen främst dominerande inom var rollen som person på presskonferens 

eller i talarstol, spelare samt som intervjuobjekt under en telefonintervju.  

 

Den enda programtyp där representationen av kvinnor nådde över 40% var barnprogram 

(42%), följt av fiktion (39%) samt kultur-och nöjesprogram (33%). Männen var ytterst 

överrepresenterade inom program som handlade om sport, nyheter och fakta (Edström, 

2006). Enligt Edström (2006) råder det alltså stora skillnader i vilka roller och 

positioner som kvinnor respektive män får i tv samt vilken programtyp de är välkomna 

att medverka i. Hon belyser också att könen får uttala sig om skilda frågor under sin 

medverkan i ett program. Kvinnor fick till 40% eller mer uttala sig om kultur, 

relationer/privatliv samt mänskliga rättigheter samtidigt som män till 75% eller mer 
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uttalade sig om vetenskap/natur/miljö, kommunikation/bostäder, 

ekonomi/arbetsmarknad samt sport/lek och spel (Edström, 2006).  

 

Edströms (2006) resultat visar dock att det under den undersökta perioden var 

könsbalans när det kom till tv-kanalernas personal då SVT hade 45% kvinnor som 

enligt studien arbetade för dem och TV4 hade 51% kvinnor. Trots könsbalansen på 

redaktionerna fortgår en könsmärkning hos de medverkande och inom programutbuden. 

Hon framhåller även att ju yngre en kvinna är desto större chans har hon att få medverka 

i tv. Männen däremot tillåts medverka fram till pensionsåldern och det finns en stor 

representativitet av män i övre medelåldern (Edström, 2006).  

 

Ovan redovisade resultat är den totala representationen av kvinnor och män i tv-

rummet. Förutom helhetsbilden av könsrepresentationen i tv-rummet fokuserar Edström 

(2006) också specifikt på hur elitpersoner representeras. Där är resultaten slående lika 

jämfört med hur kvinnor och män representerades generellt. Männen dominerade inom 

alla i elitgrupper och maktfält. Edström (2006) förklarar att kvinnorna utgjorde 26% av 

den svenska eliten år 2000 och i tv-rummet utgjorde de 25% av tv-utbudet vilket 

överensstämde med representationen i verkligheten. Politik och kultur var de fält där 

flest kvinnliga eliter fick framträda. När det kom till vad kvinnliga respektive manliga 

elitpersoner fick uttala sig om påminde resultaten om vad som redovisades för hur det 

såg ut för män och kvinnor i allmänhet. Kvinnor uttalade sig mest om partipolitik, 

vård/skola/omsorg samt kultur/nöje medan männen uttalade sig mest om sport, 

utrikesfrågor och kriminalitet/rättsväsende.  

 

Edström (2006, s. 123) diskuterar kring genusvetaren Yvonne Hirdmans teori om 

genussystem samt genuskontrakt och konstaterar följande: “Utifrån Yvonne Hirdmans 

begrepp genussystem kan man tolka den manliga dominansen i tv-rummet som ett 

uttryck för det rådande genuskontraktet”. Edströms (2006) avhandling och resonemang 

är av stor vikt för oss då vår studie undersöker genuskonstruktioner och vi utgår från 

Yvonne Hirdmans genusteorier. Studien kartlägger även representationen av män och 

kvinnor i nyhetsinslag. 

 

I avhandlingens första kapitel redogör Edström (2006) för finansieringen av SVT och 

TV4 där hon förklarar att SVT finansieras med licenspengar, som i dag ingår i den 
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statliga skatten (Regeringen, 2019), och ska verka i allmänhetens tjänst medan TV4 är 

en kommersiell kanal som finansieras med reklamintäkter. Hon resonerar kring om det 

råder någon skillnad mellan kanalerna när det kommer till könsmärkningen och påpekar 

att internationell forskning indikerar att kommersialiseringen av medierna kan skapa en 

starkare könsmärkning (Edström, 2006). Något som Edström (2006) också har i åtanke 

är att SVT aktivt verkat för jämställdhet inom både utbud och arbetsplats sedan 1970-

talet medan TV4s jämställdhetsplan kom år 2003 och innefattade då inte kanalens 

innehåll. Dock understryker hon att TV4 sedan sin start ville locka en kvinnlig 

nyhetspublik och att de eftersträvade jämställda redaktioner (Edström, 2006).  

 

Studiens resultat visade dock att det, enligt den undersökta empirin,var små skillnader 

mellan könsmärkningen i SVT och TV4. Det som huvudsakligen skilde sig mellan 

kanalerna var att det var mer fokus på sociala frågor i SVT medan TV4 fokuserade mer 

på sport, lek, spel, kriminalitet och rättsväsende. Det visade sig att kvinnor respektive 

män rent generellt uttalade sig om samma ämnen i de båda kanalerna och Edström 

(2006) framhåller att det är samstämmigheten mellan dem som är det intressanta.  

 

3.2 Räkna med kvinnor 

Global Media Monitoring Project är en undersökning av kvinnor och mäns 

representationer i nyhetsmedier som genomfördes första gången år 1995 av 71 frivilliga 

länder. Den första rapporten presenterades på FNs kvinnokonferens samma år. Under 

konferensen uppkom handlingsplanen Pekingplattformen där ett av målen var att 

kvinnor skulle bli mer aktiva i medierna och att medierna skulle bli mer åtkomliga för 

kvinnor, samt att stereotyper av dem i medierna skulle motarbetas. Sedan 

Pekingplattformen undertecknats har Global Media Monitoring Project genomförts vart 

femte år av de deltagande länderna samt andra länder som tillkommit under årens lopp 

(Edström & Jacobsson, 2015).  

 

2015 års Global Media Monitoring Project genomfördes den 25 mars av totalt 114 

länder spridda över världens kontinenter. I Sverige utfördes undersökningen av det 

mediekritiska nätverket Allt är Möjligt, Institutionen för journalistik, medier och 

kommunikation, Kvinna till kvinna samt Rättviseförmedlingen (Edström & Jacobsson, 

2015). Den svenska rapporten med namnet ”Räkna med kvinnor” sammanställdes av 

Maria Edström och Josefine Jacobsson. Studiens huvudsakliga resultat visar att män var 
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starkt dominerande i nyhetsflödet, både globalt och i Sverige. 31% av de medverkande i 

det svenska nyhetsflödet var kvinnor, vilket innebär att det går två män på varje kvinna 

(Edström & Jacobsson, 2015). Edström och Jacobsson (2015) menar att utvecklingen 

har stannat av de senaste fem åren och att männen fortfarande dominerar i nyhetsflödet. 

I de olika bevakningsområdena var det könsobalans och kvinnor kom sällan till tals i 

rollen som expert då fyra av fem experter var av det manliga könet. Där flest antal 

kvinnor kom till tals var inom kategorierna vetenskap och hälsa (Edström & Jacobsson, 

2015). Kvinnor porträtterades i högre omfattning som offer och identifierades vanligtvis 

utifrån sin familjesituation till skillnad från männen. Som huvudpersoner i nyheterna 

utgjorde kvinnorna endast 9% (Edström & Jacobsson, 2015).  

 

Edström och Jacobsson (2015) framhåller att det enligt 2015 års Global Media 

Monitoring Project inte har skett någon större förändring i Sverige och globalt sedan 

rapporten år 2009. På 20 år har resultaten utvecklats till det bättre globalt sett, men för 

Sveriges del är utvecklingen knapp sedan år 2000. Enligt rapporten var kvinnorna 

fortfarande underrepresenterade och nyheterna använde sig flitigt av könsstereotyper 

(Edström & Jacobsson, 2015). Edström och Jacobsson (2015) poängterar att 

representationen av kvinnor i nyhetsmedierna är en utveckling som går alldeles för 

långsamt vilket de befarar kan hindra framväxten av ett demokratiskt, stadigt och 

jämlikt samhälle.  

 

Med stöd av undersökningens resultat framhåller Edström och Jacobsson (2015) att 

journalistkåren och mediebranschen måste bli mer genusmedvetna. Edström och 

Jacobsson (2015) ger därför förslag på hur branschen kan öka sin genusmedvetenhet 

och betonar att redaktionella val inte kan bygga på personliga erfarenheter utan att 

nyhetsredaktionerna behöver en genusmedveten förvaltning. För 

journalistutbildningarnas räkning pekar de på att genuskurser bör ingå i utbildningarna 

inklusive obligatoriskt kurslitteratur om genus och medier (Edström & Jacobsson, 

2015).  

 

En del journalister slår ifrån sig kritiken gällande att de inte är tillräckligt 

genusmedvetna med argumenten att de speglar verkligheten såsom den ser ut samt att 

det handlar om tidsbrist, vilket innebär att de vanligtvis ringer den källa som de redan 

etablerat kontakt med (Edström & Jacobsson, 2015). Argumentet om att journalisterna 
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“bara speglar verkligheten” kallar Edström och Jacobsson (2015) för en bortförklaring 

och menar att beteendet bidrar till patriarkala maktstrukturer i nyhetsrapporteringen. De 

påpekar att i verkligheten består hälften av världens befolkning utav kvinnor och att det 

med stor sannolikhet finns gott om kvinnor som kan svara på nyhetsmässiga frågor 

(Edström & Jacobsson, 2015). 

  

3.3 Könsmärkning i SVTs nyheter 1958-2003 

Monica Löfgren Nilssons studie “Könsmärkning i SVTs nyheter 1958–2003" 

uppmärksammar två aspekter av könsmärkning. En aspekt är i vilken omfattning och 

sammanhang manliga respektive kvinnliga reportrar finns representerade på redaktionen 

och i sändningen. Den andra aspekten är i vilken omfattning och sammanhang som 

manliga respektive kvinnliga intervjupersoner finns representerade i sändningen 

(Löfgren Nilsson, 2004). Studien baseras på nyhetsinslag under åren 1958 till 2003 samt 

på ett 40-tal samtalsintervjuer med journalister från SVT (Löfgren Nilsson, 2004).   

Fokus ligger på den förändring som skett över tid gällande könsmärkning och berör 

även kampen om positioner och arbetsuppgifter. Löfgren Nilsson (2004) menar att det 

har skett en betydande förändring gällande könsmärkningen av positioner och 

arbetsuppgifter de senaste 50 åren. Kvinnliga reportrar har ökat och de har tagit sig in på 

den tidigare mansdominerade marknaden. De har också tilldelats statusfyllda positioner 

som tidigare reserverats av män (Löfgren Nilsson, 2004). Enligt Löfgren Nilsson (2004) 

påbörjades rekryteringen av kvinnliga reportrar på allvar mellan åren 1975-1985, under 

denna period började även arbetet med att modernisera statusen på mjuka så kallade 

“kvinnliga” frågor. Aktuellt och Rapport var under 1980-talets sista år könsbalanserade 

rent antalsmässigt inom organisationen. 

 

Studien beskriver också det bakslag som kom under 2000-talet i den då pågående 

positiva utvecklingen där könsmärkningen av ämnesområden återigen hamnat i gamla 

traditionella mönster (Löfgren Nilsson, 2004). Männen utgjorde två tredjedelar av 

nyhetsinslagen och de kvinnliga reportrarna underrepresenterades i utbudet. 

Specialreportrar inom exempelvis politik och ekonomi dominerades av män och 

kvinnliga intervjupersoner sjönk. Löfgren Nilsson (2004) menar att utvecklingen på 

SVT inte är något som löser sig med tiden utan kräver aktivt arbete. Delar i den gamla 

genusordningen lever kvar och kön är en vanlig förekommande tolkningsmall för 

redaktionella händelser. Bakslaget under 2000-talet medförde att jämställdhet diskuteras 
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allt mer öppet och interna åtgärdspaket tagits fram, men Löfgren Nilsson (2004) menar 

att resultaten är något som framtiden får utvisa.    

