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Abstract 
 

In this study we have analyzed a television news show in Sweden for children – Lilla Aktuellt 

– from a gender perspective. We have analyzed the program both from quantitative and 

qualitative aspects. In the quantitative analysis of twelve episodes we compared females and 

males in the following respects: number of participants and for how long the participants were 

allowed to speak. In the qualitative analysis of three episodes we aimed to discover what 

different roles and stereotypes the participants displayed.  

 

We have in our study applied the theory about gender and the theory of representation, 

stereotypes and identity with the aim to find out if the girls/women and the boys/men 

appearing in the programs were ascribed different characteristics and attributes and if they 

were divided in different spheres.  

 

Our study shows that the allotment between the genders in Lilla Aktuellt is very even. In our 

quantitative analysis the participants were approximately 51 percent girls and women and 49 

percent boys and men. The same allocation between females and males applied when it came 

to for how long the participants were allowed to speak. In our qualitative analysis we found 

that the children and the adults did represent different stereotypes and played different roles 

but that there were hardly any differences in this respect between the genders.  
 
 
 

 
Keywords: representation, children, television, news, gender, stereotyping 
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1. Inledning och problemområde 
 

1.1 Inledning 

Kvinnor syns inte lika mycket som män i medieutbudet. Det är ingen nyhet. Inte heller att 

mönstret ser liknande ut när det handlar om nyheter. Medieforskaren Monica Löfgren Nilsson 

har undersökt Sveriges televisions nyheter ur ett könsperspektiv under flera år och kommit 

fram till att resultatet var liknande under 60-talet såväl som idag. Kvinnor får inte alls samma 

utrymme som män. Endast 25 procent av intervjupersonerna i Rapport eller Aktuellt idag är 

kvinnor (Löfgren Nilsson 2004). 

 

Undersökningar som är koncentrerade på barn i medieutbudet visar att samma obalans råder 

där. Inte helt överraskande diskriminerar man flickor både som barn och som en del av det 

kvinnliga könet. Dessutom är kvinnorna och flickorna konstant reducerade både till antal och 

i betydelse av deras roller när de framträder i media och nyheter (Jacobson 2005). 

 

De flesta undersökningar som finns inom området visar faktiskt på samma entydiga resultat; 

kvinnor är underrepresenterade i nyhetsmedier generellt. Men hur ser det egentligen ut om 

man tittar på nyheter som är speciellt riktade till barn? Förekommer samma diskriminering 

här? 

 

Barn och unga får till stor del sin verklighetsbild från media, inte minst från nyheter som ska 

leverera det som är sant, viktigt och relevant. Därför menar vi att det är av största vikt att 

undersöka vilken sanning de faktiskt blir presenterade gällande genus och tillhörande 

värderingar. För det är medierna som bidrar till att definiera verkligheten omkring oss och på 

så vis också definiera vilka vi är (Gripsrud 2002). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Vi vill undersöka tv-nyheter som riktar sig till barn utifrån ett genusperspektiv. Vi tror att 

barn i tidig skolålder jobbar för högtryck med att skapa sig en bild av sig själva och världen 

de lever i. Genom media och inte minst nyheterna får de en bild av vad som är sant, viktigt 

och relevant. Med detta som utgångspunkt anser vi att det i högsta grad är intressant att forska 

om frågan då barn i samspel med familjen och media bildar sig sin verklighetsuppfattning och 

på så vis definierar vilka de är.  
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För att undersöka tv-nyheter som riktar sig till barn ur ett genusperspektiv har vi valt att titta 

på Lilla Aktuellt som är ett nyhetsprogram på SVT för barn. SVT sänder tillsammans med 

Utbildningsradion (UR) även Lilla Löpsedeln och det är ett nyhetsprogram som sänds en gång 

i veckan på morgonen och riktas till skolklasser (svt.se). SVT är unika på så vis att de som 

enda tv-kanal sänder nyheter för barn. Medan konkurrerade kanaler är upptagna med att sända 

tecknade serier och barnprogram utan klassiskt nyhetsinnehåll så kan man anta att Lilla 

Aktuellt får stor genomslagskraft inom sin genre. 

 

I ett antal program kommer vi att undersöka följande:  

 

-          I vilken utsträckning förekommer flickor/kvinnor respektive pojkar/män? 

Hur många kvinnor/flickor respektive pojkar/män blir intervjuade i Lilla Aktuellt?  

Under hur lång tid får kvinnor/flickor respektive pojkar/män uttala sig? 

  

-          Hur representeras flickor/kvinnor respektive pojkar/män?  

I vilken egenskap får kvinnor/flickor respektive pojkar/män medverka i Lilla Aktuellt? 

Vilka egenskaper och identiteter lyfts fram hos de olika könen?  

  

Den första frågeställningen, där vi ska räkna de som får komma till tals i tolv program, hoppas 

vi ska ge svar på i vilken utsträckning de båda könen förekommer i programmen samt vilket 

utrymme de får. Den andra frågeställningen ger oss möjlighet att gå djupare i några få 

program och att analysera de olika rollerna som representeras av flickor/kvinnor och 

pojkar/män i programmen. Vi kommer här att använda oss av ett antal begrepp och teorier 

vilka vi presenterar närmare under avsnittet Teori. 

 

Under arbetets gång har vi sett att vuxna spelar en stor roll i Lilla Aktuellt. De tar ofta upp en 

stor plats i det nyhetsprogram som riktar sig till barn. Därför anser vi att det är befogat med 

ytterligare en frågeställning som rör vuxnas deltagande i programmet: 

 

- I vilken utsträckning förekommer vuxna i Lilla Aktuellt jämfört med barnen? 

Hur många kvinnor och män får komma till tals och under hur lång tid får de uttala sig? 

 

 



 7

1.3 Avgränsningar 

Anledningen till att vi valt att titta på Lilla Aktuellt är att det, förutom Lilla Löpsedeln, är det 

enda kontinuerliga nyhetsprogrammet för barn. Det sänds dessutom två gånger i veckan. Vi 

har valt att titta på just tolv avsnitt, ett från varje månad, för att få ett bredare spektrum så att 

resultatet förhoppningsvis ska ge en så rättvisande bild som möjligt.  

 

I vår kvantitativa undersökning, där vi räknar vilka som får komma till tals och under hur lång 

tid, har vi valt att inte räkna programledaren. Vi anser att dennes taltid kommer ge ett 

snedvridet resultat och skymma undan de siffror vi är intresserade att undersöka. Nämligen 

vilka som får uttala sig i och om nyheterna. Av samma skäl kommer vi inte att räkna 

reportrarna och speakerrösterna utan alltså bara intervjupersonerna.   
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2. Bakgrund 
 

2.1 Public service 

I publik servicesfären ingår förutom Sveriges Television (SVT1, SVT2), Sveriges Radio (P1, 

P2, P3 och P4) och Sveriges Utbildningsradio (UR). Den princip som gäller för public service 

är reglerat oberoende. Det vill säga att verksamheten ska bedrivas i allmänhetens tjänst och att 

staten inte ska påverka innehållet med sina intressen utan att programverksamheten ska 

bedrivas självständigt (Hadenius, Weibull 2003). 

 

Stig Hadenius och Lennart Weibull är professorer i journalistik respektive 

massmedieforskning. I deras bok Massmedier. En bok om press, radio och TV (2003) 

presenterar de ett försök att klassificera förhållandet mellan medier och samhälle i Hutchins-

kommissionens indelning i fyra medieideologier. SVT och public service är starkt influerad 

av en av dessa ideologier, den sociala ansvarsideologin, samt till viss del av den frihetliga 

ideologin. 

 

1. Den sociala ansvarsideologin. 

I den sociala ansvarsideologin har massmedierna särskilda moraliska förpliktelser i samhället. 

Medierna har ett stort ansvar inför utvecklingen av samhället och måste därför utföra en 

obekväm nyhetstjänst. Detta innebär att man inte enbart får rapportera om sådant som säljer 

och har ett högt läsvärde. Massmedierna får alltså inte utnyttja sin frihet endast till att skriva 

om sådant som är kommersiellt gångbart. 

 

2. Den frihetliga ideologin. 

Här förutsätts medborgarna vara aktiva och intresserade av att skapa opinion. Massmedierna 

ses som ett av de viktigaste medlen för att få fram olika åsikter till allmänheten. Just därför 

ska medierna stå helt fria från de politiska beslutsfattarna och mer fungera som en tredje 

statsmakt. Censur används inte och ingripanden från staten är förbjudet. Den här ideologin 

började tillämpas under senare delen av 1700-talet. Sveriges första tryckfrihetsförordning från 

1766 skrevs med inspiration av den frihetliga ideologin. 
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Indelningen i dessa ideologier har senare kommit att kritiserats bland annat för att vara alltför 

tidsbunden. Hadenius och Weibull skriver att den avgörande faktorn i de olika ideologierna 

gäller hur pass mycket staten ska ha rätt att ingripa i mediesystemet. 

 

Tanken med begreppet public service enligt SVT själva är att alla medborgare i ett 

demokratiskt land ska få tillgång till opartisk och mångsidig information inom en mängd olika 

områden. I Sverige finns det lagar som reglerar public service. Det är bland andra radio- och 

tv-lagen, sändningstillståndet och yttrandefrihetsgrundlagen. SVT:s sändningstillstånd, som 

regeringen beslutar om, säger att företaget bland annat ska utöva sändningsrätten "opartiskt 

och sakligt med beaktande av en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet". SVT:s 

programverksamhet ska präglas av "det demokratiska statsskickets grundidéer samt av 

principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet" 

(www.svt.se). 

 

Med vetskap om detta kan man tydligt se att SVT och public service grundar sig i den sociala 

ansvarsideologin där massmedierna har ett stort ansvar inför samhället och inte endast får 

skriva om sådant som är kommersiellt gångbart. Man kan också se en viss inblandning från 

den frihetliga ideologin där massmedierna ses som en viktig instans som har till uppgift att få 

fram information till medborgarna för ett opinionsskapande. Dagens public service ska vara 

fri från statlig påverkan och inverkan och bedriva programverksamheten självständigt. 

Regeringen finns ändå med och utformar ramarna för verksamheten då det är de som skapar 

lagarna som reglerar public service och bestämmer om sändningstillståndet. 

 
I samtliga programkontrakt där det är motiverat ska finnas en överenskommelse beträffande 

andel medverkande kvinnor och män, roller och funktioner. Dessa överenskommelser bör 

noteras i jämställdhetsplanen liksom mätningar och uppföljningar av jämställdheten i 

nyhetsprogrammen samt övriga aktiviteter för att uppmärksamma och förbättra jämställdheten i 

programutbudet. 

 
Ovanstående går att läsa i SVT:s jämställdhetsplan för åren 2005-2006 (SVT:s 

jämställdhetsplan 2005-2006). Jämställdhetsplanen för 2007 och framåt är under bearbetning.  
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2.2 Lilla aktuellt 

Lilla Aktuellt som startade hösten 1993 är ett nyhetsprogram för barn som produceras 

gemensamt av Sveriges Television och Utbildningsradion. Programmet har som mål att:  

 

Skildra händelser inom Sverige och övriga världen och förklara för barn och unga på ett 

engagerande och begripligt sätt. Lilla Aktuellt ska ge publiken verktyg att hantera och förstå 

svåra händelser. Programmet ska ge inspiration och inblick i hur beslut och händelser påverkar 

barn. (Lowe Östberg, intervju via mejl 14/11 2007) 

 

Tilläggas bör också att Lilla Aktuellt fångar upp och skildrar ämnen som direkt berör 

målgruppen, som på pappret är barn mellan 9 och 12 år. Dessa ämnen behöver inte ha någon 

nödvändig koppling till nyhetsflödet över huvudtaget. 

 

Programmet sänds regelbundet två gånger i veckan i SVT1. Ett treminuters långt program på 

tisdagar klockan 19.00 och ett program på 15 minuter på torsdagar klockan 19.00 som ses 

som programmets huvudsändning. Dessutom direktsänder Lilla Aktuellt nyhetsprogrammet 

Lilla Löpsedeln för skolklasser, 15 minuter på torsdagsmorgnar 09.30 via Utbildningsradion. 

Den här säsongen, hösten 2007, har programmet ett snitt på 230 000 tittare på 

huvudsändningen på torsdagskvällar (Lowe Östberg, intervju via mejl 14/11 2007). 

 

Lilla Aktuellt ska, så långt det är möjligt, ha en 50-50 fördelning när det gäller kön. Det gäller 

inte bara de som förekommer som intervjupersoner i programmet utan även programledare, 

reportrar och andra medverkande. Lilla Aktuellt har också ett uttalat mål när det gäller 

mångfald. De ska, så långt det är möjligt, ha en bred representation av barn med olika 

bakgrund och etnicitet i sina sändningar (bilaga 1). 

 

2.3 Tidigare forskning 

Här presenterar vi tidigare forskning som vi läst in oss på och berört under vårt arbete med 

uppsatsen och som vi anser är av relevans för vår studie. 
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2.3.1 Könsrelaterade mönster 

Frilansjournalisten Maria Jacobson har gett ut rapporten Young People and Gendered Media 

Messages (2005) i samarbete med The International Clearinghouse on Children, Youth and 

Media. Rapporten beskriver könsrelaterade mönster i medieinnehåll. Huvudfokus läggs på 

innehållet i nyheter och populärpress som främst riktar sig till barn och unga. Rapporten berör 

också frågor gällande mediernas påverkan på könsroller och beteenden. 

  

Jacobson menar att utgångspunkten är att samhället med dess institutioner som familj, 

religion, skolan etcetera konstruerar ”det kvinnliga” och ”det manliga” och därigenom 

upprätthåller ett isärhållande av könen där män tillskrivs ett större värde. I den här processen 

speglar inte media bara verkligheten utan bidrar också till konstruktionen av den hegemoniska 

definitionen av könen som ofta verkar vara självklar. 

 

Forskning om underrepresentation och stereotypa bilder av kvinnor har utförts i många delar 

av världen och mönstret talar för samma sak: innehållet i media är dominerat av män och 

kvinnor är konstant reducerade, både till antal och i betydelsen av deras roller. Inte så 

överraskande diskriminerar man flickor både som barn och som en del av det kvinnliga könet. 

 

En Sydafrikansk studie som Jacobson skriver om visar att barn som objekt för nyheter är 

något väldigt ovanligt. Om man tittar närmare på i vilka ämnen eller sammanhang flickor och 

pojkar förekommer är det tydligt att rapporteringen följer stereotypa könsmönster. Pojkar 

förekommer i sportrelaterade ämnen medan flickor är utnyttjade offer. Det här är inte något 

som är typiskt för enbart Sydafrika, utan för hela den globala situationen. 

 

Undersökningen visar också att det manliga könet dominerar när barn förekommer i nyheter. 

Detta är också tydligt i många barnprogram. En tysk undersökning, där man tittade på 1396 

programtimmar på nio tv-kanaler, visade att endast tio procent av de centrala karaktärerna var 

kvinnliga medan 64 procent var manliga. I 26 procent av fallen delade kvinnliga och manliga 

karaktärer på rollen. I de icke-fiktiva programmen var sex procent kvinnor. 

 

2.3.2 Genusrepresentation i SVT 

Medieforskaren Monica Löfgren Nilsson har studerat nyhetsprogram på SVT åren 1958-2003 

för att undersöka genusrepresentationen. Materialet hon har studerat är dels 12 228 inslag 

under de aktuella åren samt ett flertal intervjuer med journalister på SVT.  
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Under den första tidsperioden 1958-1965 var den totala andelen kvinnliga intervjupersoner i 

SVT:s nyheter 10 procent. Siffran har ökat under åren för att under åttio- och nittiotalet få ett 

större uppsving till över tjugo procent. Under den senast undersökta tidsperioden 2000-2003 

låg motsvarande siffra på 25 procent. 

 

Studien visar att kvinnor huvudsakligen framträder som vanliga människor och väldigt sällan 

som experter eller representanter för näringslivet. Undersökningen visar också att när kvinnor 

förekommer som intervjupersoner så rör det huvudsakligen så kallade mjuka frågor som vård, 

skola, omsorg och andra sociala frågor. Sammanfattningsvis konstaterar Löfgren att flera 

undersökningar visar samma entydiga resultat. Att kvinnor är underrepresenterade i 

nyhetsmedier generellt (Löfgren Nilsson 2004). 

 

2.3.3 Barnens plats i media 

Anne-Li Lindgrens avhandling Att ha barn med är en god sak (1999) handlar om hur 

samhället presenterades för barn i Skolradion och Folkskolans Barntidning under 1930-talet. 

Det var två medier som såg som sin uppgift att informera och fostra folket, framför allt barnen 

som var målgruppen. Studien handlar om innehållet i medierna och hur man använde sig av 

barn i innehållet samt hur man använde sig av medierna för att sprida information och 

uppfattningar riktade till barn och unga.  

 

Lindgren skriver om tidigare forskning som fokuserar på barn och identitetsformning och 

menar att i dessa studier så ser man hur barnen själva är aktiva i skapandet av sina egna 

identiteter. Omvärlden, till stor del media, förser dem med material som de sedan använder 

för att förhandla fram och skapa sina identiteter.  

 

Resultatet efter att ha studerat de två olika medierna visade tydliga skillnader. I de program 

från Skolradion som analyserades var vuxna den mest förekommande gruppen där männen 

utgjorde 56 procent av de deltagande och kvinnorna således 44 procent. 36 personer i de 

analyserade programmen var barn, varav 25 personer flickor och 27 personer pojkar. Med 

andra ord ett jämt fördelat resultat mellan könen. I materialet från Folkskolans Barntidning 

var merparten av skribenterna och tecknarna kvinnor. Trots detta förekom fler berättelser med 

pojkar än med flickor som huvudpersoner. Detta menar Lindgren att man kan tolka som ett 

uttryck för att manlighet skulle utgöra normen i samhället. 
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När det gäller olika genusroller och hur pojkar och flickor framställdes i Folkskolans 

barntidning så menar Lindgren att det fanns stora skillnader. Flickorna var vackra och väntade 

passivt på att någon pojke skulle rädda dem eller ännu bättre- gifta sig med dem. Det var 

flickornas passivitet och hjälplöshet som framhävde pojkarnas mod och handlingskraft och 

som för övrigt inte kände någon som helst tvekan eller rädsla.  

 

I avhandlingen utgår Lindgren från att barn förekommer i media efter de vuxnas premisser där 

barn används för att tillgodose vissa intressen. Vilken bild barn förmedlar av barn och 

barndom beror på hur de vuxna vill att barnen ska framstå, vad de ska säga, hur de ska agera 

och så vidare. Däremot finns det ingenting som visar hur det faktiskt påverkade publiken. 

 

2.3.4 Massmedier och identitetsutveckling 

Nina Huntemann och Michael Morgan från University of Massachusetts Amherst skriver 

följande i rapporten Mass Media and Identity Development: 

 

Tillsammans så har det massiva flödet av populära bilder, representation och symboliska 

modeller spritt utav media skapat djupa föreställningar hos unga människor i hur de uppfattar 

världen och sin egen roll i den. (Huntemann, Morgan, s 309). 

 

Huntemanns och Morgans forskning kretsar kring massmedias roll i unga människors 

identitetsutveckling. De betonar hur mycket media påverkar dagens unga och visar på att 

dagens unga möter betydligt fler ställföreträdande roller och personer via media än vad som 

varit möjligt tidigare. Trots detta till synes vida utbud av olika personer i olika roller och i 

olika situationer vill de visa på att det under ytan finns systematiska mönster av inkludering, 

exkludering, av konventioner och stereotypisering, reflekterande av ideologier och social 

makt.     

 

Huntemann och Morgan betonar vikten av det första steget av den forskningen, nämligen att 

analysera innehållet i media för att kunna se vilka roller barn och ungdomar möts av. Genus är 

enligt författarna en av de viktigaste rollerna ett barn behöver handskas med under sin 

uppväxt. Och via media kan de fördjupa sig i vad som anses och förväntas av att vara en man 

eller kvinna, flicka eller pojke. 
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2.3.5 Representation och förebilder 

David Gauntlett är professor i ”Media and Audiences” på Bourneouth Media School, 

Bornemouth University. Han har i sin bok Media, Gender and Identity. An introduction 

(2002) delat upp begreppet ”förebild” i sex olika kategorier. Dessa kategorier sammanfattar i 

stort de personer och positioner som de representerar. 

 

1. Den raka succén.  

Den här gruppen innefattar personer som har blivit framgångsrika på vad de gör utan några 

större snedsteg. David Gauntlett använder sig av exempel som Brad Pitt och Tony Blair.  

 

2. Succé trots svåra omständigheter. 

I den här gruppen finns de människor som har lyckats inom sitt område trots uppenbara 

svårigheter. Gauntlett nämner Tiger Woods som ett exempel, då Woods trots sin mörka hy har 

blivit en världsmästare i vad som mer eller mindre anses vara en sport för vita.  

 

3. Förebilden som bryter mot stereotyper. 

Den här gruppen påminner om den ovanstående, nummer 2. Personer motsätter sig stereotypa 

idéer om att till exempel bara män kan ha tuffa ledarroller och Gauntlett använder sig av Lara 

Croft som ett exempel.  

 

4. Den sunda förebilden.  

Den här gruppen innefattar den helylle förebilden. Sunda sportstjärnor eller popstjärnor som 

till exempel säger nej till sex före äktenskapet. 

 

5. Utanförskapets förebild. 

Kurt Cobain, Marilyn Manson och River Phoenix är exempel på personer som har motsatt sig 

vissa sociala konventioner och blivit hjältar hos dem som inte gillar det som anses vara 

mainstream.    

 

6. Familjeförebilden. 

Den här kategorin innefattar att man ser upp till medlemmar i sin egen familj eller andra 

kändismammor eller pappor. Paret Beckhams nämns som exempel.  
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2.3.6 Representation och dagens barn 

Rapporten Kids these Days, presenterad i boken ”Children and media – image education 

participation” (Feilitzen 1999) är framställd av unga journalister i England i samarbete med 

Rädda Barnen. Under en vecka undersökte de alla artiklar som rörde barn i tolv av Englands 

dags- och kvällstidningar. De kategoriserade barnen i följande sju grupper efter hur de 

representerades:  

 

1. Barn som offer. 

I den här kategorin blir barn porträtterade som offer. Det kan vara barn som är fattiga, utsatta 

för våld eller dylikt.  

 
2. Söta barn säljer. 

I den här kategorin återfinns barn som är med enbart för att de är söta till sättet eller utseendet. 

De barnen utgör ett lättsamt inslag i en annars formell artikel eller ämne. 

 

3. Elaka barn. 

Här hittar vi barnen som är ungdomsbrottslingar, dagens unga huliganer etcetera. Den här 

kategorin kan i vissa fall gå hand i hand med barn som offer.  

 

4. Smarta, duktiga barn. 

I den här kategorin återfinns barn som är ovanligt duktiga för sin ålder inom något område.  

 

5. Barn som accessoarer. 

Den här kategorin påminner om söta barn säljer. Men i den här kategorin spelar barnen i 

ytterliggare ett steg bara en biroll. Ett exempel som går att återfinna i boken är ett par stolta 

mammor som döpt sina barn efter prinsessan Diana för att visa hur mycket de uppskattade 

prinsessan. 

 

6. Dagens barn. 

Den här kategorin innefattar barn som till exempel använder sig av moderna saker som 

dataspel. I den här kategorin så tvingas även dessa barn motivera varför de beter sig som de 

gör.  
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7. Modiga barn. 

Här hittar vi barnen som är modiga. Barn som på något vis har visat sin djärva och vuxna 

sida.  

 

Dessa kategorier kan vi applicera på vår undersökning genom att dela in de medverkande 

barnen i Lilla Aktuellt i de olika grupperna. På så vis kan man se om någon kategori är mer 

eller mindre förekommande i Lilla Aktuellt eller om till exempel pojkar oftare får representera 

en viss grupp eller tvärtom. 
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3. Teori 
 

3.1 Genusbegreppet 

Yvonne Hirdman, genusforskare och historiker vid Stockholms universitet, har utarbetat 

teorier om genus vilket hon menar är en social konstruktion av manligt och kvinligt. Hon 

konstaterar att det råder ett isärhållande av könen där mannen anses som norm. Kvinnan är, 

och har hela tiden varit, underordnad mannen och tillhör det könet som behöver tas om hand 

(Hirdman 2001). 