 

4 Teori 

4.1 Gestaltningsteori 

Gestaltningsteorin är en av de mest vitala teorierna inom medie- och 

journalistikforskningen och är även en teori som under de senaste åren också införlivats 

inom forskningen av bildjournalistik (Nilsson, 2015). Enligt Falkheimer (2012) 

härstammar teorin från socialpsykologin och Shehata (2015) förklarar att teorin 

huvudsakligen handlar om förbindelsen mellan att medborgarna får information om 

samhället och världen från medierna samt att deras världsbild därför påverkas av hur 

medierna väljer att framställa olika typer av samhällsfrågor. Den världsbild som 

medierna ger medborgarna bidrar även till deras åsikter, handlande och synsätt 

(Strömbäck, 2014). I och med mediernas begränsade format tvingas 

nyhetsredaktionerna göra medvetna och omedvetna val som avgör hur samhällsfrågor 

och andra nyheter ska framställas (Strömbäck, 2012; Shehata, 2015). En nyhet är därför 

endast en gestaltad bild av verkligheten och visar aldrig den hela objektiva bilden av 

omvärlden. Enligt gestaltningsteorin blir medborgarnas verklighet den verklighet som 

medierna väljer att gestalta (Shehata, 2015). 

 

En som påpekar mediernas påverkan på medborgarna är medieforskaren Anja Hirdman 

(2001) som framhåller att medierna väljer ut de händelser som ska presentera omvärlden 

för oss mottagare och att deras skildringar av denna bidrar till vårt sätt att förstå och se 

på samhället, världen, varandra samt oss själva. I avhandlingen ”Tilltalande bilder: 

genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt” (2001) undersöker hon 

hur medierna genom att dela upp publiken i män och kvinnor formar sitt utbud efter det 

de tror att könen vill ha. På så vis skapar medierna och journalistiken könsroller samt 

bidrar till uppfattningar om vad det betyder att vara man eller kvinna. Fagerström och 

Nilson (2008) bekräftar Hirdmans påpekande då även de framhåller att medierna, vilket 

innefattar journalistiken, påverkar våra normer kring genus och sexualitet.  
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4.2 Genusteori 

Som ovan nämnt påverkar journalistiken vårt sätt att se på världen vilket också 

innefattar hur vi ser på genus och vad vi upplever som maskulint och feminint. Många 

genusforskare delar upp genus och kön, där kön beskrivs som det faktiska biologiska 

könet medan genus är det kön som konstrueras socialt och kulturellt (Hirdman, 1993; 

Hirdman, 2003; Fagerström & Nilson, 2008; Connell, 2009). Connell (2009, s. 18) 

förklarar genus som en social struktur som ständigt är under konstruktion och skildrar 

det med ett välkänt citat från den franska feministen Simone de Beauvoir: “Man föds 

inte till kvinna, man blir det”. Skillnaden mellan könens biologiska kroppar utgör 

grunden för könsskillnaderna vilket gör att skillnaderna kan upplevas som naturliga. De 

sociala strukturerna är så pass starka vilket skapar konflikter när någon bryter mot 

normerna (Connell, 2009).  

 

Enligt Connell (2009) finns det motstridiga åsikter i huruvida en del skillnader är 

biologiskt betingande eller inte. Exempel på de omtvistade olikheterna mellan könen är 

följande:  

 

• Män är starka och snabba  

• Män är teknisk erfarna  

• Män har stark sexualdrift  

• Män är våldsbenägna  

• Män är logiska  

• Kvinnor är omsorgsfulla 

• Kvinnor är pyssliga 

• Kvinnor är inkännande  

(Connell, 2009, ss. 76-77). 

 

De sociala normerna för vad som anses som feminint eller maskulint är också något vi 

ärver från våra föräldrar genom att vi fostras olika beroende på vårt biologiska kön 

(Hirdman, 1993; Fagerström & Nilson, 2008). Fagerström och Nilson (2008) framhåller 

att pojkar fostras till att bli aktiva, företagsamma samt starka medan flickor fostras till 

det motsatta och att det är detta som utgör grunden för könsmaktsordningen. 

Könsmaktsordningen arrangerar vårt samhälle även inom de domäner som betraktas 

som objektiva och neutrala (Fagerström & Nilson, 2008). Då några av journalistikens 
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grundpelare är att sträva efter objektiv samt neutral rapportering (Svenska 

Journalistförbundet, 2019) kan det möjligtvis, enligt Fagerström och Nilsons 

resonemang, vara så att det är könsmaktsordningen som också organiserar 

nyhetsrapporteringen.  

 

Synen på maskulinitet och femininitet är inte bara något vi ärver av våra föräldrar utan 

är också ett historiskt arv som genomsyrar nutidens sociala strukturer. Långt tillbaka i 

den västerländska historien fanns det en bild av kvinnor som defekta versioner av män 

(Fagerström & Nilson, 2008) och än i dag är normen att kvinnan är underordnad 

mannen (Hirdman, 2003). Det historiska arvet möter oss i vardagen bland annat genom 

medierna och journalistiken (Fagerström & Nilson, 2008). Connell (2009) redogör för 

hur evenemang som Oscarsgalan och Super Bowl som sänds på tv är en produkt av hur 

vi redan ser på genus men att de också skapar genusskillnader genom att tillhandahålla 

ideala exempel på maskulinitet och femininitet. Inom journalistiken är det lämpligt att 

använda sig av generaliseringar då de gör det enkelt för mottagaren att förstå nyheten 

(Fagerström & Nilson, 2008). Generaliseringar leder ibland till stereotypiseringar vilka 

vanligen främjar en särskild grupp medan de försummar en annan. När det kommer till 

könsstereotyper om maskulint och feminint är det maskulina som främjas och det 

feminina som försummas (Edström 2002; Fagerström & Nilson, 2008). 

 

Fagerström och Nilson (2008) talar om könsmaktsordningen som något som organiserar 

upp samhället och skapar klyftor mellan kvinnor och män. För att skildra den 

organisationen framhåller Connell (2009) att det finns en dikotomi som delar upp 

kvinnor och män. En sådan dikotomi är något som den svenska genusforskaren Yvonne 

Hirdman använder sig av i sin teori om genussystemet (Hirdman 1993; Hirdman 2003; 

Hirdman 2007). Hirdman (2007) ser på genussystemet som ett ordningssystem av kön 

och som det fundamentala systemet för andra sociala ordningar. Genussystemet bygger 

i sin tur på teorin om genuskontraktet, vilket innebär hur män och kvinnor ska agera i 

förhållande till varandra (Hirdman, 1993).  

 

4.2.1 Genussystem 

Genusforskaren Yvonne Hirdman utvecklade ett genussystem som ett verktyg för att 

förklara hur kvinnlig och manlig underordnad hänger ihop. Genussystemet är alltså en 
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ordningsstruktur av kön där den grundläggande ordningen är förutsättningen för andra 

sociala ordningar (Hirdman, 2007).  

 

Enligt Hirdmans (2007) teori ordnas människor in i två olika principer efter kön. Dels 

att det manliga och kvinnliga bör hållas isär och dels att det är män som utgör normen 

för alla människor. Män och kvinnor ingår i osynliga kontrakt, genuskontrakt, utifrån 

föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Det är genuskontraktet som utgör 

grunden för genussystemet. Genussystemet är som tidigare nämnt ett ordningssystem 

för kön där logiken säger följande:   

 

• Dikotomin: Manligt och kvinnligt bör inte blandas utan ska hållas isär.  

• Hierarkin: Mannen är normen. Det är män som är människor och utgör normen 

för det normala samt allmängiltiga.    

(Hirdman, 2007, s. 213) 

 

 

4.2.2 Genuskontrakt och maktstrategier  

Hirdman (1993) menar att våra idéer om vad som är manligt och kvinnligt går långt 

tillbaka i tiden och är något som påverkar oss än i dag. Detta pågår genom 

genuskontrakt, ett osynligt kontrakt som finns mellan män och kvinnor. Oftast är ett 

kontrakt uppdraget av den part som definierar den andra (Hirdman, 1993). De konkreta 

föreställningarna av kontrakten är något som “ärvs” från generation till generation. 

Genuskontraktet är mycket konkreta föreställningar som utspelar sig på tre olika nivåer:  

 

• Kulturell överlagring: Föreställningen om hur relationen mellan män och 

kvinnor bör vara. 

• Social integration: Arbetsdelningen mellan könen, exempelvis att bete sig olika 

och inta olika roller beroende på kön. 

• Socialisering: Direkt inlärning, exempelvis att pojkar inte ska gråta. 

(Hirdman, 2007, s. 217) 

 

 

Som ovan beskrivet går Hirdmans (1993) genuskontrakt ut på att det finns konkreta 

föreställningar om hur män och kvinnor bör vara, att det finns en naturlig arbetsdelning 

mellan könen och en socialisering/direkt inlärning som exempelvis innebär att pojkar 
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sedan barnsben blivit inlärda att de inte ska gråta. Hon framhåller att genuskontraktet är 

ett sätt att beskriva relationen mellan maskulint och feminint (Hirdman, 1993). 

 

Hirdman (1993) förklarar också att med hjälp av begreppet genuskontrakt går det att 

beskriva gränserna för de kvinnliga möjligheterna samt även sätta relationen mellan 

maskulint och feminint i centrum för förståelse. Genuskontrakten skapar balans men 

medför också förhandling. Hirdman (1993) menar att män och kvinnors maktstrategier 

än i dag är huvudsakligen olika. Hela tiden har den manliga friheten uppmuntrats och 

expanderas medan kvinnan bundits av exempelvis barnafödande och kontroll samtidigt 

som frihetens längtan funnits hos kvinnorna (Hirdman, 1993). Könen har fått olika 

status för varandra där mannen varit frihetens väktare för kvinnan medan mannen 

behövt kvinnan för att nå symbiosens mål. Hirdman (1993) redogör för att mannen har 

varit kvinnans förkroppsligande fängelse men också den enda möjligheten till frihet. 

Enligt Connell (2009) är det män i allmänhet som tjänar på ojämlikheten i 

genusordningen även om männen i sig tjänar olika mycket på den.  

 

5 Metod och material 

5.1 Visuell textanalys 

Visuell metodik används överlag för att förstå bildens kontext och vilka sociala 

interaktioner den skildrar eller vilken social situation den tillhör. Metodiken används 

även för att undersöka hur olika samhälleliga fenomen som normer, hierarkier och 

organisationer påverkar bilderna. Både hur de skapas samt hur de används (Sverrisson, 

2015, s. 192). Då vi undersökte hur genus framställs i journalistiken gjorde vi 

bedömningen att vi behövde använda oss av en metod som specifikt belyser makt och 

sociala interaktioner. Vi ansåg därför visuell textanalys vara en gynnsam metod för 

ändamålet. Den metodologi som tillämpades var Anders Björkvalls multimodala 

visuella textanalys.  

 

Med metoden undersöker Björkvall (2018) hur bilder, illustrationer och skriven text, 

samverkar med varandra och förmedlar budskap. Inom Björkvalls (2018) visuella 

textanalys finns tre huvudsakliga aspekter som används som analysverktyg. I studien 

använde vi två av dem, de interaktionella och de ideationella aspekterna. Vi tog hjälp av 

dessa aspekter för att bryta ner studiens empiri, men av hänsyn till studiens omfång 



  
 

16 

valde vi endast några få analysperspektiv inom varje aspekt. Då studien är en bildanalys 

fokuserade vi på de perspektiv som främst behandlar bilder i stället för de som 

huvudsakligen undersöker illustrationer och skriven text. Perspektiven valdes även ut 

genom att vi övervägde vilka som lämpade sig bäst för att studera nyhetsinslag. De två 

aspekterna med sina analysperspektiv redogörs för nedan och hur vi applicerade dem på 

analysen.  