 

Begreppet genus är behändigt att ha för att både förstå och kunna diskutera utsträcktheten, dvs. 

att genus är något som häftar inte bara vid kroppar, utan vid allt: tankarna om manligt/kvinnligt, 

man/kvinna genomsyrar världen omkring oss och fyller platser, situationer, tyg, mat, politik, 

arbete.  Det handlar om kvinnligt/manligt som överförda abstraktioner (Hirdman 2001). 

 

Precis som Hirdman så konstaterar medieforskaren Gunilla Jarlbro i Medier, genus och makt 

(2006) att kvinnor och män delas in i två olika sfärer. Kvinnor kategoriseras till en privat sfär 

medan männen hör hemma i den offentliga sfären. Hon menar också att nyhetsmedia är en 

genre där kvinnor är kraftigt underrepresenterade generellt. 

 

Utifrån teorierna om genus, social konstruktion av manligt och kvinnligt, kan vi undersöka 

och upptäcka hur de kvinnliga och manliga rollerna skiljer sig åt i programmen vi ämnar att 

granska. Vi vill studera om flickorna och kvinnorna eller pojkarna och männen systematiskt 

tillskrivs vissa egenskaper och attribut och om det är så att de delas in i olika sfärer. 

 

3.2 Representation, stereotyper och identitet  

Representation innebär framställningar, eller en viss konstruktion av fiktiva eller verkliga 

fenomen. Representation är inte någon fullständig, objektiv återspegling av sanningen. 

Medierna bidrar till att definiera verkligheten omkring oss, därmed också till att definiera 

vilka vi är (Gripsrud 2002). 

 

Begreppet representation har egentligen två betydelser. Ursprungligen betydde det ”presentera 

igen” men har senare även fått betydelsen ”stå för” (Gripsrud 2002). Det är den senare 

betydelsen som är väsentlig för oss i vår undersökning. I vår forskning innebär begreppet 

representation att exempelvis några flickor i Lilla Aktuellt får stå för hur alla flickor är. Om 
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flickorna i Lilla Aktuellt alltid beskrivs eller agerar på ett speciellt sätt medför det att det 

skapas förväntningar hos både flickorna såväl som hos resten av samhället att flickor alltid är 

eller ska vara på ett visst sätt. 

 

Gripsrud skriver om identitet som ett begrepp med flera olika betydelser. Han skiljer dock 

mellan två huvudtyper - den sociala/kollektiva identiteten och den personliga identiteten.    

Den sociala identiteten får vi från andra människors uppfattning av oss och genom de 

kollektiva sammanhang vi ingår i. Till exempel vilken stad vi kommer från, klasstillhörighet, 

kön, ålder, yrke etcetera. Den personliga identiteten, som hela tiden är obeständig, är vår 

personliga uppfattning om oss själva och vår självbild. Den enskilda individen tvingas svara 

på frågorna: Vem är jag? Vad är unikt med mig?  

 

Media har, enligt Gripsrud, en viktig del i skapandet av identiteter. Media kan tillsammans 

med andra samhällsinstitutioner berätta för folket vad det innebär att komma ifrån Malmö, 

tillhöra arbetarklassen, vara kvinna, och jobba som undersköterska. Media lyfter fram likheter 

eller skillnader i förhållande till andra människor och mediekonsumenterna kan välja att 

anpassa sig efter det eller bete sig tvärtom (Gripsrud 2002).  

 

Maria Jacobson skriver i rapporten Young People and Gendered Media Messages (2005) att 

stereotypisering av det kvinnliga är organiserat kring några få teman som utseende, sexualitet, 

relationer och traditionella könsroller som hushållssysslor och omhändertagande. 

Stereotypisering av det manliga följer specifika teman som tuffhet, aggressivitet och våld, 

potens, kraft, tävling, framgång och makt. 

 

När vi studerar ett antal slumpvist utvalda avsnitt av Lilla Aktuellt kommer vi att använda oss 

av begreppen representation, stereotyper och identitet för att eventuellt kunna avtäcka de 

genuskonstruktioner som förekommer i programmet. Det som är intressant att undersöka 

utifrån våra valda teorier är aspekter som hur de olika könen i Lilla Aktuellt representeras och 

vad kan detta berätta om synen på barn och könsuppdelning i vårt samhälle? Vilka stereotypa 

mönster gällande genusuppdelning förekommer i Lilla Aktuellt och vilka möjliga identiteter 

erbjuds således målgruppen som ser programmet i och med detta? Vilka identiteter ges 

utrymme och presenteras och finns det plats för könsöverskridande identiteter. 
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4. Metod  

Vi har valt att arbeta med två olika metoder när vi undersöker våra frågeställningar. En 

kvantitativ metod för att räkna ut hur många flickor/kvinnor respektive pojkar/män som 

förekommer i programmen samt en kvalitativ diskursanalys för att kunna gå djupare och titta 

på hur de respektive könen representeras i Lilla Aktuellt. 

 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ innehållsanalys när vi undersöker vår första 

frågeställning: I vilken utsträckning förekommer flickor/kvinnor och pojkar/män? 

Här kommer vi att räkna de personer som kommer till tals och får säga någonting i 

programmet. Detta för att se i vilken utsträckning de olika könen förekommer. Vi kommer 

även, för att få en så rättvis bild som möjligt, undersöka under hur lång tid 

flickorna/kvinnorna respektive pojkarna/männen får prata. Vi inkluderar endast dem som får 

komma till tals på grund av att det annars inte blir ett rättvisande resultat. Ett inslag kan till 

exempel handla om Anna som spelar fotbollsturnering där ett drygt femtiotal flickor syns i 

bild men det är bara Anna det handlar om, om hon är den enda som får säga något.  

 

I boken Metodbok för medievetenskap (2004) skriver Helge Ostbye, Karl Knapskog och Leif 

Ove Larsen att målet med kvantitativ analys är att hitta samband och strukturer i materialet 

eller testa hypoteser som satts upp i förväg. En kvantitativ analys går ut på att analysera 

sådant material som kan hanteras i siffror eller som kan räknas. Vidare resonerar författarna 

kring definitionen av, först utformad av Kerlinger 1986, kvantitativ innehållsanalys. I 

definitionen betonar de tre grundläggande begrepp: systematisk, objektiv och kvantitativ - 

beskrivning av innehållet i ett budskap. 

 

Systematisk innebär att man formulerar generella regler för hur materialet ska behandlas. 

Objektiv innebär att man så långt det är möjligt ska försöka minska inflytandet från forskarens 

egna värderingar. Målet är att andra forskare ska kunna gå igenom samma material, kunna 

reproducera vårt arbete och nå samma resultat. 

Kvantitativ betyder att man ska sträva efter en siffermässig beskrivning av materialet. I 

praktiken innebär det att man ignorerar alla kvalitativa egenskaper som man i sin kvantitativa 

forskning eventuellt stöter på.  
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4.1.1. Urval och tillvägagångssätt  

Vi har valt att titta på tolv program av Lilla Aktuellt, ett från varje månad. I de fall där det har 

varit möjligt har vi valt programmet från den första torsdagen varje månad. I något fall har 

detta inte varit möjligt då det avsnittet uteblivit eller varit till exempel ett utökat nyårsspecial. 

Programmen sträcker sig från januari till december 2006 då de är de senaste tillgängliga 

avsnitten av Lilla Aktuellt på Statens ljud- och bildarkiv. 

  

I boken Metoder i kommunikationsvetenskap (2000) ger Åsa Nilsson förslag på i vilka steg 

man kan utföra en kvantitativ innehållsanalys. Det består av sex olika steg. 

  

1. Definiera forskningsproblemet 

2. Definiera urvalet 

3. Definiera variabler 

4. Konstruera ett kodschema 

5. Testa kodschemat 

6. Databehandling och analys  

  

Vi använde oss av vår forskningsfråga som vi formulerat i vår frågeställning nummer ett:  

I vilken utsträckning förekommer flickor/kvinnor respektive pojkar/män? 

Vi beslutade att vårt urval skulle bestå av tolv program av Lilla Aktuellt. Ett från varje 
månad. I vår första frågeställning undersökte vi två variabler. 
 

1. Kön. Är det en flicka/kvinna eller en pojke/man? 

2. Tid. Under hur lång tid får personen prata?  
 

Genom att undersöka dessa två variabler får vi dels ett resultat för hur könsfördelning ser ut i 

programmet i antal och även i tid. Detta anser vi nödvändigt för ett mer rättvist resultat. Då 

våra variabler är få och ganska lättredovisade kommer vi att föra in resultat i ett 

lättöverskådligt schema. Se nedan.  

 

 Antal  Tid  

Kvinna/flicka   

Man/pojke   
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För att genomföra undersökningen satte vi oss ner med papper och penna och två stoppur. Vi 

tittade på ett inslag i taget från varje program där vi båda två tog tid på dem som pratade och 

skrev ned resultatet. Om resultaten mellan de båda stoppuren skiljde sig åt med mer än en 

sekund så räknade vi om inslaget. Skiljde sig resultaten åt med mindre än en sekund 

avrundade vi alltid uppåt. Vi räknade bara hela sekunder. 

 

4.1.2. Metodkritik 

I Metodbok för medievetenskap (2004) skriver författarna att information som läggs fram som 

resultat av kvantitativa analyser lätt kan ge intryck av att vara nästintill exakt. Därför är det 

nödvändigt att påpeka att användning av noggranna analysmetoder även kan innebära 

svagheter i datainsamlingen.  

 

Vi märkte rätt snart att det var svårt att avgränsa sig gällande vad vi skulle räkna. Vi hade 

bestämt att bara de som blir intervjuade ska räknas. Det som dessa personer säger eller de ljud 

som de ger ifrån sig som inte direkt är riktade till reportern utan som kan klassas som ett 

miljöljud eller biljud räknade vi alltså inte. Vi räknade inte heller reporterns frågor eller 

följdfrågor utan stannade då stoppuren. 

 

4.2 Kritisk diskursanalys 

För att undersöka vår andra frågeställning: I vilka roller framträder flickor/kvinnor och 

pojkar/män, inspirerades vi av den kvalitativa kritiska diskursanalysen. Detta för att kunna 

avtäcka rollerna och relationerna mellan de två könen och för att se hur identiteter 

konstrueras. Begreppet diskurs definieras ju som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen eller ett utsnitt av världen” (Winter, Phillips 1999, s 7). 

  

När vi undersökte vår andra frågeställning tittade vi på tre, av de tolv program som utgör vårt 

material för studien, som vi valde ut slumpvis. Detta på grund av att frågeställning nummer 

två är mer djupgående och uppgiften var så pass tidskrävande att vi beräknade att vi endast 

skulle hinna med tre av programmen. 

  

I analysen undersökte vi en del av vårt resultat från den kvantitativa undersökningen mer 

djupgående. Vi tittade alltså närmare på och analyserade de personer som fick komma till tals. 

För att göra detta använde vi oss av en utav Faircloughs (1995, s 5) tre övergripande 

huvudfrågor som vi anpassade till vår analys och vårt underlag. 
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1. Hur är världen (händelser, relationer, etcetera) representerad? 

2. Vilka identiteter ges de inblandade (reportrar, publiken, refererade personer eller 

intervjuobjekten)? 

3. Vilka relationer skapas mellan de inblandade (till exempel reporter-publiken, expert-

publiken eller politiker-publiken)? 

  

Vi koncentrerade oss på fråga nummer två då den är mest intressant och relevant för vårt syfte 

och vår andra frågeställning som vi ämnar besvara med hjälp av den diskursanalysen. Här kan 

man förhoppningsvis se vilka egenskaper som personerna i programmen tillskrivs och på så 

vis får en identitet. För att få svar på fråga nummer två på ett lättöverskådligt och strukturerat 

sätt använde vi oss av en så kallad karaktärsanalys som vi presenterar närmare under rubriken 

Urval och tillvägagångssätt. 