 

5.1.1 Interaktionella aspekter 

De interaktionella aspekterna kallas även för symbolisk interaktion och är den relation 

som skapas mellan bildens mottagare och den som avbildats. Med hjälp av de 

interaktionella aspekterna undersöks hur makt utövas. Antingen inkluderas eller 

exkluderas de avbildade människorna från mottagarens sociala sfär. Det utläses genom 

att studera kameravinklar utifrån vertikala och horisontella perspektiv (Björkvall, 

2018):  

 

Vertikala perspektiv 

• Ovanifrån-perspektiv: Mottagaren ser ner på den avbildade vilket ger 

mottagaren makten.  

• Öga-mot-öga-perspektiv: Mottagaren och den avbildade möts öga mot öga, 

vilket symboliserar att de är jämlikar.  

• Underifrån-perspektiv: Mottagaren ser upp på den avbildade vilket ger den 

avbildade makten.  

(Björkvall, 2018, ss. 362-363)  

 

Horisontella perspektiv 

• Framifrån-perspektiv: Mottagaren och den avbildades blickar möts. Den 

avbildade är inkluderad i mottagarens sociala sfär.  

• Bakifrån-perspektiv: Den avbildade står med ryggen mot mottagaren vilket 

symboliserar att den avbildade är exkluderad från mottagarens sociala sfär.  

• Sidoperspektiv: Mottagaren ser den avbildande från sidan. Den avbildade 

exkluderas från den sociala sfären men inte i samma utsträckning som vid 

bakifrån-perspektivet.  

(Björkvall, 2018, s. 363)  
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Något som vi också ansåg som relevant var att undersöka är hur nära eller distanserad 

relationen mellan mottagaren och den avbildade är. Det analyserades med hjälp av 

symbolisk distans där relationen kan vara personlig, social eller distanserad (Björkvall, 

2018, s. 367). 

 

• Personlig distans: Bilden är beskuren så inte mer än den avbildades huvud och 

axlar syns. Detta symboliserar en personlig relation mellan mottagaren och den 

avbildade.  

• Social distans: Bilden är beskuren vid den avbildades midja, knän eller visas i 

helkropp. När bilden är beskuren på detta vis symboliserar det en social relation 

som den du har till exempelvis en arbetskamrat.  

• Distanserad: Bilden är beskuren så den avbildade syns i helkropp men upptar 

mindre än halva bildytan. Det symboliserar en distanserad relation, personen på 

bilden är en främling eller en ytlig bekant.  

(Björkvall, 2018, s. 367)  

 

5.1.2 Ideationella aspekter 

De ideationella aspekterna förklarar Björkvall (2018) som de “versioner av världen” 

som texten (bilden, texten och/eller illustrationen) förmedlar. Texterna erbjuder 

mottagaren ett sätt att se på omvärlden. Utifrån de ideationella aspekterna studeras hur 

personen på bilden framställs och vilka processer hen är knuten till. Det undersöks om 

den avbildade är passiv eller aktiv och vilken relation den avbildade har till andra 

eventuella avbildade personer (Björkvall, 2018). Det perspektiv som vi ansåg vara 

främst användbart för vår empiri var konceptuella processer som analytisk process och 

symbolisk process: 

 

• Analytisk process: Via begrepp som bärare och attribut visas hur delarna i 

bilden hör samman med helheten. Alla attribut är beroende av varandra och 

utgör helheten tillsammans med bäraren. Attributen används för att ge bäraren 

en specifik betydelse. Kläder kan vara attribut för att skapa en identitetet hos den 

som har på sig kläderna, alltså bäraren. Kläder som attribut kan exempelvis 

bidra till att personen upplevs som “stilfull”, “lyxig” eller “lantlig”. I analytiska 

processer fokuseras det på hur delarna och helheten hör samman. Tillsammans 

skapar attributen en bild av verkligheten.  
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• Symbolisk process: I processen representeras personen antingen utifrån sig 

själv som bärare eller så representeras personen av ett symboliskt attribut. Om 

en bärare har en tröja med ett hakkors representeras bäraren av det symboliska 

attributet som en nazist. I symboliska processer fokuseras det på vad en bärare är 

eller kan vara.  

(Björkvall, 2019, ss. 72-74). 

 

Vi använde oss av analytisk och symbolisk process för att bland annat studera vilka 

miljöer som intervjupersonerna förekom i och vad dessa miljöer hade för betydelse för 

hur de framställdes. Processerna användes också för att studera vilka symboler som 

representerande dem. Vi tolkade även klippbilder som attribut till intervjupersonernas 

synkbilder. Vilket betyder att klippbilderna som visas strax innan, under eller efter en 

intervjupersons uttalanden kan konstruera bilden av den intervjuade personen. 

 

5.1.3 Språklig analys 

Björkvall (2018, s. 358) förklarar begreppet text följande: “I allmänspråket betyder text 

oftast det skrivna språket, men i många texter samsas alltså språket med bilder och 

andra visuella inslag”. Björkvall (2018; 2019) ser även på text som det talade språket 

men hans analysverktyg inom den visuella textanalysen berör främst skriven text och 

analyserar i första hand vad producenten av texten vill förmedla för budskap. Detta 

analyseras genom att bland annat undersöka ordval och meningarnas grammatik samt 

uppbyggnad. Då vår empiri förutom rörliga bilder består av det talade språket i form av 

intervjupersoners uttalanden anser vi att producenten, i det här fallet SVT, inte kunnat 

påverka intervjupersonernas ordval och grammatik. Det som SVT har haft makten att 

påverka är vilka frågor intervjupersonerna får uttala sig om samt hur de klippt och 

redigerat inslaget, vilket i sin tur påverkar hur intervjupersonerna och inslaget uppfattas. 

I och med detta valde vi att inte analysera språket i inslagen med hjälp av Björkvalls 

(2018; 2019) analysverktyg. I stället bedömde vi att vi med hjälp av studiens 

analysfrågor kunde studera språket.  

 

5.2 Analysfrågor 

För att undersöka hur män och kvinnor framställs i nyhetsinslag i Rapport och Aktuellt 

formulerade vi ett antal analysfrågor som vi ställde till det empiriska 



  
 

19 

materialet. Analysfrågorna formades utefter studiens frågeställningar och den visuella 

textanalysens aspekter.  

 

De frågor som ställdes till det empiriska materialet var följande:  

 

• Vilka sorts nyheter deltar kvinnor respektive män i?  

• Hur representeras kvinnor och män?  

• Vilka roller tillskrivs kvinnor respektive män? 

• Vilka egenskaper tillskrivs kvinnor respektive män?  

• Vad får kvinnor respektive män uttala sig om? 

• Vilka känslor erbjuder nyhetsinslagen?  

• Vilka uppfattningar av kvinnor respektive män erbjuds mottagarna i 

nyhetsinslagen? 

 

5.3 Material, avgränsningar och urval 

I vår studie använde vi oss av ett strategiskt urval. Strategiska urval går ut på att urvalet 

utformas efter en studies frågeställning (Alvehus, 2013) och i detta kapitel redogör vi 

för hur vi gick till väga.  

 

Som tidigare beskrivet är vår studie synnerligen inspirerad av Maria Edströms (2006) 

avhandling “TV-rummets eliter: föreställningar om kön och makt i fakta och fiktion”. 

Hennes avhandling startade en diskussion mellan oss och väckte nyfikenhet för hur 

resultaten skulle kunna se ut i dag 13 år senare.  

 

I likhet med Edström (2006) undersökte vi representationerna av män och kvinnor i tv-

rummet men endast med en mindre kartläggning som kunde ge en bakgrund till studiens 

kvalitativa analys, vår studies huvudsakliga fokus låg på att studera gestaltningen av 

genus. Edström (2006) undersöker både nyheter och diverse underhållnings- och 

samhällsprogram medan vi endast studerade nyhetsinslag då detta enbart är en studie 

inom det journalistiska fältet. Vi analyserade nyhetsinslag från SVT då det dels är en av 

de kanaler som Edström (2006) undersöker men främst för att de har en uttalad 

jämställdhetspolicy, finansieras av staten och ska verka i allmänhetens tjänst (Sveriges 

Radio AB, 2014). Även om vi anser att det bör ställas krav på alla journalistiska medier 
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menar vi att medborgarna ändå kan ställa högre krav på SVT i och med det statliga 

styret.  

 

När vi valt ut SVT som nyhetsförmedlare diskuterade vi kring vilken typ av 

nyhetsinslag vi önskade undersöka. Det som slutligen valdes ut som studiens empiri var 

de nyhetsinslag som sändes i Rapport 19.30 (SVT1) och Aktuellt 21.00 (SVT2) under 

vecka 49 år 2019. De dagar som analyserades var måndag 2 december, tisdag 3 

december, onsdag 4 december, torsdag 5 december, fredag 6 december och söndag 8 

december. Lördagen valdes bort då Aktuellt inte sänds på lördagar och vi ansåg att det 

skulle bli missvisande att endast analysera Rapport. Orsaken till att valet föll på vecka 

49 var för att den veckan passade studiens tidsram.  

 

Anledningen till att vi bestämde oss för att analysera nyhetsinslag i traditionella 

nyhetssändningar var för att det är de som sänds i det så kallade tv-rummet som vi 

ämnade undersöka och för att SVT huvudsakligen är en tv-kanal även om de i dag finns 

på andra digitala plattformar. Valet av program och sändningstider baserades på flera 

orsaker. Den största orsaken var att Rapport och Aktuellt är SVTs två största samt 

längsta nyhetssändningar. Vi förmodade därför att det kunde finnas mer material för oss 

att analysera än om vi hade valt mindre samt kortare nyhetssändningar. 19.30 och 21.00 

är även tider under bästa sändningstid och då flest personer ser på tv (Edström, 2006). 

Vi misstänkte också att redaktionerna haft gott om tid att hämta in material inför de sena 

sändningarna vilket innebär att de haft större möjlighet att nyhetsvärdera och välja ut de 

inslag som de tyckte hade störst nyhetsvärde för dagen. Enligt det resonemanget antog 

vi att de sena sändningarna kunde ge oss en mer rättvis bild av det rådande nyhetsläget 

under de undersökta dagarna.  

 

Totalt analyserades 12 sändningar. 6 Rapportsändningar á 25 minuter och 6 Aktuellt 

sändningar á 39 minuter, bortsett från fredagens och söndagens sändningar som var 18 

respektive 14 minuter långa. I de båda programmen var det totalt 74 inslag som bestod 

av direkta uttalanden från intervjupersoner. Rapport hade under de undersökta dagarna 

48 inslag inom den undersökta kategorin och Aktuellt hade 26 stycken. En del av 

inslagen i Rapport och Aktuellt var samma men de har analyserats i båda sändningarna 

där de förekommit. Detta gjorde vi för att Aktuellt gjort ett redaktionellt val att använda 
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sig av inslag från Rapport. En del inslag hade också klippts om och förekom i en annan 

version i Aktuellts sändningar.  

 

5.3.1 Kartläggning 

Studien är kvalitativ och vi önskar ge en djup snarare än en bred förståelse för hur män 

och kvinnor gestaltas i nyhetsinslag. Trots att studien är kvalitativ upplevde vi ändå att 

vi var i behov av att få en överblick över den valda nyhetsveckan. Därför började vi vår 

analys med att göra en kartläggning av nyhetsinslagen. De nyhetsinslag som kartlades 

var endast inslag där personer blev intervjuade direkt av en reporter. Telefonintervjuer 

valdes bort då de vanligen består av en statisk pressbild eller generella klippbilder som 

visas under tiden för samtalet. Övrigt nyhetsinnehåll som exempelvis palinare1, 

telegram, kommentar från reportrar och insittare med intervjuer i studion valdes bort. 