 

4.2.1 Urval och tillvägagångssätt  

När vi skulle börja med vår kritiska diskursanalys valde vi att titta på och analysera tre av våra 

tolv program, alltså en fjärdedel av vårt ursprungliga material. Anledningen till detta var att 

det kändes som ett tillräckligt material för att förhoppningsvis kunna se vissa tendenser som 

visas och det är samtidigt en rimlig målsättning gällande tidsåtgång och resurser. Vi bestämde 

oss för att lotta fram vilka program vi skulle undersöka. Detta för att urvalet skulle bli så 

slumpmässigt som möjligt. Det blev program nummer tre från 6/4 2006, avsnitt åtta från 2/11 

2006 och avsnitt nio från 7/12 2006.  

 

För att praktiskt genomföra analysen skapade vi en karaktärsanalys (bilaga 2) till vår hjälp 

som vi delade upp i tre olika delar. I den första delen utgick vi från John Fiskes (1987) 

analysschema från boken Television Culture. Vi använde schemat för att definiera deltagarnas 

egenskaper för att kunna särskilja karaktärer och möjligtvis kunna se utmärkande drag hos 

personerna. Vi använde oss av Fiskes karaktärsschema som grund men anpassade schemat för 

att göra det så effektiv som möjligt för vår undersökning. Förutom grundläggande frågor som 

namn, kön, ålder, hemland och yrke så valde vi att ha med kategorin Uppgift i programmet. 

Här förde vi in om de medverkande var: 
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1. Förklarande 

Den medverkande förklarar hur någonting är eller fungerar utan att ta ställning. 

2. Debatterande 

Personen debatterar och framför allt argumenterar för någon fråga.  

3. Personifierande 

Den medverkande får personifiera ett problem, ett tillstånd, en samhällsgrupp etcetera. 

4. Kändis 

Personen i inslaget medverkar främst på grund av att denne är känd. 

  

I vårt analysschema kunde vi lätt föra in de nödvändiga uppgifter vi behövde för att kunna 

svara på våra uppsatta frågor som i sin tur ska hjälpa oss att svara på vilken identitet de 

inblandade ges. Detta ska förhoppningsvis visa hur flickor/kvinnor och pojkar/män 

representeras som är en av våra huvudfrågeställningar. Alla inblandade i programmen som har 

fått komma till tals, förutom reportrar och programledare, förde vi in i del nummer ett av 

schemat. 

 

Del nummer två i schemat (bilaga 3) har endast gått att applicera på de kändisar som fick 

medverka i programmen. Vi tog intryck av David Gauntlett, som i sin bok Media, Gender and 

Identity (2002) delat upp begreppet ”förebild” i sex olika kategorier/grupper. Vi förde in 

personerna under de kategorier där vi tyckte att det passade in efter de kriterier och 

egenskaper som Gauntlett har satt upp. 

 

Sista delen i schemat (bilaga 4) var anpassad för barnen som medverkade i programmen och 

inspirerad av Rapporten ´Kids these Days´, presenterad i boken Children and media – image 

education participation (Feilitzen1999) De har utvecklat sju olika kategorier i hur barn 

representerades i tidningar, se Tidigare forskning. Vi anpassade detta schema så att det skulle 

passa Lilla Aktuellt bättre. Det gjorde vi dels genom att förändra deras kategori Kids these 

days. Enligt deras schema innefattar den kategorin barn som till exempel använder sig av 

moderna saker som dataspel. Men där finns även en tydlig negativ klang där barnen måste 

försvara och förklara sitt beteende. Vi ändrade den här stereotypen till att innefatta barn med 

moderna, samtida och medvetna vanor. Barn som gör typiska tidsenliga saker, spelar dataspel, 

chattar, har häng på byxorna med mera utan att de behöver förklara sitt beteende.   
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Utöver den modifieringen så utökade vi detta schema med ytterligare en kategori - missnöjda 

barn. I den kategorin innefattas barn som intervjuas i egenskap av att de inte är nöjda med 

skolmaten, skoltoaletterna etcetera. 

 

För att besluta hur vi skulle kategorisera de medverkande i andra och tredje delen av vår 

analys studerade vi i vilken egenskap personerna medverkade i programmen och framför allt 

vad de sade och hur de uppträdde. Vi genomförde analysen och kategoriseringarna av de 

medverkande enskilt. Sedan jämförde vi våra resultat och uppfattningar. I de få fall där våra 

resultat inte överensstämde återgick vi till inslagen och schemana och diskuterade oss fram till 

ett samstämmigt resultat. 

 

4.2.2 Metodkritik 

Då en kvalitativ undersökning mer eller mindre bygger på egna tolkningar kan det givetvis 

påverka resultatet. Vi är dock två personer som oberoende av varandra har gjort i princip 

nästan enbart samma bedömningar och det ökar trovärdigheten i analysresultaten. Som vi 

nämnt fanns det fall som vi bedömt olika. Då gick vi tillbaka till våra definitioner och 

diskuterade oss fram till en gemensam bedömning. 

 

Med detta i bakhuvudet är det dock viktigt att påpeka att i vetenskapliga studier är det i första 

hand våra valda teorier som vi ska tolka materialet genom. Eftersom vi tolkar och gör vårt 

material förståeligt med hjälp av teorierna är det alltså snarare valet av dessa som styr vilket 

resultat vi kommer fram till. På så sätt är teorierna, tillsammans med metoden, avgörande för 

vår undersökning. 
 

4.2.3 Undersökningens tillförlitlighet och giltighet 

I den kvalitativa undersökningen fanns det i vårt forskningsarbete bara utrymme och tid till att 

analysera tre avsnitt. Det är egentligen för få avsnitt för att dra generella slutsatser. Med hjälp 

av våra resultat kan man bara läsa in vissa tendenser. Vi har dock hela tiden konsekvent följt 

ett analysschema och använt oss av en metod som vi tror gör att de olika innehållen i 

materialet vi analyserat blir så jämförbart som möjligt.  
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5. Resultat 
I följande kapitel kommer vi att redovisa de resultat som vi kommit fram till med våra två 

undersökningar; den kvantitativa samt den kvalitativa. 

Resultaten efter vår kvantitativa undersökning, där vi studerat i vilken utsträckning de olika 

könen får komma till tals i programmen, redovisas i tabeller samt förklarande löpande text. 

Vårt resultat efter den kvalitativa undersökningen redovisar vi i tre olika kategorier som 

bygger på genomförandet av analysen. Barn är en kategori som vi analyserat med hjälp av 

Analysschema 1 och 2 (bilaga 2 och 3). Vuxna är den andra kategorin som vi analyserat 

endast med hjälp av Analysschema 1. Kändisar, som alla är vuxna, är ett återkommande tema 

som vi redovisar som en egen kategori då vi förutom Analysschema 1 också använt oss av 

Analysschema 3.  

 

5.1. Kvantitativ analys 

Efter att ha genomfört den kvantitativa analysen på vårt material kom vi fram till följande 

resultat (se också bilaga 5). 

 

 

5.1.1. Tabell 1. Könsfördelningen i Lilla aktuellt 

 Antal  Snittid per person (sek) 

Kvinna/flicka 101 15 

Man/pojke 94 17 

 

I tabellen ovan kan man se att i de tolv avsnitten som undersöktes var det en mycket jämn 

fördelning mellan könen. Antalet kvinnor och flickor var 101 stycken och männen och 

pojkarna var 94 stycken, alltså bara sju personer färre. Antal sekunder de båda könen fick 

uttala sig var nästan lika, i snitt 15 sekunder respektive 17 sekunder per person.  

    

5.1.2. Tabell 2. Könsfördelningen bland vuxna 

 Antal  Snittid per person (sek) 

Kvinna 20 33 

Man 23 34 
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I tabellen ovan har vi bortsett från barnens medverkan och enbart jämfört de vuxnas resultat 

mot varandra. Även här är skillnaden ytterst liten. 

 

5.1.3. Tabell 3. Könsfördelningen bland barnen 

 Antal  Snittid per person (sek) 

Flicka 81 11 

Pojke 71 11 

 

I tabellen ovan har vi jämfört flickornas och pojkarnas siffror mot varandra. Skillnaden är i 

som i de andra fallen inte alls särskilt stor.  

 

5.1.4. Tabell 4. Fördelningen mellan vuxna och barn 

 Antal  Snittid per person (sek) 

Flicka/pojke 152 11 

Kvinna/man 43 33 

 

Även om det inte är en del av våra frågeställningar så redovisar vi i tabellen ovan skillnaden i 

hur vuxna jämfört med barn får medverka i Lilla Aktuellt. Barnen är mer än tre gånger så 

många men får prata under i snitt tre gånger så kort tid. De vuxna är färre men de får längre 

taltid. Resultatet där vuxna får tre gånger så lång taltid än barn är tänkvärt då Lilla Aktuellts 

mål är att förklara nyheter på ett engagerande och lättförståeligt sätt för just barn. Utöver den 

målsättningen vill de också fånga upp andra ämnen som berör målgruppen barn. Trots detta 

får vuxna alltså tala tre gånger så länge.  Det här resultatet ligger i linje med tidigare forskning 

av Anne-Li Lindgren (1999) där hon visar på resultat att det är vuxna som definierar hur 

flickor respektive pojkar ska bete sig och ger även en definition av vad som är viktigt för 

barn. 

 

5.2. Kvalitativ analys 

Som vi nämns tidigare kommer vi här att redovisa vårt resultat (bilaga 6) under tre olika 

kategorier: barn, vuxna och kändisar. Under varje nämnd kategori kommer vi att försöka se 

skillnader mellan könen och om flickor/kvinnor eller pojkar/män tillskrivs vissa utmärkande 

egenskaper. 
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5.2.1. Barn 

Om man ser till enbart antalet så förekommer barn mer än tre gånger så ofta i Lilla Aktuellt än 

vad vuxna gör. Det kändes då naturligt att ha en särskild kategori för enbart barnen när vi 

utfärdade vår kvalitativa undersökning. I de tre slumpmässigt utvalda programmen fann vi att 

fjorton pojkar och nio flickor medverkade. Utifrån våra åtta olika kategorier (bilaga 4) 

upptäckte vi generellt att den kategorin som flest barn, både flickor och pojkar, fick 

representera var kategorin dagens barn. Som vi tidigare nämnt tolkar vi den här stereotypen 

som barn med moderna, samtida och medvetna vanor. Barn som gör typiska tidsenliga saker, 

spelar dataspel, chattar, har häng på byxorna med mera. I den kategorin bestod 27 procent av 

flickor.  

 

”Det är dåligt att det inte finns en kurator på varje skola” 

 
Citatet ovan kommer från den näst vanligaste kategorin vi upptäckte som var missnöjda barn. 

I den kategorin innefattas barn som intervjuas i egenskap av att de inte är nöjda med 

skolmaten, skoltoaletterna etcetera. I begreppet missnöjda barn ligger inte ord som gnälliga 

eller sura barn utan innefattar snarare barn som har anledning att klaga och visa sitt missnöje.  

Av antalet missnöjda barn bestod precis hälften av flickor och hälften av pojkar. Bland den 

här stereotypen gick det inte att urskilja någon skillnad mellan flickor eller pojkar. Till 

exempel fick både flickorna och pojkarna svara på likadana frågor i ett reportage om dålig 

skolmat: vad tycker du om maten? Varför? Vad kan man göra för att den ska bli bättre? 

 

Kategorin offer som var den tredje vanligaste kategorin som barn i Lilla Aktuellt fick 

representera bestod tre utav fyra barn av pojkar. Av dessa barn var alla från utlandet. En av de 

pojkarna passade även in under kategorin modiga barn.  Det var Husam Ibrahim som 

medverkade i ett reportage om konflikten i Mellanöstern. Han berättar i inslaget om hur en 

mur som den israeliska militären satt upp delar av skolgården, om svårigheterna konflikten 

innebär för barnen, hur vissa barn tvingats sluta gå till skolan etcetera.  

 
”Fred blir det om Israel tar bort muren så vi får leva i lugn och ro. Sen måste de ta bort 

vägspärrarna också. Då kan vi tycka om varandra. Då blir det fred”   

 
Samtidigt som Husam Ibrahim på ett tydligt sätt får representera barn som offer, får han också 

säga lillgamla, kloka saker och faller även under gruppen modiga barn. 
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”När jag kommer hem från skolan vill de att jag ska jobba” Säger Luzda 12 år. 

 

Citatet ovan är hämtat från den flickan som fick representera stereotypen barn som offer. Hon 

är intervjuad i ett inslag om barnarbetare i Colombia. Både hon och de två pojkarna som är 

intervjuade i inslaget får svara på liknande frågor och får ungefär lika stort utrymme att 

beskriva sin situation.   

 

Den sista stereotypen som går att hitta bland barnen i lilla aktuellt är kategorin smarta barn.  

Den kategorin innehöll enbart en flicka och en pojke. Det var ett inslag om barn som gjorde 

sina egna filmer. Flickan har skapat filmen och pojken är skådespelare i den.   

 

I del ett av vårt analysschema studerade vi även vilken uppgift de medverkande hade i 

programmet. Egenskapskategorierna är: förklarande, personifierande, debatterande och 

kändisskap. Efter att vi analyserat barnens roll i programmet fann vi att det var en relativt 

jämn spridning bland de olika egenskaperna, förutom inom egenskapskategorin kändisskap 

där inget barn återfanns. 

  

Den största egenskapskategorin som barnen får kategorisera är personifierande. Två flickor 

och sex pojkar i de inslag vi analyserat i Lilla Aktuellt anser vi gå under den kategorin. Tre 

pojkar och en flicka förekommer i de inslagen som är filmade utomlands. Det är Husam 

Ibrahim från Mellanöstern som förklarar konflikten men i första hand personifierar hur det är 

att vara barn där han bor i det aktuella läget. I inslaget från Colombia får vi träffa Juan Vibas, 

Wimer Silva och Luzda Caysedo som alla måste arbeta utöver sin skolgång. 

 

I det inslaget får barnen personifiera hur det är att behöva arbeta samtidigt som man går i 

skolan medan flera vuxna får förklara varför det ser ut som det gör, vilka konsekvenser detta 

kan få och så vidare. Olav Höse och Tuva Ahlberg är två elever på en skola som får 

personifiera dagens skolbarn när de diskuterar frågan om kuratorer på skolan, varför de 

behövs etcetera. I ytterligare ett inslag förekommer pojkarna Zacharias Iredahl och Edvin 

Kamme. De får båda personifiera två av alla barn som köper mer och mer dataspel. Orsaken 

till att det endast är barn som är personifierande tror vi beror på att Lilla Aktuellt riktar sig till 

barn och på så vis vill man att barnen ska kunna jämföra sig med och känna igen sig i de 

medverkande i programmet. De problem, händelser eller skeenden som presenteras i Lilla 
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Aktuellt ska riktas till barn. 

 

Två flickor och fyra pojkar ser vi som förklarande i Lilla Aktuellt. Josefin Dahl är en av 

deltagarna i tävlingen En minut film och hon förklarar hur hennes arbete med film gått till. 

Även hennes filmpartner Mathias Selander gör detta och går därför under kategorin 

Förklarande. Amanda Vähäsarja och Arvid Håkansson sysslar med dansen locking. I inslaget 

där de medverkar berättar de om dansen och förklarar hur den går till.  

 

”När man dansar måste man låsa vissa rörelser. Det är därför det kallas locking”. Säger 

Arvid Håkansson 14 år. 

 

Tvillingarna Carl och Gustav Nydén hjälper en forskare genom att spela på virusinfekterade 

dataspel. De förklarar hur deras arbete går till, ungdomars spelvanor, och vad tillverkarna 

behöver göra för att få bukt med problemet. 

 

Fyra flickor och fem pojkar ser vi som debatterande och de förekommer i tre inslag i 

programmen vi studerat. Ett inslag handlar om att skolmaten i de svenska skolorna inte är 

tillräckligt bra. Här får Emil Johansson, Elleonor Lefvert, Disa Sahlström och Levi Bergström 

komma till tals. De debatterar om skolmaten. Varför den är så dålig, vad som kan bli bättre 

och så vidare. De tar ställning för att maten är dålig och behöver förbättras. Det andra inslaget 

där vi funnit barn som debatterande handlar om huruvida man ska få gå klädd hur man vill i 

skolan. Christian Ladd och Inez Malopavic argumenterar för sina åsikter i frågan. 

 

”Det är ens egna stil, då kan ju inte de bestämma hur man klär sig”. Är något av det som 

Christian Ladd säger. 

 

Det tredje inslaget handlar om valet i Italien. Tre ungdomar, varav en flicka och två pojkar, 

får här svara på vem de tycker ska vinna respektive inte vinna. De argumenterar för 

kandidaterna och tar ställning i frågan. Att det är fler pojkar än flickor inom denna kategori 

liksom inom de andra kategorierna beror helt enkelt på att det förekommer fler pojkar än 

flickor totalt i de analyserade inslagen från de tre programmen.  
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5.2.2 Vuxna 

Av de elva vuxna som förekommer i Lilla Aktuellt (de som är artister räknas inte med här, de 

presenteras under nästa kategori) är fem personer män och sex personer kvinnor. Alla vuxna 

som medverkar i Lilla Aktuellt har på något sätt en debatterande eller förklarande uppgift.  

 

Två personer ser vi endast som debatterande. Av dessa är en kvinna och en man. Kvinnan är 

Barnombudsman och diskuterar frågan som handlar om att det borde finnas kuratorer på alla 

skolor i Sverige. Hon argumenterar för varför detta är så viktigt och vad som kan hända i 

annat fall. 

 

”Det kan ju leda till att man inte får hjälp med att man faktiskt mår dåligt” är något av det 

som Barnombudsmannen Lena Nyberg säger. 

 

Mannen som vi ser som debatterande är rektor. Han diskuterar frågan om huruvida eleverna 

på hans skola ska få gå klädda som de vill och argumenterar för att det är en viktig fråga de 

debatterar om. 

 

Sex av de elva vuxna som medverkade i våra närstuderade program menar vi fyller en 

förklarande uppgift. Av dessa är tre personer kvinnor. Kerstin Andersson är rektor på en skola 

där eleverna är missnöjda med skolmaten. Hon förklarar varför skolmaten ser ut som den gör 

och hur man ska kunna göra vissa förbättringar. Josefine Sundström är jurymedlem i 

tävlingen En minut film och förklarar vad de i juryn letar efter i tävlingsbidragen. Den tredje 

och sista förklarande kvinnan är Lotta Polfeldt som är kurator från Rädda Barnen. Hon 

befinner sig i Lilla Aktuellts studio för att försöka förklara en viss händelse för tittarna. En 

ung pojke har dagen innan sändningen blivit mördad och kuratorn förklarar hur ovanligt det är 

att något liknande inträffar samt innebörden av psykisk sjukdom. 

 

”Om man bara går och tänker själv... Det är nästan så att det blir läskigare och läskigare ju 

mer man går och tänker själv. Och pratar man kan man fråga och då får man veta hur det var 

och så får man höra att andra kanske också är rädda och så kanske fröken förklarar att det 

här händer sällan och den här killen som de tog fast, det är ju bra att han åkte fast. Han 

behöver ju hjälp”. 
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Tre av de män som förekommer i Lilla Aktuellt anser vi vara förklarande. Mats Persson är 

forskare och han förklarar för tittarna hur det fungerar när man arbetar med virusinfekterade 

dataspel. Robert Pettersson är en animatör som förklarar hur hans arbete med att göra dataspel 

går till. Josef Fares sitter även han i juryn för tävlingen En minut film och han pratar om hur 

juryns arbete går till och om hur man gör film. 

 

”Så här gör man. Man tar en kamera så går man runt och filmar bara hela tiden. Och man 

tänker inte så mycket efter vad man gör utan man bara gör och testar alla roliga idéer man 

får. Till slut så kommer det bli en riktigt bra kortfilm”. 

 

Två av de vuxna som medverkar i Lilla Aktuellt anser vi har en kombination av debatterande 

och förklarande uppgift. Det är en kvinna och en man som medverkar i samma inslag som 

handlar om barn i Colombia som arbetar istället för att gå i skolan. Mannen är lärare och 

kvinnan arbetar mot barnarbete. De förklarar båda vad barnarbete innebär och argumenterar 

för varför det inte är bra. 

 

”Barnen arbetar av olika anledningar. De kan till exempel ha en svår ekonomisk situation 

hemma. Men det finns också en kulturell anledning. Föräldrarna tror att barnen utvecklas av 

arbete.” säger Heladio Caccede. 

 

”Eleverna blir så trötta både fysiskt och mentalt”. säger Liliana Obregana. 

 

Magda Eggens medverkar i Lilla Aktuellt på grund av att hon är en av de judinnor som 

överlevde Auschwitz. Hon berättar om förintelsen, livet och minnena från 

koncentrationslägret. Detta gör att vi kategoriserar henne som förklarande men även som 

personifierande. 

 

5.2.3. Kändisar 

Ett återkommande inslag i de tre avsnitten av Lilla Aktuellt som vi studerat mer djupgående är 

kändisar. I varje avsnitt ingår minst ett inslag med en eller flera personer som kan ses som 

kända personer.  

 

Sångaren och schlagerartisten Andreas Johnsson är med i avsnitt nummer tre. I inslaget pratar 

han om hur han blev mobbad som barn och hur detta delvis påverkade hans skolgång och 
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uppväxt. Han ger även tips till andra barn som blir mobbade om hur de ska hantera 

situationen. Trots dessa svårigheter som målas upp får vi som tittare ta del av hur 

framgångsrik han är nu som artist och som person: 

 

”Han ska snart bli pappa”  

”Han kom trea i melodifestivalen”   

”Han har släppt fem album”  

 

är fakta som presenteras för tittarna förutom  

 

”Han blev själv mobbad som barn”   

”Han vill berätta om mobbningen för att hjälpa andra barn”.  

 

Dessa faktorer gör att vi placeras honom i kategorin: Succé trots svåra omständigheter. 

Man får ta del av hans svåra bakgrund och uppväxt men trots detta framhålls att han har 

lyckats i livet. 

 

I avsnitt åtta medverkar kändisen och artisten Ola Svensson. Han är med i programmet för att 

berätta om sin icke-traditionella familj då han har två adopterade bröder. Han får argumentera 

för varför de är hans syskon ”på riktigt” trots att de inte är biologiska syskon. Detta gör att vi 

placerar in honom i kategorin: Familjeförebilden. 

 

”Men alltså vi är precis lika mycket bröder som du är med dina åtta syskon”  

 

”Till 100 procent. Det enda är att vi inte ser likadana ut”  

 

Svarar han reportern på frågan om de är syskon på riktigt. Trots dessa svar anser vi att Ola 

Svensson i andra hand är mer personifierande än debatterande (han är kändis i första hand). 

Han är inte där för att debattera om frågan om släktbanden till sina adoptivbröder utan snarare 

för att personifiera situationen då han berättar om deras uppväxt med mera. 

 

I samma avsnitt förekommer ytterligare ett inslag där kändisar medverkar. Lasse Åberg och 

Janne Schaffer från Electric Banana band pratar om miljöfrågor, något som de är engagerade 

i. De har skrivit en låt om återvinning och pratar om hur man ska göra för att vara rädd om 
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miljön. Detta gör att vi placerar dem i kategorin: Den sunda förebilden. Dessutom ser vi dem 

som förklarande då de förklarar för tittarna hur man ska gå till väga för att arbeta för en bra 

miljö och varför detta är viktigt.  

 

”Det finns ju batterier som är gömda i olika saker. Man har inte en susning om att det finns 

ett batteri där inne” säger Lasse Åberg.  

 

”Det är ett jättestort problem för att det ökar hela tiden. Kvicksilver försvinner inte det bara 

ökar hela tiden så det måste man ta vara på” fortsätter Janne Schaffer. 

 

I avsnitt nio medverkar artisten Jonas ”Basshunter” Altberg. Vi anser att även han är där i 

första hand som egenskap av kändis. Men då han berättar om sin sjukdom Tourettes syndrom 

som han lider av så menar vi att han också är med i programmet för att förklara men främst 

personifiera sjukdomen.  

 

”Det känns precis som att du har en annan människa som lever inuti en själv som försöker ta 

sig ut och göra saker, säga saker, du vet vilja bestämma saker över dig”. 