Även klipp bestående av gamla arkivbilder prioriterades bort då vi undersökte hur 

materialet såg ut år 2019 och ville därför analysera färskt material. De personer som 

studerades var endast intervjupersoner och inte reportrar, programledare eller andra 

SVT-medarbetare. Det som kartlades i nyhetsinslagen var personernas kön och ålder, 

hur lång tid personerna fick komma till tals, vad de uttalade sig om, vilken roll de 

representerade samt vilken miljö de presenterades i. När det kom till att kategorisera 

roller utgick vi delvis från Edströms (2006) studie men vi utformade en egen 

kategoriseringsmodell utifrån det vi såg i nyhetsinslagen. Vår kategoriseringsmodell 

finns att tillgå i Bilaga A.  

 

Vi undersökte enbart nyheter som sändes från den allmänna nyhetsredaktionen och inte 

från kulturnyheterna eller sportnyheterna. Vi avgränsade oss på följande vis på grund av 

studiens omfattning samt för att vi var tvungna att anpassa empirins storlek till studiens 

tidsrymd.  

 

Under kartläggningen tittade vi gemensamt på alla sändningar och inslag på SVT Play. 

Vi bandade även sändningarna för att att säkerhetsställa att vi hade tillgång till dem 

även efter att sändningarna försvunnit från SVT Play. Tillsammans kontrollräknade vi 

tider och personer samt diskuterade kring hur vi skulle kartlägga och kategorisera 

personerna. I mångt och mycket var vi överens om hur kartläggningen skulle gå 

tillväga.  

 
1 Palinare är när programledaren i studion läser upp ett telegram samtidigt som rörliga inslagsbilder spelas 

upp (Mediemänniskan, 2019).  
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När kartläggningen och sammanställningen av den var slutförd valde vi ut ett 

nyhetsinslag från vardera program som vi närstuderade på djupet med hjälp av den 

valda metoden och våra analysfrågor. Vi djupanalyserade inslagen på samma vis som vi 

utförde kartläggningen. Vi tittade på inslagen tillsammans och diskuterade igenom vad 

vi kommit fram till för att nå fram till en gemensam tolkning. De analyserade 

sändningarna förtecknas i Bilaga B.  

 

De inslag som valdes till den djupgående analysen var följande:  

 

• Inslag om att arbetsplatsolyckorna ökar, sändes i Aktuellt 21.00 (2019-12-04). 

Loggtid: 15.17-23.09. 

• Inslag om kurdiska flyktingar i Kobane, sändes i Rapport 19.30 (2019-12-08). 

Loggtid: 04.34-07.12. 

 

Inslagen valdes ut då de båda var längre reportage samt att både män och kvinnor fick 

komma till tals.  

 

5.4 Forskningsetiska överväganden  

Forskare bör följa god forskningssed och reflektera över samt diskutera kring de etiska 

frågor som uppstår vid en undersökning (Vetenskapsrådet, 2017). För akademiskt aktiva 

forskare måste ett godkännande från Etikprövningsnämnden erhållas (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017). Ett krav som vi som studenter slipper 

undan men vi diskuterade givetvis ändå runt de etiska frågor som var relevanta för vår 

studie. Särskilt varsamma bör forskare vara vid forskning som involverar människor. 

Vid sådana studier är informerat samtycke ett krav. Det innebär bland annat att personen 

som ska ingå i forskningen blir väl medveten om syftet med studien, vilka metoder som 

används och eventuella risker med deras medverkan. De ska också informeras om att 

deltagandet är frivilligt och att de är fria att avbryta sin medverkan när som helst under 

forskningsprocessen (Codex, 2019). Informerat samtycke är särskilt viktigt när 

forskaren använder sig av materialinsamling via exempelvis intervjuer och enkäter 

(Codex, 2019). Vår studie innefattar människor på så vis att empirin består av bilder på 

människor samt uttalanden från dem. Vi reflekterade därför över hur vi skulle visa dessa 
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personer största möjliga hänsyn. Dock upplevde vi att empirin inte medförde några 

svåra etiska problem då personerna på bilderna redan givit sitt samtycke till fotograferna 

som tagit dem. Eftersom SVT Nyheter finns tillgängligt för alla medborgare har 

personerna i empirin också godkänt att materialet får publiceras för allmänheten. I 

studien studerades heller inte personerna i fråga utan hur journalistiken gestaltade dem. 

Men av aktsamhet för de medverkande i empirin valde vi att inte gå ut med deras namn 

även om det finns publicerat på andra plattformar.  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) bör forskare försöka verka i ett så kallat moraliskt rum 

som utgör en slags gräns för vad som kan ses som god forskning. Principerna innefattar 

att en forskare bör vara ärlig i genomförande och redovisning, tillhandahålla respekt för 

kollegor och samhälle men även ansvara för forskningen från idé till publicitet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Vi anser att vi följt detta då vi bland annat i urvalskapitlet 

redovisar vårt tillvägagångssätt och genomförande. Som nya forskare är vi givetvis 

ödmjuka inför den kritik som kan riktas mot vår studie. 

 

5.5 Studiens tillförlitlighet 

Inom den kvalitativa forskningen är synen på validitet och reliabilitet en vattendelare. 

Enligt Svensson (1996) finns ett samband mellan begreppen, om validiteten är hög så är 

förmodligen också reliabiliteten det. I kvalitativa studier är validitet och reliabilitet 

integrerade i varandra och kan därför inte studeras enskilt. Ett sätt att undersöka dessa 

begrepp inom den kvalitativa forskningen är att i stället fokusera på hur trovärdig 

studien är (Svensson, 1996). Det var utifrån trovärdighet som vi valde att se på 

reliabilitet och validitet för vår studie. Ahrne och Svensson (2015) redogör för tre 

begrepp som kännetecknar en studies trovärdighet: transparens, triangulering och 

generaliserbarhet.  

 

Transparens handlar om att forskarna ska vara öppna med sina val och ge läsarna en god 

insyn i forskningsprocessen. De ska presentera sina tvivel och visa att de är medvetna 

om forskningens svagheter (Ahrne & Svensson, 2015). I vår studie arbetade vi med 

transparens genom att sanningsenligt redogöra och motivera för våra val samt även 

kritisera studiens tillvägagångssätt och resultat. Vi använde oss också av triangulering 

som innebär att flera metoder, teorier, empiri eller forskare använts för att undersöka en 

och samma företeelse (Ahrne & Svensson, 2015). Tanken bakom triangulering är att om 
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flera forskare kommer fram till samma resultat eller om tillämpningen av flera olika 

teorier ger samma resultat ökar trovärdigheten (Ahrne & Svensson, 2015). I vår studie 

tillämpades triangulering då vi var två forskare som utförde studien. En studies 

trovärdighet ökar även om resultaten går att generalisera som betyder att resultaten kan 

säga något om ett större område eller ett annat förhållande som inte undersökts. Vi 

ansåg att vår studie inte är tillräckligt omfattande för att vi med säkerhet kunde dra 

några större generella slutsatser. Men då vi knöt an och jämförde våra resultat med 

andra studier inom området försökte vi på så vis uppfylla kraven för generaliserbarhet 

(Ahrne & Svensson, 2015). 

 

5.6 Metodkritik 

Alla forskare bör sträva efter objektivitet och granskad data ska vara oberoende från 

våra egna värderingar (Teorell & Svensson, 2007). Teorell och Svensson (2007) menar 

att ingen är fullständigt frånkopplad sina värderingar utan de påverkas hela tiden av de 

sociala sammanhang som vi befinner oss och är uppväxta i. Björkvall (2018) riktar 

kritik till den visuella textanalysen och menar att alla tolkningar skiljer sig från varandra 

samt att forskarens tolkning ibland inte överensstämmer med den vardagliga 

människans bild. Vi som forskare är medvetna om detta och är öppna med att studien 

enbart utgår ifrån våra egna tolkningar. Vi befinner oss även i många gemensamma 

sociala kontexter vilket vi misstänker kan ha bidragit till att våra tolkningar varit 

likartade redan från början. En annan aspekt är att vi som forskare blivit påverkade av 

de teoretiska perspektiv som vi valt att använda oss av vilket också är en förutsättning 

för att besvara studiens frågeställningar och uppnå undersökningens huvudsakliga 

syfte.  

 

Vi är medvetna om att kritik kan riktas mot vår studie då vi endast utförde en enklare 

kartläggning av materialet och inte utgick från en specifik kodnyckel som vi hade gjort 

vid en kvantitativ studie. Anledningen till att vi inte gjorde en kvantitativ 

innehållsanalys var för att vi hade för avsikt att undersöka gestaltningen av män och 

kvinnor på djupet snarare än representationen av dem. Det var vårt huvudsakliga mål 

under hela arbetet med studien och därför fick det också mest utrymme i vår 

kandidatuppsats. Vi vill därför understyrka att vår kartläggning ej kan och bör tolkas 

som en kvantitativ innehållsanalys utan kartläggningen är till för att ge en bakgrund till 
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den kvalitativa undersökningen. En redogörelse för kategorierna i vår kartläggning finns 

att tillgå i Bilaga A.  

 

Kritik kan riktas mot vårt metodval då vi med hjälp av interaktionella aspekter 

analyserat kameravinklar. Som journaliststudenter är vi medvetna om vilka 

kameravinklar som vanligtvis används i en intervjusituation och att fotografen då oftast 

utgår från en särskild synkbild. Det misstänker vi kan ha försvårat för oss att göra en 

grundlig analys av just synkbilderna men vi anser ändå att fotografen har ett val över 

vilka utsnitt som används. Därför valde vi att ändå analysera kameravinklar och utsnitt. 

Vi tycker att det är viktigt att undersöka detta då de kan påverka hur intervjupersonen 

framställs och hur mottagaren ser på personen. 

 

Vårt fokus har varit att gå på djupet och undersöka ett mer avgränsat empiriskt material, 

därför kan valet av material upplevas som tunt. Valet att enbart analysera nyhetsinslag 

där intervjupersoner kommer till tals, kan ha lett till en skevhet mellan Rapport och 

Aktuellt, då Aktuellt använder sig av många insittare under sändningen som räknats 

bort. Vårt val att enbart analysera nyhetsinslag byggde på en tanke om att det där fanns 

fler aspekter att analysera, exempelvis vilken miljö intervjupersonerna befann sig i, 

vilka roller de intervjuas i och hur de är avbildade. Exempel på vårt resonemang är att 

alla intervjupersoner i en studio befinner sig i en och samma miljö vilket gör att det blir 

en analysenhet mindre.  

   

Valet att inte analysera/kartlägga lördagens nyhetssändningar baserades på att Aktuellt 

inte sänds den dagen, därför valde vi bort både Rapports och Aktuellts sändning under 

lördagen. Aktuellts nyhetssändning skiljer sig något under fredagen och lördagen i 

bland annat tid och mängden inslag till skillnad från Rapport som utformades på samma 

sätt varje sändning. Detta tror vi kan ha medfört en skevhet i resultatet. Trots 

skillnaderna mellan sändningarna valde vi att analysera fredagen och söndagen då vi 

ville kartlägga hela nyhetsveckan. Något som också kan ha påverkat studien är veckans 

nyhetshändelser där stort fokus låg på politiska händelser som misstroendeförklaring 

mot arbetsmarknadsministern, NATO-möte i London och årets resultat från Pisa-

provet.  
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6 Resultat kartläggning 

6.1 Könsfördelning i Rapport och Aktuellt vecka 49 

Nedan beskrivs de huvudsakliga och mest väsentliga resultaten från kartläggningen av 

Rapport och Aktuellt.  

 

6.1.1 Kön och tid 

Könsfördelningen i Rapport och Aktuellt ser ut som följande: Totalt förekommer 71 

kvinnor och 103 män i Rapports och Aktuellts nyhetssändningar. Vilket utgör 40,8% 

kvinnor och 59,2% män. Detta tyder på könsbalans enligt Jarlbro (2013) som menar att 

könsfördelningen minst bör vara 40% respektive 60%.  

 

Dock visar kartläggningen att det finns en skillnad mellan Rapport och Aktuellt om vi 

ser på programmen separat. Aktuellt har en jämnare könsbalans där kvinnorna utgör 

44,83% och männen 55,17% i jämförelse med Rapport, där kvinnorna utgör 38,79% 

och männen 61,21%.  