 

Vi får också veta att Jonas Altberg stötte på svårigheter i sin uppväxt på grund av sin 

sjukdom. Bland annat blev han mobbad i skolan till följd av detta. Det är när han berättar om 

detta som vi tydligt kategoriserar honom som: Succé trots svårigheter. Vilket i det här fallet 

innebär att han har lyckats trots sin delvis svåra uppväxt.  

 

”Jag var väl alltid någon form av fula ankungen om man säger så kändes det som”  

 

Vi har upptäckt flera gemensamma drag för dessa inslag och intervjupersoner som vi 

kategoriserar som kändisar. De är i första hand med i programmet i egenskap av kändisar då 

vi resonerar på det viset att om de inte varit kända hade inte just dessa personer fått medverka 

i programmet. Däremot anser vi att de alltid fyller någon mer funktion utöver kändisskapet. 

Andreas Johnsson och Jonas Altberg personifierar mobbade barn på ett eller annat sätt men 

som trots detta har nått framgång i livet. Ola Svensson personifierar någon som växt upp i en 

icke-stereotypisk familj och argumenterar och förklarar varför detta är bra och på så vis får 

han stå för en familjeförebild. Lasse Åberg och Janne Schaffer är i sin tur förklarande och 

sunda förebilder när de pratar om hur man ska vara rädd om miljön och varför detta är viktigt.  
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Alla de som medverkar i egenskap av kändisar i de tre avsnitten av Lilla Aktuellt som vi har 

undersökt är män. Budskapet som flera av de kända männen förmedlar är att även om du har 

det svårt med olika saker nu när du är ung så blir det bättre sen. Du kan till och med bli riktigt 

framgångsrik. Att det bara är män som förmedlar det budskapet innebär att det är endast 

pojkar som tittar på programmet som automatiskt får dessa män och det de uppnått som 

förebilder. Flickorna som tittar har inga kvinnliga motsvarigheter i programmet att ta till sig. 

Även de andra manliga artisterna som medverkar i Lilla Aktuellt kan ses som förebilder för 

pojkar just för att dessa är män: Den sunda förebilden och Familjeförebilden. 
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6. Slutdiskussion 
Här sammanfattar vi våra resultat från vår kvantitativa och vår kvalitativa undersökning, 

diskuterar kring detta och ställer våra resultat mot våra valda teorier och tidigare forskning. Vi 

ger även förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 

 

6.1. Sammanfattning och diskussion 

Vår kvantitativa undersökning visar tydligt att Lilla Aktuellt är jämställt gällande 

könsfördelningen hos dem som får komma till tals. Efter att ha studerat programmen och tagit 

tid på alla de som intervjuas kan man se att det råder en väldigt jämn fördelning då de 

flickor/kvinnor som förekommer som intervjupersoner utgör 52 procent och pojkar/män utgör 

48 procent av dem som får komma till tals. Även taltiden på de medverkande var väldigt jämn 

då flickor/kvinnor i snitt får prata i 15 sekunder och pojkar/män i snitt 17 sekunder. 

 

När man tittar närmare på dem som förekommer i Lilla Aktuellt så ser man att barnen utgör 

majoriteten av dem som får uttala sig. Hela 78 procent är barn och 22 procent är vuxna. Trots 

detta får barnen komma till tals i betydligt mindre utsträckning än de vuxna. I snitt pratar 

varje barn 11 sekunder medan de vuxna i snitt pratar i 33 sekunder per person. Att det ser ut 

på det sättet tror vi kan bero på att barnen ofta intervjuas i enkätform. Här uttalar de sig om 

vad de tycker är dåligt, bra, roligt och så vidare vilket gör att svaren tenderar att bli kortare. 

Att barn har så korta svarstider visar i sin tur att när frågorna öppnar upp för mer nyanserade 

och uttömmande svar så ställs de till vuxna hellre än till barn. Man kan dra en parallell till 

övriga nyhetsprogram riktade till vuxna. Där får den breda allmänheten, i likhet med barnen i 

Lilla Aktuellt, utrymme i intervjuer i enkätform och vi möts inte alltför sällan av en expert 

eller en nyhetsankare i studion som får utveckla, förklara och sammanfatta fenomenet.  

 

Att de vuxna ofta får större utrymme när de talar i Lilla Aktuellt, alltså får prata under längre 

tid, menar vi är på grund av att de främst fyller två funktioner i programmet. Detta kom vi 

fram till efter att ha undersökt vilken uppgift varje person som pratar har av följande 

alternativ: 

 

• Förklarande 
• Debatterande 
• Personifierande 
• Kändis 
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De funktioner som vi menar att de vuxna fyller i programmet är debatterande och förklarande 

(förutom kändisskap). Att det oftast är de vuxna i Lilla Aktuellt som har detta till uppgift gör 

att de oftare får prata längre för att det är nödvändigt just för att förklara ett skeende eller 

debattera för en fråga.  

 

De vuxna som inte är debatterande och förklarande går under kategorin kändisar. Som vi 

kommit fram till tidigare är alla dessa personer män som på något sätt kan ses som en förebild 

för barnen. Det kan finnas en problematik med att det endast är män som fyller den 

funktionen då pojkar kan ha lättare att ta till sig dessa förebilder just eftersom de är av samma 

kön. Flickor har inga direkta kvinnliga förebilder som fyller samma funktion.  

 

De barn som medverkar i Lilla Aktuellt är i sin tur både förklarande, debatterande och 

personifierande barn. Den senare kategorin är unik för barnen då ingen av de vuxna som 

medverkar är personifierande. Detta menar vi beror på att lilla Aktuellt riktar sig till barn och 

tanken med detta är att innehållet ska tilltala barnen, det ska handla om sådant som rör barn 

och de ska kunna identifiera sig med de medverkande i programmet. 

 

Dock är det intressant att vuxna får tre gånger så lång taltid än barn trots att barn är den 

primära målgruppen. Det verkar finnas en föreställning om att det är vuxnas uppgift att 

förklara och sammanfatta händelser medan barnen fungerar bäst att personifiera eller uttala 

sig kort och tyckande. Det kan också bero på tidigare erfarenheter av produktion med barn 

och barnprogram, där man upptäckt att denna uppdelning fungerar enklast. 

 

6.2. Representation, stereotyper och identitet  

En av betydelserna för begreppet representation är som tidigare nämnt ”stå för”. Och det är 

den betydelsen som vi i ett tidigt skede av vår uppsats ansåg vara viktig att undersöka i 

samband med Lilla Aktuellt. I vår kvalitativa undersökning hade vi för avsikt att undersöka 

hur flickorna/kvinnorna och pojkarna/männen representerades. Då vi endast analyserat tre 

avsnitt kan vi inte dra generella slutsatser av vårt resultat. Däremot kan vi se att det finns vissa 

tendenser till hur representation bland de medverkande är. Dessa tendenser har i princip 

enbart varit positiva ur genusperspektiv. När det kommer till barnen så fick både flickorna och 

pojkarna representera olika grupper på ett blandat och jämnt vis. 
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De stereotyperna vi undersökte var: 

  

• Barn som offer 

• Söta barn säljer  

•  Elaka barn  

• Smarta och duktiga barn  

• Barn som accessoarer  

• Dagens barn  

• Modiga barn  

• Missnöjda barn  

  

Bland dessa stereotyper var det bara fem stycken, barn som offer, smarta och duktiga barn, 

dagens barn, modiga barn och till sist missnöjda barn, som återfanns i Lilla Aktuellt. Det var 

en jämn spridning mellan könen bland dessa. Stereotypiseringen i Lilla aktuellt har i vissa fall 

också visat på en viss nyansering. Ett barn som tydligt faller in under kategorin Barn som 

offer kan även få stereotypisera Modiga barn. 

    

Maria Jacobson skriver i rapporten Young People and Gendered Media Messages (2005) att 

stereotypisering av det kvinnliga är ordnat kring några få teman: Utseende, sexualitet, 

relationer och traditionella könsroller som hushållssysslor och omhändertagande. Samtidigt 

som hon i sin forskning konstaterar att stereotypisering av det manliga är organiserat kring 

teman som tuffhet, aggressivitet och våld, potens, kraft, tävling, framgång och makt. 

I Lilla Aktuellt stämmer detta i regel inte. Enda gången det stämmer är i Lilla Aktuellts val av 

kändisar. Där har bara män som klassas som kändisar deltagit och genom att prata om olika 

teman även tydligt fått visa på hur framgångsrika de varit. Lilla Aktuellt är som vi tidigare 

nämnt det enda nyhetsprogrammet i sitt slag i Sverige. Man skulle kunna hävda att de har ett 

extra stort ansvar då de vänjer in unga tittare i hur nyheter ska presenteras och visar på vilka 

områden män och kvinnor får och ska ha utrymme. Det här är ett ansvar som de axlar 

tämligen väl av att döma av vår undersökning. Den tydligaste problematiken är dock att 

kvinnor inte får representera kändisar och framgång i samma uträckning som män.  Om det 

beror på någon förlegad vision om att pojkband och pojkidoler är större och intressantare hos 

den yngre publiken än kvinnor kan vi bara spekulera i. Det finns kvinnliga artister som är 

populära hos den yngre publiken. Frågan är varför de inte är med i Lilla Aktuellt. Dock måste 
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vi vara medvetna om att vi bara tittat på tre slumpmässigt valda program och det kan mycket 

väl vara så att det finns kvinnliga artister i andra program av Lilla Aktuellt. 

  

Gripsrud skriver om identitet som ett begrepp med två huvudtyper - den sociala/kollektiva 

identiteten och den personliga identiteten. Den sociala identiteten får vi från andras 

människors uppfattning av oss och genom de kollektiva sammanhang vi ingår i, vilken stad 

kommer vi ifrån, klasstillhörighet, kön, ålder, yrke etcetera. Den sociala identiteten 

analyserade vi i den utsträckningen det var möjligt, då det inte alltid går att bedöma vilken 

klasstillhörighet eller vilken etnicitet en medverkande i Lilla Aktuellt tillhör. Från våra 

analyser kan vi dra slutsatsen att det var en jämn spridning, med undantag från stereotypen 

Barn som offer. Bland den stereotypen var alla barn från utlandet och länder som kan klassas 

som u-länder. Där menar vi att det kan finnas det en viss fara då media lyfter fram likheter 

eller skillnader i förhållande till andra människor (Gripsrud 2002) och i de reportagen som är 

gjorda utomlands fick barnen representera barn som offer.  

  

6.3. Genusbegreppet 

I vårt val att använda genusbegreppet som en av våra teorier ville vi undersöka om det, som 

genusforskaren Yvonne Hirdman (2001) har uttryckt det, råder ett isärhållande bland könen 

med mannen som norm. I de avsnitt vi undersökt med en kvalitativ metod har vi upptäckt att 

så inte är fallet. Däremot om vi ser till alla avsnitten som vi har studerat i vår forskning har vi 

upptäckt att Lilla Aktuellt gärna använder inslag som bryter stereotyperna om genus. Till 

exempel så får vi se ett inslag om sex unga discodansare. I discodansgruppen är det fem tjejer 

och en kille. Under hela inslaget så får enbart killen uttala sig om vad han tycker om att dansa 

om deras chanser att vinna i danstävlingen etcetera. I ett annat inslag handlar det om en ung 

tjej som åker motorcross och inslaget är vinklat på att hon älskar att åka fort och inte är rädd 

för att slå sig. Vi har inte gjort en kvalitativ undersökning på dessa, då de avsnitten inte kom 

med bland våra slumpvist utvalda avsnitt, men tycker ändå att det är intressant att nämna att 

det känns som båda inslagen spelar på genusbrytande roller. Pojken på flickornas territorium 

och tvärtom.   

 

Utifrån teorierna om genus – social konstruktion av manligt och kvinnligt- kan vi säga att 

kvinnorna eller männen inte systematiskt tillskrivs vissa egenskaper och attribut eller delas 

upp i olika sfärer i de avsnitt vi analyserat i Lilla Aktuellt. 
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6.4. Anknytning till frågeställningar 

Efter att ha sammanställt våra resultat vill vi nu ställa dem i direkt anknytning till vårt syfte 

med undersökningen och våra frågeställningar. 

 

Vårt syfte med undersökningen har varit att undersöka tv-nyheter som riktar sig till barn 

utifrån ett genusperspektiv. Genom media och inte minst genom nyheterna får barn en bild av 

vad som är sant, viktigt och relevant. Media bidrar dessutom på ett eller annat sätt till att 

definiera vilka barnen är och hur de ska vara. Därför menar vi att frågan har varit viktig att 

undersöka. För att få svar på detta satte vi upp två huvudsakliga frågeställningar som vi ämnat 

besvara med hjälp av vår forskning. 

 

- I vilken utsträckning förekommer flickor/kvinnor respektive pojkar/män? 

 

I Lilla Aktuellt förekommer de båda könen i nästan lika stor utsträckning. Det råder mer eller 

mindre en 50-50 fördelning då 52 procent av alla intervjupersoner utgörs av flickor/kvinnor 

och 48 procent utgörs av pojkar/män. Flickor/kvinnor och pojkar/män får dessutom komma 

till tals i nästan lika stor utsträckning. Går man in och tittar närmare på endast barnens taltid 

ser siffrorna likartade ut här. Flickorna, som är 81 stycken till antalet i de tolv program vi 

undersökt, får i snitt tala 11 sekunder per person medan pojkarna, som är 71 stycken till 

antalet, får tala i 11 sekunder. 

 

- Hur representeras flickor/kvinnor respektive pojkar/män?  

 

Vi har inte kunnat hitta några tydliga skillnader bland könen när det kommer till 

representation. Efter att ha studerat de vuxnas roll i Lilla Aktuellt kunde vi se att kvinnor och 

män representeras på liknande sätt. De har alla liknande yrken där det inte finns någon 

uppdelning av mjuka eller hårda ämnen och de talar mer eller mindre om samma saker. Ett 

undantag är dock att män får representera gruppen kändisar i större utsträckning än kvinnor.  

 

Studerar man barnens roller i Lilla Aktuellt ser resultatet ut på ett snarlikt sätt. Man kan inte 

se någon tydlig uppdelning bland flickor och pojkar utan de får komma till tals på samma 

premisser och inom samma ämnen. 

 

- I vilken utsträckning förekommer vuxna i Lilla Aktuellt jämfört med barnen? 
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Som vi diskuterat mycket kring tidigare i uppsatsen så utgör barn majoriteten av dem som får 

uttala sig. 78 procent är barn och 22 procent är vuxna. Trots detta får barnen komma till tals i 

betydligt mindre utsträckning än de vuxna. I snitt pratar varje barn 11 sekunder medan de 

vuxna i snitt pratar i 33 sekunder per person. Att det ser ut på det sättet tror vi kan bero på att 

det är de vuxna som ofta får svara mer uttömmande och förklara olika skeenden i 

programmen. Barnen i sin tur intervjuas ofta i enkätform, där de får uttala sig i olika frågor, 

vilket tenderar att svaren blir kortare. Här drar vi paralleller till övriga nyhetsprogram riktade 

till vuxna.  

 

6.5. Förslag på fortsatt forskning 

Vi har fokuserat på en innehållsanalys av Lilla Aktuellt. Vi har tittat på deras inslag och gjort 

både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. Eftersom våra resultat har varit 

överraskande positiva ur ett genusperspektiv skulle vi tycka det vore intressant att göra en 

fältstudie. Att i praktiken befinna sig på Lilla Aktuellt redaktionen och forska kring hur de 

uppnår en sådan bra könsfördelning i deras program. Lilla Aktuellt lyckas där många andra 

misslyckas. De har en uttalad policy att ha en 50-50 könsfördelning i så stor utsträckning som 

möjligt och vi kan se att de uppnår detta i vår kvantitativa undersökning.  

  

  ”I samtliga programkontrakt där det är motiverat ska finnas en överenskommelse 

beträffande andel medverkande kvinnor och män, roller och funktioner” 

  

Ovanstående citat är taget ur SVT:s jämställdhetsplan för åren 2005-2006 och finns i sin 

helhet i Bakgrundskapitlet. En jämn könsfördelning är något som är uttalat för alla Public 

service programmen där det är motiverat. Men som vi nämnt i kapitlet för tidigare forskning 

så har medieforskaren Monica Löfgren Nilsson (2004) studerat nyhetsprogram på SVT mellan 

åren 1958-2003 för att undersöka genusrepresentationen. Under den senast undersökta 

tidsperioden 2000-2003 låg antalet kvinnor på 25 procent. 

 

En fältstudie skulle vara intressant för att se hur Lilla Aktuellt jobbar för att lyckas med sitt 

mål där andra public service program misslyckas. 

  

Ett annat förslag på fortsatt forskning som vi i vårt c-uppsatsarbete upptäckt kan vara 

intressant är att undersöka hur man bygger upp nyheter för barn. Gör man på samma sätt för 
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vuxna eller är reportern också en pedagog och inte bara en journalist. Vilka konsekvenser får 

det för innehållet?    
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Bilaga 1. Intervju med Lowe Östberg, projektledare/redaktör på Lilla Aktuellt. 

14/11 2007. 

 

- När startade Lilla Aktuellt? 
Lilla Aktuellt startade hösten - 93. Lilla Löpsedeln som vi fortfarande 
sänder på torsdagsmorgnar på UR (Utbildningsradion) startade - 91.  
 
- Har ni någon uttalad programidé? 
Så här står det i den korta beskrivningen:  
Lilla Aktuellt  
Lilla Aktuellt ska skildra händelser inom Sverige och övriga världen och förklara för barn och unga på ett 
engagerande och begripligt sätt.  Programmet ska ge publiken verktyg att hantera och förstå svåra händelser.  
Programmet ska ge inspiration och inblick i hur beslut och händelser påverkar barn.  
 
Man kan lägga till här att vi också ska fånga upp och skildra ämnen ur vår 
målgrupp - som alltså inte nödvändigtvis har någon koppling till 
nyhetsflödet.  
 
- Aktuella tittarsiffror? 
Denna säsong snittar vi på ca 230 000 tittare på torsdagskvällarna som är 
vår huvudsändning. Kortsändningen på tisdagar ligger ungefär där också.  
 
 
- Målgrupp? 
9-12 år på pappret - vi hamnar ibland både lite under och lite över i det 
vi gör.  
 
- Har Lilla Aktuellt någon jämlikhetspolicy eller liknande? Kan vi få del 
av denna?  
I vårt uppdrag ingår det att så långt det går ha en 50-50-fördelning när 
det gäller jämställdhet. Å det gäller alla inblandade - programledare, 
reportrar och medverkande.  
Vi har också ett uttalat mål när det gäller mångfald - vi ska, så långt det 
är möjligt, ha bred representation av barn med olika bakgrund och etnicitet 
i våra sändningar.  
 
- Vilka sändningstider har ni? Har vi uppfattat rätt att programmet sänds 
tisdagar och torsdagar 20 minuters långa program samt Lilla Löpsedeln en 
gång i veckan?  
 
Lilla Aktuellt sänder 3 min 19.00 tisdagar i ettan och 15 minuter 19.00 
torsdagar. Lilla löpsedeln sänder 15 minuter på torsdagsmorgnar 09.30 via 
UR. Allt i SVT 1. 
 
 
 

Lowe Östberg 
projektledare/redaktör Lilla Aktuellt 
Tel: +46708847937 +4687847374  
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Bilaga 2. Schema Karaktärsanalys 

 

Karaktärsdrag 

Namn: 

Kön: 

Ålder: 

 

Social 

Hemland: 

 

Sysselsättning 

Yrke/studerande: 

Annan framträdande sysselsättning: 

(Hobby) 

 

Uppgift i programmet 

Förklarande, Personifierande, Debatterande, Kändisskap. 
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Bilaga 3. Analysschema 2. 

 

1. Den raka succén.  

Den här gruppen innefattar de personer som har blivit framgångsrika på vad de gör utan några 

större snedsteg. David Gauntlett använder sig av exempel som Brad Pitt och Tony Blair.  

 

2. Succé trots svåra omständigheter.  

I den här gruppen finns de människor som har lyckats inom sitt område trots uppenbara 

svårigheter. Gauntlett nämner Tiger Woods som ett exempel, då Woods trots hans mörka hy 

har blivit en världsmästare i vad som mer eller mindre anses vara en sport för vita.  

 

3. Förebilden som bryter stereotyper.  

Den här gruppen påminner om den ovanstående, nummer 2. Personer motsätter sig stereotypa 

idéer om att till exempel bara män kan ha tuffa ledarroller och Gauntlett använder sig av Lara 

Croft som ett exempel.  

 

4. Den sunda förebilden.  

Den här gruppen innefattar den helylle förebilden. Sunda sportstjärnor eller popstjärnor som 

säger nej till sex före äktenskapet. 

 

5. Utanförskapets förebild. 

Kurt Cobain, Marilyn Manson och River Phoenix är exempel på personer som har motsatt sig 

vissa sociala konventioner och blivit hjältar hos dem som inte gillar det som anses vara 

mainstream.    

 

6. Familjeförebilden. 

Den här kategorin innefattar att man ser upp till medlemmar i sin egen familj eller andra 

kändismammor eller pappor. Paret Beckhams nämns som exempel.  
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Bilaga 4. Analysschema 3. 

 

1. Kids as victims – Barn som offer 

2. Cute kids sell newspapers – Söta barn säljer  

3. Little Devils – Elaka barn 

4. Kids are brilliant – Smarta, duktiga barn 

5. Kids as accessories – Barn som accessoarer 

6. Kids these days – Dagens barn 

7. Brave little angels – Modiga barn 

8. Missnöjda barn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48

Bilaga 5. Resultat kvantitativ undersökning. 
 
 
Avsnitt 1.  
2/2 2006 
 
1. Hemlösa barn i Sverige.  
1. Kvinna, anställd Stockholms stadsmission  49 
2. Flicka, elev   10 
3. Pojke, elev   6 
4. Flicka, elev   7 
 
2. Varför upprör publicerade Mohammedbilder? 
1. Pojke, muslim  39 
2. Pojke, muslim  9 
 
3. Holländska elever får bara prata holländska när de är i skolan. 
1. Flicka, elev med annat modersmål  6 
2. Man, rektor   15 
3. Pojke, elev med annat modersmål 11 
4. Pojke, elev med annat modersmål 7 
5. Flicka, elev med annat modersmål 11 
 
4. Snuskiga toaletter på skolor. 
1. Flicka, elev    44 
2. Pojke, elev   8 
3. Pojke, elev   8 
 
5. Jokkmokks marknad. 
1. Pojke, besökare   10 
2. Pojke, besökare  1 
3. Pojke, besökare  5 
4. Flicka, besökare  6 
5. Flicka, besökare  1 
6. Flicka, besökare  1 
7. Flicka, besökare  1 
8. Flicka, besökare  1 
 
6. Streetdancereportage. 
1. Pojke, dansutövare  23 
2. Pojke, dansutövare  37 
 
 
 
Avsnitt 2.  
2/3 2006 
 
1. Deras dotter, syster och kompis begick självmord. 
1. Flicka, anhörig  24 
2. Flicka, anhörig  52 
3. Kvinna, anhörig  23 
4. Kvinna, psykolog  45 
 
2. Fågelinfluensan. Vad var det egentligen som hände? 
1. Flicka, enkät   4 
2. Flicka, enkät   6 
3. Pojke, enkät   5 
 
3. Persson och Reinfeldt smutskastar varandra inför valet. 
1. Pojke   18 
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2. Pojke   14 
3. Flicka   4 
4. Flicka   6 
 
4. Delida från Libanon vägrade tvångsgifte. 
1. Flicka    108 
 
5. Curlingreportage. 
1. Kvinna, sportutövare  27 
2. Kvinna, sportutövare  5 
 
 
 
Avsnitt 3.  
6/4 2006 
 
1. Ska man få klä sig hur man vill i skolan? 
1. Man, rektor   5 
2. Pojke   12 
3. Flicka   4 
 
2. Artisten Andreas Johnson om mobbing 
1. Man, artist   97 
 
3. En palestinsk pojke berättar om situationen i mellanöstern.  
1. Pojke, palestinier  56 
 
4. Undersökning av virusinfekterade dataspel. 
1. Pojke, dataspelare  24 
2. Pojke, dataspelare  14 
3. Man, forskare  11 
 