 

När det kommer till hur lång tid kvinnor respektive män får uttala sig i SVTs 

nyhetssändningar får männen en tid på 41 minuter och 45 sekunder och kvinnorna 27 

minuter och 53 sekunder. Om vi delar upp Rapport och Aktuellt som ovan ser vi 

återigen en skillnad mellan programmen. I Rapport är skillnaden större då män uttalar 

sig i 29 minuter och 10 sekunder och kvinnor i 15 minuter och 43 sekunder. I Aktuellt 

skiljer det enbart 25 sekunder mellan könen där männen uttalar sig i 12 minuter och 35 

sekunder och kvinnorna i 12 minuter och 10 sekunder.  

 

6.1.2 Roller och nyhetsämnen 

Som ovan nämnt råder det könsbalans när det kommer till könsfördelningen i rutan 

under vecka 49. Dock visar vår kartläggning att det finns en skillnad mellan män och 

kvinnor när det kommer till vilka roller de uppträder i samt vilka nyhetsämnen de får 

uttala sig om.  

 

I rollen som forskare/expert och politiker är männen ordentligt dominerande. 16 män 

respektive 6 kvinnor uppträder som forskare/experter och 40 män respektive 19 kvinnor 

uppträder i rollen som politiker.  
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Kvinnorna dominerar inte lika kraftig i någon av rollerna. Dock agerar 4 kvinnor i 

rollen som polis medan ingen av männen kodades in i den kategorin. Kvinnor som 

förekommer inom kategorin “yrkesroll utbildning” som exempelvis lärare eller 

specialpedagoger är dubbelt så många som männen, 4 kvinnor respektive 2 män. Där 

kvinnor och män är helt jämlika är i som rollerna advokat/åklagare, yrkesroll vård och 

omsorg, författare samt aktivist. Könen är även relativt jämställda i rollerna som 

privatpersoner och studerande.  

 

När det kommer till nyhetsämnen är männen starkt framträdande i frågor som rör brott, 

försvar och politik. Kvinnorna dominerar inte markant i någon kategori men i nyheter 

om handel kommer 4 kvinnor till tals medan inga män uttalar sig om ämnet. Kvinnorna 

är också centrala i rapporteringen inom kategorierna nöje och olyckor. Könen är så gott 

som jämställda i nyhetsämnen som rör hälsa, ekonomi, sjukvård samt sociala frågor.  

 

6.1.3 Platser 

Kartläggningen visar på en skillnad i vilka platser som kvinnor respektive män 

förekommer i under intervjusituationerna. Den plats där både kvinnor och män påträffas 

oftast i är “arbetsmiljö inomhus”, 28 kvinnor och 46 män. Männen förekommer dock i 

den kategorin i större utsträckning än vad kvinnorna gör. Förutom kategorin 

“arbetsmiljö inomhus” anträffas flest män ”utomhus”, 25 män och 19 kvinnor. 

 

Inom kategorin “pressrum/talarstol” är det en stor skillnad i hur många kvinnor 

respektive män som kommer till tals. Här presenteras männen återigen i större 

utsträckning än kvinnorna. 16 män förekommer i “pressrum/talarstol” och 6 kvinnor.  

 

I kategorierna “arbetsmiljö utomhus” och “inomhus” är skillnaderna små och det är så 

gott som jämställt mellan könen. I “arbetsmiljö utomhus” presenteras 8 kvinnor och 7 

män och  “inomhus” 8 kvinnor och 9 män.  

 

Den enda kategorin där kvinnorna utgör en större andel än männen är i ”hemmiljö”. Där 

förekommer 4 kvinnor och 1 man.  
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6.1.4 Ålder 

Män dominerar i alla ålderskategorier förutom kategorin ”ungdom” (20-25 år) där 

kvinnorna ensamma utgör 3 personer. I övrigt ser ålderskategoriseringen ut som 

följande:  

 

• Barn (0-12 år): 0 män, 0 kvinnor 

• Tonåring (13-19 år): 6 män, 1 kvinnor  

• Ungdom (20-25 år): 0 män, 3 kvinnor  

• Vuxen (26-45 år): 22 män, 26 kvinnor 

• Medelålder (46-65 år): 57 män, 39 kvinnor 

• Pensionärer (66+ år): 13 män, 6 kvinnor 

 

6.1.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar kartläggningen att det råder könsbalans i representationen av 

kvinnor och män i Rapports och Aktuellts inslag under den undersökta veckan. Jarlbro 

(2013) menar som tidigare nämnt att könsfördelningen bör vara 40% respektive 60% för 

att uppnå könsbalans. SVT strävar efter könsbalans mellan kvinnor och män i andelen 

medverkande (Sveriges Television, 2019) och det är något som SVT enligt vår 

kartläggning uppnår. Dock säger inte detta något om hur könsbalansen och 

könsrepresenationen ser ut i det stora hela utan detta var det vi kom fram till under 

kartläggningen av vecka 49 år 2019. Kartläggningen visar en uppdelning mellan män 

och kvinnor när det kommer till vissa roller, ämnen och åldrar. Edström (2006) förklarar 

att män dominerar inom “hårda” nyheter som ekonomi, kriminalitet och politik medan 

kvinnliga nyheter är de ”mjuka” om vård, skola, omsorg och kultur. Enligt vår 

kartläggning dominerade männen inom nyheter om kriminalitet och politik, men det var 

relativt jämställt mellan könen inom de “mjuka” nyhetsämnena som vård, skola, omsorg 

och kultur.  

 

Edströms (2006) avhandling som gavs ut för 13 år sedan visade att män och kvinnor är 

jämställda inom rollerna som studerande, aktivister och privatpersoner. Detta var något 

som också var jämställt under vecka 49. Könen var också, enligt kartläggningen, 

jämställda inom roller som bland annat advokat/åklagare, ordförande/chef samt personer 

som arbetar inom vård och omsorg.  
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Trots detta förekom kvinnorna i högre utsträckning i hemmet. I kontrast till detta visade 

kartläggning att männen förekom mer frekvent i talarstolar och på presskonferenser 

under vecka 49.  

 

År 2006 var det en stor representativitet av män i övre medelåldern medan kvinnorna 

fick mer tv-tid ju yngre de var (Edström, 2006). Enligt studiens kartläggning var det en 

stor skara män i medelåldern och pensionsåldern som fick mycket tv-tid under den 

undersökta veckan. Men kvinnor i medel- och pensionsåldern var också välkomna in i 

tv-rummet om än i lägre utsträckning. I den yngsta kategorin som vi kodade visade det 

sig att åldrarna 13-19 år dominerades av män. Dock kodades endast kvinnor in under 

kategorin ungdom 20-25 år. 

 

Även om vår kartläggning inte kan säga något om hur könsrepresentationen faktiskt ser 

ut har vi ändå reflekterat över våra fynd som vi hittade i tv-rutan vecka 49. Vi 

reflekterar om genussystemet går att applicera på kartläggningen då det var tydligt att en 

del ämnen och roller var kvinnliga medan andra var manliga. Även om inslagen var 

könsbalanserade dominerade ändå männen i majoriteten av alla kategorier. Det menar vi 

kan tyda på genussystemets logik, att mannen utgör normen för det normala och 

allmängiltiga (hierarkin) samt att manligt och kvinnligt bör hållas isär (dikotomin) 

(Hirdman, 2007).  

 

7 Resultat och analys 
 

7.1 Kvalitativ analys 

Nedan presenteras studiens kvalitativa analys av två nyhetsinslag, ett ur Rapport och ett 

ur Aktuellt. Analysen presenteras tematiskt utifrån de normer, hierarkier och budskap 

som det empiriska materialet enligt oss förmedlar. För att skydda personerna i inslagen 

har vi valt att namnge dem som Kvinna 1, Kvinna 2 och Kvinna 3 samt motsvarande 

Man 1, Man 2, Man 3 och R. Nedan följer en beskrivning för varje person:  

 

• Kvinna 1- Mamma till R som omkom i en arbetsplatsolycka.  

• Kvinna 2- Flickvän till R som omkom i en arbetsplatsolycka och mamma till Rs 

barn.  
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• Kvinna 3- Kurdisk flykting som tvingats fly från sitt hem och tillfälligt tar 

skydd i den syriska staden Kobane.  

• Man 1- Praktikant på ett bygge, även systerson till R som omkom i en 

arbetsplatsolycka.  

• Man 2- Syrisk regeringssoldat som vaktar vägspärren vid Kobane.  

• Man 3- Kurdisk flykting i den syriska staden Kobane.  

• R- Mannen som omkom i en arbetsplatsolycka.  

 

7.1.1 Den goda och omsorgsfulla modern 

Journalistiken påverkar hur vi ser på världen med hjälp av att välja ut händelser som 

presenteras för mottagaren (Hirdman, 2001). Detta bidrar till hur vi uppfattar världen 

och ser på genus samt könsroller. Kvinnor porträtteras i högre utsträckning som offer 

och identifieras vanligtvis utifrån sin familjesituation (Edström & Jacobsson, 2015), 

vilket är något vi kan se i vår empiri.  

 

–  Jag vet knappt hur vill lyckades ta oss hit. Vi gick länge och vi blev beskjutna. Min 

son hade hög feber och var väldigt sjuk. (Kvinna 3, Rapport, 2019-12-08) 

 

Kvinna 3 har precis tvingats fly från sitt hem och hittat tillfälligt skydd i den syriska 

staden Kobane. Inslaget gestaltar henne som en omhändertagande kvinna som trots att 

hon flytt ett krig värnar om sin familj. Klippbilder visar hur hon tar hand om hemmet 

och sin son. Även klippbilderna innan kvinnan syns i bild visar lekande barn och andra 

kvinnor. Enligt vår tolkning presenteras kvinnan enbart utifrån sin familjesituation och 

framställs som omvårdnande och sårbar. Likt Kvinna 3 presenteras samtliga kvinnor 

utifrån deras familjesituationer och detta härleder vi till samhällets normer om vad som 

anses som kvinnligt respektive manligt. Enligt Jarlbro (2013) är normen att kvinnor ofta 

fotas i hemmiljöer eller i miljöer där barn vistas, vilket alla tre kvinnor gör genom hela 

inslagen. 

 

Till skillnad från Man 1 som enbart framställs i sin roll som byggarbetare får Kvinna 1 

och 2 uttala sig om sorgen och förlusten av sin son/pojkvän som omkom i en 

arbetsplatsolycka. Enligt vår tolkning erbjuder journalistiken här en könsmärkning av 

vad könen förväntas göra eller inte. Edström (2006) framhåller att könsmärkningen 

baseras på vad samhället bedömer är manligt och kvinnligt. Inslagen erbjuder bilden av 

att kvinnorna förväntas vara känsliga och uttala sig om sorgen medan männen får stå för 
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arbetssituationen och en mer distanserad bild av händelsen. Enligt Connell (2009) är 

kvinnor inkännande och omsorgsfulla medan männen är tekniskt kunniga och logiska, 

detta är något även vi kan se i vår tolkning.  

 

–  …och då samtidigt som man är jättelycklig för den lilla tjejen som har kommit...så 

skulle man gå och säga hejdå.. till hennes pappa. (Kvinna 2, Aktuellt, 2019-12-04) 

 

I det valda citatet ovan upplever vi Kvinna 2 som den “goda modern” som trots 

förlusten av sin pojkvän och barnets pappa måste uttrycka lyckan över sin nyfödda 

dotter. Enligt Hirdman (1993) är genuskontrakt mycket konkreta föreställningar som 

utspelar sig på olika nivåer. En föreställning är hur relationen mellan män och kvinnor 

bör vara. Vi anser att det valda citatet pekar på att Kvinna 2 bör vara en 

omhändertagande och omsorgsfull moder som trots förlusten av sin partner bör ta rollen 

som detta.  

 

–  Hoppet, det är väl det sista man släcker inom sig som mamma, ändå visste jag att det 

finns inte möjlighet att han kunnat överlevt. (Kvinna 1, Aktuellt, 2019-12-04)   

 

Som tidigare nämnt får kvinnorna stå för känslorna och det omvårdnande i inslagen. I 

citatet ovan uttalar sig Kvinna 1 om hoppet om att sonen ska finnas vid liv. Detta kan vi 

koppla till tidigare citat med Kvinna 2 till föreställningen om den “goda modern”. Vi 

anser att journalistiken bidrar till uppfattningar om vad det betyder att vara kvinna eller i 

detta fall mamma. Fagerström och Nilson (2008) faställer Hirdmans (2001) anmärkning 

om att journalistiken påverkar våra normer kring genus. Vi anser att normen i detta fall 

är att kvinnan aldrig lämnar rollen som mamma och hoppet får spegla den omsorgsfulla 

modern. Även om kvinnorna tar hand om hushållet och styr upp familjelivet är det ändå 

mannen som är familjens ”högsta höns”. 

 

–  Han var limmet i familjen, som hela tiden värnande om oss allihop liksom. (Kvinna 1, 

Aktuellt, 2019-12-04) 

 

Normen är att kvinnan är underordnad mannen (Hirdman, 2003) och enligt vår tolkning 

förmedlar citatet, i kontext med hur Kvinna 1 och Kvinna 2 gestaltas som offer, att R 

var den som var rationell och tog hand om familjens “svaga” kvinnor. Det går att 

härleda till genuskontraktet om den kulturella överlagringen som innebär att vi har 
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föreställningar om hur relationen mellan män och kvinnor bör vara. Enligt oss går det 

också att koppla till den sociala integrationen som säger att könen intar olika roller 

(Hirdman, 2007, s. 217).  

 

7.1.2 Den starka arbetaren 

Som nämnt i temat ovan porträtteras kvinnor allt oftare som offer och identifieras 

utifrån sin familjesituation till skillnad från männen (Edström & Jacobsson, 2015). Det 

syns tydligt i temat “Den goda och omsorgsfulla modern” men bekräftas även genom 

hur männen i empirin porträtteras.  

 

Exempel på det är att Man 1 endast presenteras i sin yrkesroll även fast han också, 

precis som Kvinna 1 och Kvinna 2,  är släkting till R som omkom i en 

arbetsplatsolycka. I inslaget ges inget utrymme för honom att tala om R och han får inte 

uttrycka sin sorg efter den tragiska olyckan.  

 

Enligt vår tolkning framställer journalistiken honom som en ung driftig kille som trots 

motgångar aldrig ger upp. Vi tolkar det som så dels på grund av vad inslaget tillåter 

Man 1 att uttala sig om, men också för hur reportern beskriver honom.  

 

–  En av byggarna är 17 år och lärling men Man 1 har redan lärt sig mycket om 

byggbranschen på sina olika praktikplatser. (Reporter, Aktuellt, 2019-12-04) 

 

Under inslagets första del är det fokus på Man 1 och hans roll som byggarbetare. Det tar 

36 sekunder innan mottagaren får veta att Man 1 är systerson till R. När Kvinna 1 och 

Kvinna 2 presenteras framgår det genast vilken relation de har till den avlidne. I 

Aktuellts grafikskyltar benämns Kvinna 1 som “Mamma” och Kvinna 2 som “Flickvän” 

medan Man 1 endast benämns som “Byggelev”. Vi anser att det redaktionella valet 

tydligt visar att Man 1 presenteras i sin yrkesroll medan kvinnorna presenteras utifrån 

sina familjesituationer.   

 

I slutet av inslaget förklarar reportern att Man 1 inte har några planer på att byta jobb 

trots det tragiska som hände hans morbror. Även om arbetet för med sig en del risker är 

Man 1 inte rädd på sin arbetsplats.  
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–  Jo det blir ju så att man är det men ändå inte. Jag tänker aldrig på det som att jag går runt 

och är rädd. Om man är väldigt rädd hela tiden så kan man ju heller aldrig jobba med det. 

(Man 1, Aktuellt, 2019-12-04) 

 

Det valda citatet gör att vi upplever Man 1 som en modig person som trots riskerna 

kämpar på med sitt arbete.  

 

Som tidigare nämnt presenteras Man 1 enbart i sin arbetsmiljö, både i 

intervjusituationen och i klippbilderna. Genom attribut som byggställning, hörselkåpor 

och gula varselkläder signaleras det tydligt via inslaget att Man 1 uppträder i rollen som 

byggarbetare och inte som anhörig. Han får representera byggbranschen generellt och 

berättar om hur det är att jobba som byggarbetare.  

 

–  Vi jobbar mot klockan hela tiden, saker försenas och det är kostnader hela tiden om du 

går över tiden...(Man 1, Aktuellt, 2019-12-04) 

 

Enligt Fagerström och Nilson (2008) fostras pojkar till att bli aktiva och företagsamma 

medan flickor fostras till att bli det motsatta. Det är sedan den skillnaden i hur könen 

uppfostras som utgör grunden i könsmaktsordningen. Vi reflekterar kring om 

Fagerström och Nilsons (2008) resonemang kan ha påverkat hur inslaget framställer 

Man 1. Vi upplever Man 1 som en aktiv ung man som haft flera praktikplatser och som 

trots sin morbrors tragiska olycka inte har några planer på att sluta.  

 

I likhet med Man 1 representeras Man 2 av tydliga attribut som visar mottagaren att han 

befinner sig i sin yrkesroll. Man 2 symboliseras och representeras bland annat av grova 

svarta kängor, kamouflagefärgad uniform samt en kamouflagefärgad keps. Även hans 

vapen, vad som liknar en stor svart k-pist, får påtaglig uppmärksamhet i en egen 

klippbild. Detta tolkar vi som att journalistiken vill visa att Man 2 befinner sig i en 

maktposition.  

 

Klippbilderna före Man 2s intervjusekvens består av kollegor i militäruniform med 

synliga vapen. En smutsig lastbil passerar och kör in genom det vi förmodar är 

vägspärren. Runt omkring ligger bråte och det ser allmänt smutsigt ut. Enligt vår 

tolkning bygger dessa analytiska och symboliska processer upp en bild av att det är ett 

hårt och farligt ställe. Delarna utgör tillsammans hela bilden av vilken plats de befinner 
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sig på. Att endast män syns gör att vi upplever det som en plats där inga kvinnor passar 

in.  

 

Det är den syriska och kurdiska armén som vaktar vägspärren från den turkiska 

offensiven. Det kan tänkas att Man 2 befinner sig i en utsatt position och det när som 

helst kan utbryta tumult vid vägspärren. Men enligt inslaget verkar Man 2 inte känna sig 

orolig.  

 

–  Det gör vi i syriska armén tillsammans med våra kurdiska bröder för att stoppa den 

turkiska offensiven mot syriskt land. (Man 2, Rapport, 2019-12-08) 

 

“För att stoppa den turkiska offensiven” tyder på att Man 2 är säker i sin yrkesroll och 

att han med säkerhet tror att deras närvaro vid vägspärren kommer få den turkiska 

armén att hålla sig borta. “Vi i syriska armén tillsammans med våra kurdiska bröder” 

signalerar att det endast är män som ingår i försvarsstyrkorna i och med användandet av 

orden “vi” och “bröder”. Vi uppfattar det som att “bröderna” står enade och är starka 

tillsammans, att det är de starka syriska och kurdiska männen som vaktar landet.  

 

I enlighet med Edström och Jacobssons (2015) konstateranden identifieras männen i vår 

empiri inte utifrån en familjesituation även om det åtminstone vid gestaltningen av Man 

1 hade kunnat gå att introducera honom utifrån sina familjeförhållanden. Resultatet är 

också något som styrker Jarlbros (2013) påpekande om att männen ofta porträtteras på 

sina arbetsplatser. Vi menar att denna porträttering upprätthåller normer och 

föreställningar kring hur män respektive kvinnor bör vara och bete sig. 

 

7.1.3 Inkludering och exkludering 

Jarlbro (2013) menar att genus är något som skapas varje dag med hjälp av 

nyhetsjournalistikens förmedling av bilder där kön porträtteras. Enligt vår tolkning av 

det empiriska materialet finns det en skillnad i hur kvinnor respektive män framställs i 

inslagen.  

 

–  Det är strider i Tal Abyad. Det sker fortfarande bombningar. Det är inte någon säker 

plats. (Man 3, Rapport, 2019-12-08) 
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Likt Kvinna 3 är Man 3 också en kurdisk flykting i den syriska staden Kobane. Mannen 

uttalar sig enbart, som citatet ovan visar, om striderna och bombningarna. Inslaget 

förmedlar inte hur Man 3 upplever situationen att vara på flykt medan Kvinna 3 enbart 

presenteras ur den situationen och får uttrycka sina känslor kring det. Enligt vår 

tolkning bidrar detta till en viss distans till mannen. Mannen respektive kvinnans 

uttalanden och bildutsnitt visar, enligt oss, på en skillnad i presentationen av könen. 

Man 3 är porträtterad med en personlig distans, där bara ansikte och axlar syns i bild 

och vi får komma nära den intervjuade mannen. Enligt vår tolkning tyder detta på en 

inkludering av mannen men vi upplever ändå en viss distans till honom då hans 

uttalanden är mer distanserade än kvinnans. Kvinna 3 porträtteras med en social distans, 

där bilden är beskuren i midjan. Bildens utsnitt visar på en längre distans till kvinnan i 

jämförelse till mannen vilket gör att kvinnan blir mer exkluderad. Dock upplever vi 

ändå att tittaren får komma närmre henne då hon uttrycker sina känslor till skillnad från 

mannen. Även Kvinna 1 och 2 som uttrycker sorgen över sin förlorade son/pojkvän gör 

att vi upplever att tittaren tillåts komma nära dem.  

 

– …det enda hon sa va och du… titta inte, du får inte titta när vi kommer dit för vi 

visste inte vad som hade hänt… (Kvinna 2, Aktuellt, 2019-12-04) 2 

 

Bilderna är till större delen beskurna på så vis att de påvisar en personlig distans till 

kvinnorna, vilket vi upplever som att vi får komma nära dem. Bildernas utsnitt och att 

kvinnorna tillåts beskriva sina känslor gör att vi upplever att de är inkluderade i 

mottagarens sfär. Dock förändras bildens utsnitt till ett sidoperspektiv när kvinnorna vid 

flera tillfällen vänder bort sina ansikten från kameran då vi upplever att det blir för 

jobbigt för dem att prata om händelsen. Enligt den valda metodens interaktionella 

aspekter reflekterade vi över om kvinnorna då exkluderas från mottagarens sociala sfär 

när det blir allt för känslosamt. Men trots denna reflektion anser vi att de interaktionella 

aspekterna, som kamerautsnitt, här är underordnande vad intervjupersonerna får uttala 

sig om. Vi upplever att kvinnorna är mycket inkluderade i mottarens sociala sfär då 

kvinnorna här öppnar upp sitt innersta för mottagaren och personifierar sorgen.  

 

 
2 Förklaring till citatet: Kvinna 2 berättar vad hennes mamma sa till henne i bilen när de var på väg till 

olycksplatsen.  
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Enligt vår tolkning visar gestaltningen att både män och kvinnor är inkluderade, vilket 

vi ändå upplever som en balans mellan könen. Dock upplever vi genussystemets 

dikotomi (Hirdman, 2007) i hur de inkluderas.  

 

7.1.4 Genuskontraktet och de traditionella könsrollerna  

Connells (2009) beskrivning av de omdiskuterade olikheterna mellan könen är 

egenskaper som vi kan se tillskrivs män respektive kvinnor i vår empiri. Vi upplever 

exempelvis att män är starka och rationella medan kvinnor är inkännande samt 

omsorgsfulla.  

 

I likhet med Hirdman (1993) anser vi att journalistiken via de valda nyhetsinslagen 

förmedlar en bild av hur män och kvinnor bör vara samt påvisar den naturliga 

arbetsfördelningen mellan dem. Detta konstrueras i empirin med hjälp av både 

symboliska och analytiska attribut, men också av det som inslagen tilllåter de två könen 

uttala sig om. Exempel på attribut som vi kunnat utläsa ur empirin redogörs för nedan.  

 

Attribut för kvinnor:  

• Hemmiljö 

• Kök 

• Vardagsrum 

• Köksredskap: diskborste, tallrikar, bestick, glas  

• Leksaker 

• Inredning: filtar, dukar, fluffig matta, foton på den avlidne R 

• Barn  

 

De ovan beskrivna attributen skapar, enligt oss, en bild av att kvinnorna i inslagen utför 

de traditionella arbetsuppgifterna som kvinnan har. Hon tar hand om hem och barn. Vi 

härleder detta till Connells (2009) beskrivna skillnader mellan könen, att kvinnor är 

omsorgsfulla och pyssliga samt Hirdmans (1993) påstående om att det finns en 

arbetsdelning mellan könen. Kvinnorna ser bland annat till att hemmet är fint, att det 

finns mat på bordet samt att barnen är hela och rena. När kvinnorna i inslagen är aktiva 

“pysslar” de med något, som att leka med barn, snyta näsan på barn, diska i köket eller 

plocka fram stolar för att få ordning på uteplatsen.   
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Attribut för män:  

• Arbetskläder 

• Kamouflagefärg 

• Varselbyxor 

• Hörselkåpor 

• Uniform  

• Lastbil  

• Keps 

• Kängor  

• Vapen 

• Byggställningar 

 

Utifrån Connells (2009) skildring av manliga egenskaper tolkar vi det som att männens 

attribut konstruerar en bild av dem som starka, våldsbenägna, logiska och tekniskt 

erfarna. Vi upplever de som logiska och tekniskt erfarna eftersom två av tre män 

befinner sig på sina arbetsplatser. De vapen som figurerar i klippbilder kring Man 2 

tolkar vi som att han är våldsbenägen och i en maktposition.   

 

Av de uttalanden som klippts med i inslagen får kvinnorna i empirin huvudsakligen 

uttala sig om sådant som rör familjen och deras egna sorg eller oro. Männen däremot 

uttalar sig främst om det som rör deras arbete och yrkesroll.  

 

 – ...åh, man svävar mellan hopp och förtvivlan, jag skrek och jag spydde rätt ut på golvet. 

(Kvinna 1, Aktuellt, 2019-12-04) 

 

–  Kanske blir det så att man halkar och ramlar och då kanske man ramlar ner från en 

sexmeters ställning, till exempel. Det är ju sånt man måste tänka på hela tiden. (Man 1, 

Aktuellt, 2019-12-04) 

 

Genom de uttalanden som journalistiken valt ut menar vi återigen att att inslagen skapar 

en bild av män och kvinnor utifrån Hirdmans (1993) genuskontrakt och de 

omdiskuterade skillnaderna mellan könen som Connell (2009) framhåller.  

 

Man 1 som förlorat sin morbror i en arbetsplatsolycka kämpar på med sitt arbete trots 

förlusten och uttrycker att han inte är särskilt rädd på arbetsplatsen trots det som hände 
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hans morbror. Reportern beskriver honom som att han trots sin unga ålder är mycket 

erfaren inom yrket. Vi tolkar detta som att Man 1 är stark och logisk som inte låter 

känslorna ta över. Att han beskrivs som skicklig inom yrket visar också på en logik och 

teknisk erfarenhet. Vi anser även att yrket som byggarbetare signalerar styrka och 

manlighet vilket är egenskaper som tillskrivs Man 1.  

 

Connell (2009) påpekar att kvinnor upplevs som inkännande och omsorgsfulla. Vi 

upplever kvinnorna i empirin som inkännande och omsorgsfulla gentemot mot andra 

trots de fruktansvärda saker de upplevt i form av förlust av en familjemedlem och att 

behöva fly från sitt hem på grund av krig. Deras inkännande och omsorgsfulla 

egenskaper yttrar sig genom att de som tidigare beskrivet ”pysslar”, men också genom 

att Kvinna 1 känner med andra familjer som har varit med om det som drabbat hennes 

familj.  

 

–  Jaa, det betyder jättemycket. Jag hade önskat att arbetsolyckorna hade gått ner. Att de här 

som har omkommit att det hade betytt något, jag menar de va ju så pass många som omkom 

förra året...och det fortsätter. Man ska kunna gå på jobb, som jag säger, känna sig säker och 

veta att man kommer hem. (Kvinna 1, Aktuellt, 2019-12-04) 

 

Fagerström och Nilson (2008) förklarar att journalistiken ibland använder sig av 

generaliseringar för att på ett enkelt sätt förmedla nyheten till mottagaren. Dessa 

generaliseringar bidrar till könsstereotyper i medierna (Fagerström & Nilson, 2008) och 

är något som vi upplever att vår empiri förmedlar. De könsstereotyper som vi anser att 

inslagen från Aktuellt och Rapport förmedlar är mannen som en aktiv, rationell och 

stark arbetare medan kvinnan är en svag, känslig och omhändertaganden moder.  

 

Enligt vår tolkning bekräftar inslagen Hirdmans (1993; 2007) genussystem och 

genuskontrakt. De erbjuder en bild av att det finns skillnader mellan män och kvinnor 

vilket vi tolkar som genussystemets dikotomi, att manligt och kvinnligt ska hållas isär 

(Hirdman, 2007). Vi upplever också mannen som det överordnade könet vilket är 

genussystemets hierarki, mannen är normen och det normala samt allmängiltiga 

(Hirdman, 2007). Inslagen förmedlar att det finns föreställningar om hur relationen 

mellan män och kvinnor bör vara samt att det finns en tydlig arbetsdelning mellan dem. 

Exempel på detta är att männen presenteras i sina yrkesroller och att R även efter sin 

död målas upp som familjens överhuvud medan det är kvinnorna som ser till att 
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familjelivet fungerar genom att se efter hushåll och barn. Genuskontraktets 

socialisering/direkta inlärning är också något som vi bedömer lyser igenom i inslagen, 

att män och kvinnor redan från barnsben lärt sig hur de ska bete sig och vad som 

förväntas av dem (Hirdman, 2007). Exempel på hur det enligt oss yttrar sig i inslagen är 

att männen inte ska visa sig svaga och ledsna medan det snarare förväntas av 

kvinnorna.  

 

Fagerström och Nilson (2008) förklarar att våra föreställningar angående kön bland 

annat kommer från hur vi såg på kön förr i tiden, det historiska arvet, ett arv som möter 

oss dagligen genom journalistiken. Vi anser att mottagarna av de analyserade inslagen 

möts av ett historiskt arv då journalistiken porträtterat kvinnor och män på ett 

traditionellt vis.  

 

8 Slutsats och diskussion 

Syftet med vår studie är att undersöka hur män och kvinnor gestaltas i nyhetsinslag från 

Rapport och Aktuellt. Med Björkvalls visuella textanalys och specifikt utformade 

analysfrågor undersökte vi det empiriska materialet för att försöka få en inblick i hur de 

respektive könen gestaltas samt vad de får representera. Studiens kartläggning visar en 

könsbalans i representationen av de respektive könen i nyhetsinslagen under vecka 49 år 

2019, samtidigt som studiens kvalitativa del tyder på en obalans i gestaltningen av män 

och kvinnor.  

 

Nedan kommer vi besvara frågeställningarna samt presentera och diskutera de slutsatser 

vi kan dra utav vår studie. Därefter följer ett avsnitt som berör förslag till fortsatt 

forskning.  

 

Studiens frågeställning är följande: 

 

• Hur ser könsfördelningen ut bland nyhetsinslagen?   

• Vilka nyheter får kvinnor respektive män representera? 

• Hur gestaltas kvinnor och män i nyhetsinslagen?  

• Vilka likheter och skillnader finns i hur kvinnor och män framställs?  
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Könsfördelningen i SVTs nyhetsinslag från Rapport och Aktuellt var jämn under den 

undersökta veckan, andelen kvinnor och män som förekom i inslagen var jämnt 

representerade. Men trots att kartläggningen påvisade en könsbalans såg vi en stor 

skillnad i hur män respektive kvinnor gestaltades i nyhetsinslagen.  

 

När det kommer till vilka nyhetsämnen som män fick representera var de starkt 

framträdande i ämnen som rörde sig om brott, försvar och politik. Kvinnorna förekom 

inte anmärkningsvärt mycket i något specifikt nyhetsämne. Dock var de ensamma i 

nyhetsämnen gällande handel och olyckor. Bortsett från ämnen som brott, försvar och 

politik var det könsbalans under vecka 49 sett till vilka nyhetshändelser som könen 

förekom i.  

 

Studien kunde inte urskilja några likheter i hur kvinnor och män framställs, däremot 

framkom en hel del skillnader. I de undersökta nyhetsinslagen gestaltar journalistiken 

kvinnor utifrån deras familjesituationer som omvårdnande, omhändertagande och 

sårbara, medan män gestaltas utifrån sina arbetssituationer. Männen framställs därmed 

som starka, modiga och hårda arbetare som har en distans till den nyhetshändelse de 

förekommer i, samtidigt som kvinnorna får uttrycka känslor och visa sig sårbara framför 

kameran. Detta uttrycks genom intervjuer, kamerabilder, utsnitt och vad de får uttala sig 

om. Enligt våra tolkningar uppfattas kvinnorna som svaga och de får utgöra en offerroll. 

Männen tolkar vi i stället som starka och trots att de drabbats av krig och bortgång i 

familjen upplevs de inte som särskilt påverkade av händelserna.  

 

Yvonne Hirdmans (1993; 2007) genussystem och genuskontrakt är teorier som vi anser 

överensstämmer med de fynd vi hittade i vår empiri. De analyserade inslagen visar 

tydligt på ett isärhållande mellan manligt och kvinnligt, att könen har olika 

arbetsuppgifter, att det finns en särskild relation mellan män och kvinnor, att männen är 

överordnade kvinnorna samt att det råder en bestämd skillnad i vad könen tillåts göra 

och inte.  

 

Löfgren Nilsson (2004) som undersökt könsmärkningen i bland annat SVTs utbud 

beskriver det bakslag som kom under 2000-talet och återinförde traditionella 

könsmönster inom ämnesområdena. Ett bakslag som vi påstår syns i vår empiri.  
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Vi ser 2000-talets bakslag genom det kvinnorna respektive männen i de kvalitativt 

analyserade inslagen får uttala sig om samt göra. 

 

Fagerström och Nilson (2008) menar att könsmaktsordningen arrangerar samhället inom 

de domäner som ska vara objektiva och neutrala. Eftersom journalistiken ska vara 

objektiv och neutral tolkar vi det som att könsmaktsordningen, alltså Hirdmans (1993; 

2007) genussystem och genuskontrakt, är det som arrangerar nyhetsrapporteringen. 

Genussystemet och genuskontraktet är något som organiserar hela vårt samhälle och 

därför är det enligt oss inte konstigt att det påverkar nyhetsrapporteringen då dessa 

förhandlingar med stor sannolikhet pågår på redaktionerna. Connell (2009) menar att 

normerna för vad som anses som manligt och kvinnligt är så pass starka att det skapar 

konflikt om någon bryter mot dem. Fagerström och Nilson (2008) påpekar att de sociala 

normerna är något som vi lär oss redan från barndomen vilket vi tycker signalerar hur 

djupt rotade de är i vårt samhälle. Hirdman (1993; 2007) menar att genuskontraktet 

skapar balans men också förhandling mellan könen och Connell (2009) menar att det är 

männen som tjänar på detta. Vi anser därför att trots att genussystemet och 

genuskontraktet till viss del skapar en balans måste dessa normer lösas upp för att vi ska 

nå full jämställdhet i samhället.  

 

Edström och Jacobsson (2015) uttrycker en oro över att ökningen av den kvinnliga 

representationen i nyhetsrapporteringen tar för lång tid och befarar att det kan påverka 

vårt demokratiska samhälle negativt. I likhet med Edström och Jacobsson (2015) 

upplever vi också en oro över hur medborgarna och samhället möjligtvis påverkas av 

nyhetsmediernas könsrepresentation och genusgestaltning. Vi bekymrar oss främst över 

fynden i den kvalitativa studien som påvisar att könsstereotyper och traditionella 

könsroller tydligt används i nyhetsjournalistiken även år 2019. Edström (2006) 

framhåller att män och kvinnor i tv-rummet genererar olika förväntningar på de 

respektive könen, vilket vi befarar att de analyserade inslagen eventuellt skulle kunna 

bidra till.  

 

I 2015 års Global Media Monitoring Project riktar Edström och Jacobsson (2015) kritik 

till journalistkåren och hävdar att de inte är tillräckligt genusmedvetna, kritik som 

Edström och Jacobsson (2015) menar att en del av dem slår ifrån sig. Enligt Edström 

och Jacobsson (2015) förklarar journalisterna att de endast speglar verkligheten och att 



  
 

42 

tidsbristen i yrket gör att de oftast ringer en källa som de redan är bekanta med. Enligt 

vår studies kartläggning var representationen av könen balanserad men männen 

dominerade i så gott som alla kategorier under den undersökta veckan. I samhället och 

världen består de högsta maktpositionerna fortfarande till majoriteten av män men 

Edström och Jacobsson (2015) anser att journalisternas förklaringar om att de speglar 

verkligheten inte duger och att de genom sin omedvetenhet bidrar till att bibehålla 

patriarkala maktstrukturer. De menar att då hälften av världens befolkning består av 

kvinnor så bör det gå att få en jämställd nyhetsrapportering (Edström & Jacobsson, 

2015). Vi anser till skillnad från Edström och Jacobsson (2015) att journalisterna i vissa 

frågor inte har något annat val än att låta den som är mest insatt uttala sig om specifika 

problem och händelser. Om det skett en skjutning i Vimmerby och polischefen är den 

som är mest insatt blir det polischefen som får svara på frågorna även om det råkar vara 

en man. På så vis anser vi att den enskilda journalisten inte kan klandras utan hen 

speglar endast verkligheten då det, som ovan nämnt, är männen som besitter de flesta 

maktpositionerna. Under den undersökta veckan rapporterades det flitigt om Boris 

Johnson och Donald Trump vilket också påverkar nyheternas könsfördelning, ett 

uttalande från exempelvis Donald Trump kan inte ersättas av någon annan.  

 

Ovan beskrivna dilemma menar vi innebär att journalister som är genusmedvetna inte 

alltid kan påverka könsrepresentationen även om de skulle vilja. Dock kan tänkas att 

journalisterna kan och bör lägga mer krut på att försöka hitta exempelvis kvinnliga 

forskare, militärer och experter i de fall där en nyhet inte hänger på att det är en specifik 

person som måste uttala sig. Men för att journalisterna ska lägga mer energi på det 

reflekterar vi över om deras arbetsmiljö bör förbättras för att kunna ge dem möjligheten 

att verka mer genusmedvetet? Eftersom trycket på journalisterna ökar och de arbetar 

under stressiga förhållanden kan vi förstå att många av dem hör av sig till en källa som 

de vet att de snabbt kan få kontakt med och som ställer upp på en intervju.  

 

Vår undersökning visar att det finns en markant skillnad i gestaltningen av kvinnor och 

män i de analyserade nyhetsinslagen. I och med detta menar vi att resultatet skulle 

kunna grunda sig i att det finns en omedvetenhet hos journalisterna samt på 

redaktionerna när det kommer till genusfrågor. Vi anser att det i vår empiri enkelt hade 

kunnat gå att porträttera könen annorlunda och på så vis skapat mer jämlikhet mellan 

dem. Man 3 hade exempelvis kunnat porträtterats som ett offer i likhet med Kvinna 3, 
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samtidigt som Kvinna 3 lika gärna hade kunnat uttala sig generellt om kriget som Man 3 

tillåts göra. Det finns även en möjlighet att Man 1 hade kunnat porträtteras som en 

sörjande anhörig till R i stället för att endast framställas som en driftig byggarbetare. 

Men även om vi misstänker att genusmedvetenheten på redaktionerna bör öka så anser 

vi att det kanske främst är samhället i stort som bör förändras. 

 

Sammanfattningsvis visar vår studie att det finns brister i gestaltningen av genus, sett 

till de två inslag som vi analyserat. I och med det vi vet om gestaltningsteorin att 

medborgarnas världsbild är den som journalistiken förmedlar och att den förmedlade 

världsbilden i sin tur påverkar medborgarnas åsikter och handlanden, (Strömbäck, 2014; 

Shehata, 2015) är det viktigt att tänka på hur genus framställs. Så länge som samhället 

är mansdominerat kommer det med stor sannolikhet att återspeglas i journalistiken. Som 

tidigare nämnt bör hela samhället samt kanske även journalisternas arbetsförhållanden 

förbättras för att en framträdande förändring ska ske. Men då journalistiken har ett 

samhällsansvar anser vi att det ändå är viktigt för redaktioner, mediehus och journalister 

att reflektera kring hur de väljer att representera könen och gestalta genus. Vem vet, om 

journalistiken har den makt som gestaltningsteorin beskriver kan journalistiken kanske 

hjälpa till att lösa upp de rådande normerna samt synen på manligt och kvinnligt?  

 

8.1 Förslag till fortsatt forskning 

Vår studie undersöker hur män och kvinnor gestaltats i nyhetsinslag från Rapports och 

Aktuellts sändningar. En tanke som funnits hos oss under arbetets gång har varit att det 

skulle vara intressant att undersöka hela sändningarna och inte bara inslagen. Hur ser 

könsrepresentationen och genusgestaltningen ut då? Till en mer omfattande studie hade 

det varit relevant att undersöka ett större material som hade kunnat ge en mer 

övergripande bild om vad som egentligen hänt under dessa 13 år sedan Maria Edström 

(2006) gav ut sin avhandling.  

 

I vår studie har vi enbart utgått från en kartläggning för att få en bakgrund kring 

könsrepresentationen till vår kvalitativa undersökning. I en mer omfattande studie hade 

det varit intressant att utföra en grundlig kvantitativ innehållsanalys av 

könsrepresentationen i SVTs nyhetsinslag. Det är heller inte bara SVT som behöver 

studeras utan även andra kanaler och digitala plattformar med journalistiskt innehåll.  
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Något som det enligt oss också bör forskas vidare på är hur mottagarna upplever och 

påverkas av materialet och därmed journalistiken. 

 

Då vår studie enbart fokuserar på de biologiska könen vore det också till fortsatt 

forskning intressant att även inkludera andra könsidentiteter. 
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Bilagor 

Bilaga A - Kartläggningskategorier 

Följande kategorier har vi utgått ifrån när vi utförde en kartläggning av empirins 

nyhetsinslag. Förklaringar till kategorierna finns där vi anser det vara nödvändigt för att 

förstå hur vi kodat inslagen.  

 

Kön  

• Man  

• Kvinna  

 

Tid  

Vi klockade hur många sekunder varje person fick uttala sig. Eventuell reporterfråga är 

inräknad i tidtagningen.  

 

Ålder  

Där vi inte kunnat avgöra vilken ålder en person har så har vi försökt att googla fram 

det. I situationer som vi absolut inte har lyckats få fram en ålder har vi kategoriserat 

personens ålder som odefinierbar.  

• Barn (0-12 år)  

• Tonåring (13-19 år)  

• Ungdom (20-25 år)  

• Vuxen (26-45 år)  

• Medelålder (46-65 år)  

• Pensionär (66+ år)  

• Odefinierbart  

 

Roller  

• Advokat/åklagare  

• Artist: Exempelvis musiker, sångare och skådespelare.  

• Forskare/expert: Innefattar exempelvis professorer och toxikologer. I denna 

kategori ingår även exempelvis myndighetspersoner som förklarar ett specifikt 

skeende eller regler och lagar.  
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• Företagare: Personer som driver egen firma. Exempelvis butiksägare eller 

restaurangägare.  

• Försvar/militär: Militärer samt högt uppsatta inom försvaret exempelvis 

Sveriges överbefälhavare.  

• Idrottare: Då vi valt bort nyheter från sportredaktionen kodas här idrottare som 

förekommer i den allmänna nyhetssändningen. Exempelvis orienteraren Tove 

Alexandersson som tilldelades 2019 års Bragdguld.  

• Industrimedarbetare: Medarbetare som arbetar eller arbetat inom kolgruvan i 

ett inslag om kolindustrin i Gilette, USA.  

• Läkare: Vi har valt att inte koda läkare som kategori “yrkesroll vård och 

omsorg” då vi anser att läkare anses ha en högre status i samhället och kodas 

därför som en egen kategori.  

• Mediemedarbetare: Rapport fyllde 50 år under vecka 49. Därför visade både 

Rapport och Aktuellt inslag där nuvarande och före detta SVT-medarbetare 

uttalar sig. Alla kategoriserades som mediemedarbetare.  

• Ordförande/chef: Exempelvis rektorer, vd:s, verksamhetschefer och 

generaldirektörer.  

• Polis: Även polischefer har kodats som poliser då det är den rollen som är mest 

framträdande i sammanhanget.  

• Politiker 

• Privatperson 

• Studerande 

• Yrkesroll utbildning: Exempelvis lärare och specialpedagoger.  

• Yrkesroll vård och omsorg: Exempelvis sjuksköterskor, undersköterskor, 

kuratorer och psykologer.  

• Författare: Vi har endast kodat två författare. De som är kodade som författare 

är de som fick ta emot 2019 års Nobelpris i litteratur.  

 

Nyhetsämnen  

• Arbetsmiljö 

• Brott 

• Ekonomi  

• Företagande  
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• Försvar 

• Handel 

• Hälsa 

• Industri  

• Infrastruktur 

• Invandring  

• Krig: Militärer och flyktingar som befinner sig i en krigszon och uttalar sig om 

situationen har vi kategoriserat som nyhetsämnet “krig”. Det näranalyserade 

inslaget om kriget i Syrien är kodat efter denna kategori.  

• Kultur 

• Miljö  

• Nöje  

• Odefinierbart  

• Olyckor  

• Politik  

• Rapport 50 år: Alla som uttalade sig i inslaget om att Rapport firade 50 år. 

• Sjukvård 

• Sociala frågor  

• Sport 

• Teknik 

• Utbildning  

 

Platser  

• Arbetsmiljö inomhus 

• Arbetsmiljö utomhus 

• Hemmiljö  

• Inomhus 

• Utomhus 

• Pressrum/talarstol  
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Bilaga B - Sändningar i Rapport och Aktuellt 

 

Sändningar från Rapport. Sändes i SVT1 och fanns tillgängliga på SVT Play en 

vecka från sändningsdatum.   

 

• Rapport 19.30, 2019-12-02 

• Rapport 19.30, 2019-12-03 

• Rapport 19.30, 2019-12-04 

• Rapport 19.30, 2019-12-05 

• Rapport 19.30, 2019-12-06 

• Rapport 19.30, 2019-12-08 

 

Sändningar från Aktuellt. Sändes i SVT2 och fanns tillgängliga på SVT Play en 

vecka från sändningsdatum.   

 

• Aktuellt 21.00, 2019-12-02 

• Aktuellt 21.00, 2019-12-03 

• Aktuellt 21.00, 2019-12-04 

• Aktuellt 21.00, 2019-12-05 

• Aktuellt 21.00, 2019-12-06 

• Aktuellt 21.00, 2019-12-08
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