5. Enkätundersökning inför valet i Italien. 
1. Flicka    8 
2. Pojke   7 
3. Pojke   4 
 
6. Tävlingen En minut film. 
1. Pojke, filmmakare  14 
2. Flicka, filmmakare  6 
3. Man, jury   19 
4. Kvinna, jury   11 
 
 
 
Avsnitt 4.  
4/5 2006 
 
1. Simskolereportage. 
1. Pojke, elev   9 
2. Flicka, elev   11 
3. Kvinna, simlärare  33 
 
2. Mobbningskontrollant på skolorna. 
1. Man, ombudsmannen   81 
2. Flicka, elev   3 
3. Flicka, elev    3 
4. Pojke, elev   2 
5. Flicka, elev   2 
6. Pojke, elev   4 
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3. Bullrig miljö på de svenska skolorna. 
1. Flicka, elev   4 
2. Pojke, elev   29 
4. Flicka, elev    3 
 
4. Elever tvingas äta skolmaten på papperstallrikar. 
1. Flicka, elev   4 
2. Flicka, elev   3 
 
5. Motorcykeltjej som inte är rädd för att åka för fort. 
1. Flicka, sportutövare  63 
2. Man, tränare   3 
 
6. Discodansreportage 
1. Pojke, dansare  29 
 
 
 
Avsnitt 5.  
31/8 2006 
 
1. Communityn Habbo hotell tar betalt för sina tjänster. 
1. Flicka,    30 
 
2. Fickpengar 
1. Flicka   4 
2. Pojke   4 
3. Flicka   12 
4. Pojke   4 
 
3. Kriget i Israel/Libanon 
1. Pojke   8 
2. Flicka   16 
 
4. Valet närmar sig men barn har inte rösträtt. Vad tycker de om det? 
1. Flicka    13 
2. Pojke   7 
3. Pojke   7 
 
5. Barnval i Göteborg. Barnen får rösta om olika saker. Till exempel namnet på en spårvagn. 
1. Pojke    9 
2. Pojke   18 
3. Flicka    14 
4. Pojke   2 
 
6. Filmrecension: Bilar 
-   X 
 
 
 
Avsnitt 6.  
9/7 2006 
 
1. Många bilister kör för fort utanför skolorna. 
1. Flicka, elev   2 
2. Pojke, elev   7 
3. Man, polis   18 
4. Pojke, elev   2 
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2. Folkpartiet 
-   X 
 
3. Fotboll på schemat. Här lär sig barnen följa regler. 
1. Flicka, elev   5 
2. Pojke, elev   6 
3. Flicka, elev   12 
4. Pojke, elev   7 
5. Pojke, elev   9 
6. Pojke, elev   5 
 
4. Före detta barnsoldater i Uganda får hjälp att bearbeta sina upplevelser. 
1. Flicka, f.d. barnsoldat  24 
2. Pojke, f.d. barnsoldat  10 
3. Pojke, f.d. barnsoldat  26 
 
5. Barnboksfestival 
1. Flicka, besökare  9 
2. Pojke, besökare  4 
3. Man, författare  32 
4. Flicka, besökare  9 
 
6. Reportage om ilska och kärlek. 
1. Flicka   5 
2. Pojke   7 
3. Flicka   3 
4. Kvinna, författare  29 
5. Flicka   7 
6. Pojke   8 
7. Pojke   3 
 
 
 
Avsnitt 7.  
5/10 2006 
 
1. Nu kan man skaffa gratis stöldskydd till mobiltelefonen. 
1. Flicka, elev   17 
2. Flicka, elev   7 
3. Pojke, elev   5 
 
2. Reinfeldt är ny stadsminister. Men vem är han egentligen? 
1. Man, stadsminister  76 
 
3. Reportage från ett kock-kollo. 
1. Flicka, deltagare  23 
2. Pojke, deltagare  6 
3. Flicka, deltagare  2 
4. Flicka, deltagare  3 
 
4. Många barn lever med alkoholiserade föräldrar 
1. Kvinna   54 
 
5. Att gå i skolan i Etiopien. 
1. Pojke, elev   14 
2. Flicka, elev   8 
3. Kvinna, mamma  5 
4. Man,   2 
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Avsnitt 8.  
2/11 2006 
 
1. Dataspelsförsäljningen ökar. 
1. Pojke   10 
2. Pojke   4 
3. Man, animatör  30 
 
2. Reinfeldt tillträder officiellt 
-   X 
 
3. Skolmaten på svenska skolor tappar näring 
1. Pojke, elev   12 
2. Flicka, elev   8 
3. Flicka, elev   13 
4. Pojke, elev   2 
5. Kvinna, rektor/ lärare?  9 
 
4. Återvinning är viktigt och nödvändigt. 
1. Man, artist   20 
2. Man, artist   8 
 
5. I Colombia arbetar många barn istället för, eller utöver, att gå i skolan. 
1. Pojke, arbetare  22 
2. Man, lärare   15 
3. Pojke, arbetare  13 
4. Flicka, arbetare  14 
5. Kvinna, organisation mot barnarbete 28 
 
6. Artisten Ola Svensson om sin familj och sina adopterade bröder. 
1. Man, artist   60 
 
 
 
Avsnitt 9.  
7/12 2006 
 
1. En pojke har mördats i Norrahammar. 
1. Kvinna, kurator  107 
 
2. Ska det bli lag på kuratorer i skolan? 
1. Pojke, elev   7 
2. Flicka, elev   14 
3. Kvinna, barnombudsmannen  27 
 
3. Magda överlevde Auschwitz. Nu föreläser hon på svenska skolor. 
1. Kvinna, överlevande  70 
 
4. Artisten Basshunter berättar om tourettes syndrom, sjukdomen han lider av. 
1. Man, artist   60 
 
5. Streetdancereportage 
1. Pojke, dansare  30 
2. Flicka, dansare  4 
 
 
 
 
Avsnitt 10.  



 53

25/1 2007 
 
1. Han har slutat att begå brott. 
1. Man, f.d. kriminell  33 
2. Flicka   13 
3. Man, BRÅ   26 
4. Flicka   13 
 
2. Fuglesang väntar på att få åka ut i rymden- barn ska få ställa frågor till honom. 
1. Pojke, elev   8 
2. Flicka, elev   6 
3. Pojke, elev   7 
4. Flicka, elev   5 
5. Flicka, elev   6 
6. Flicka, elev   3 
7. Flicka, elev   3 
8. Flicka, elev   6 
9. Flicka, elev   2 
 
3. Reportage om polishunden Pongo. 
1. man, polis   37 
2. Flicka   1 
 
4. Reportage om Björk som skriver dikter. 
1. Flicka, diktskrivare  59 
 
5. Filmrecension: Happy feet 
-   X 
 
 
Avsnitt 11.  
1/2 2007 
 
1. Elever är missnöjda med skolmaten. 
1. Pojke, elev   1 
2. Flicka, elev   7 
3. Kvinna, livsmedelsverket  24 
4. Pojke, elev   1 
5. Flicka, elev   1 
6. Flicka, elev   1 
8. Flicka, elev   1 
 
2. Spelberoende barn. 
1. Kvinna, Maria Ungdom  39 
2. Pojke, elev   5 
4. Pojke, elev   4 
 
3. I Kina drillas barnen hårt för att bli gymnaster. 
1. Pojke, gymnast  11 
2. Flicka, gymnast  21 
 
4. Inför melodifestivalen. 
1. Pojke   44 
 
5. Idol Sebastian berättar om hur det var att växa upp med skilda föräldrar. 
1. Man, artist   58 
 
 
 
Avsnitt 12.  
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1/3 2007 
 
1. Hur är säkerheten på svenska bussar och vad kan man själv göra för att öka den? 
1. Kvinna, säkerhetsexpert  37 
 
 
2. På sportlovet sker fler olyckor än vanligt. 
1. Pojke   6 
2. Flicka    8 
3. Man, tandläkare  42 
 
3. Fördelar med att ha undervisningen utomhus istället för i klassrummet. 
1. Pojke, elev   15 
2. Pojke, elev   4 
3. Flicka, elev   5 
4. Flicka, elev   11 
5. Pojke, elev   3 
6. Flicka, elev   4 
 
4. Reportage från bokrean. 
1. Pojke, besökare  2 
2. Flicka, besökare  2 
3. Flicka, besökare   20 
4. Man, bokhandlare  24 
5. Pojke, besökare  4 
6. Flicka, besökare  2 
 
5. Ett barn-och elevombud ska hjälpa barn som blir mobbade.  
1. Flicka, elev   8 
2. Flicka, elev   5 
3. Pojke, elev   7 
4. Flicka, elev   1 
 
6. Två australienska kvinnor har skapat Burkinin- en heltäckande bikini. 
1. Kvinna, tillverkare  16 
2. Kvinna, försäljare  22 
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Bilaga 6. Resultat kvalitativ undersökning. 
 
 

KARAKTÄRSANALYS SCHEMA    
Avsnitt 3       
Inslag   1 1  1 
Del 1       

Namn   Martin Lövström Christian Ladd 
Inez 
Malopavic 

Kön   Man Pojke  Flicka 
Ålder   Cirka 50 Cirka 15  Cirka 15 
Hemland   Sverige Sverige  Sverige 
Yrke/studerande  Rektor Studerande Studerande 
Hobby       
Uppgift i programmet*     
* Förklarande, 
Personifiernade,  D D  D 
 Debatterande, Kändis.     
       
       
Del 2       
Den raka succén      
Succe trots svåra omständigheter    
Mot stereotypen      
Den sunda förebilden      
Utanförskapets förebild     
Familjeförebilden      
       
       
Del 3       
Barn som offer      
Söta barn säljer      
Elaka barn      
Smarta, duktiga barn      
Barn som accessoarer     
Dagens barn   X  X 
Modiga barn      
Missnöjda barn      

 
Avsnitt 3     
Inslag   2 3
Del 1     
Namn   Andreas Johnsson  Husam Ibrahim 
Kön   Man Pojke 
Ålder   36 12
Hemland   Sverige Mellanöstern 
Yrke/studerande  Artist Studerande 
Hobby     
Uppgift i programmet* K, P P 
* Förklarande, Personifiernade,    
 Debatterande, Kändis.   
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Del 2     
Den raka succén    
Succe trots svåra omständigheter  X  
Mot stereotypen    
Den sunda förebilden    
Utanförskapets förebild   
Familjeförebilden    
     
     
Del 3     
Barn som offer   X 
Söta barn säljer    
Elaka barn    
Smarta, duktiga barn    
Barn som accessoarer   
Dagens barn    
Modiga barn   X 
Missnöjda barn    
 

Avsnitt 3       
Inslag   4 4  4
Del 1       

Namn   Carl Nydén  Gustav Nydén 
Mats 
Persson 

Kön   Pojke Pojke  Man 
Ålder   14 14  Cirka 50 
Hemland   Sverige Sverige  Sverige 
Yrke/studerande  Forskarprao Forskarprao Forskare 
Hobby       
Uppgift i programmet* F F  F 
* Förklarande, 
Personifiernade,      
 Debatterande, Kändis.     
       
       
Del 2       
Den raka succén      
Succe trots svåra omständigheter    
Mot stereotypen      
Den sunda förebilden      
Utanförskapets förebild     
Familjeförebilden      
       
       
Del 3       
Barn som offer      
Söta barn säljer      
Elaka barn      
Smarta, duktiga barn      
Barn som accessoarer     
Dagens barn  X X   
Modiga barn      
Missnöjda barn      
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Avsnitt 3       
Inslag   5 5  5
Del 1       

Namn   Elena Tramontana  Tarik Lombardi 
Mattia 
Gherghi 

Kön   Flicka Pojke  Pojke 
Ålder   14 15  12
Hemland   Italien Italien  Italien 
Yrke/studerande  Studerande Studerande Studerande 
Hobby       
Uppgift i programmet* D D  D 
* Förklarande, 
Personifiernade,      
 Debatterande, Kändis.     
       
       
Del 2       
Den raka succén      
Succe trots svåra omständigheter    
Mot stereotypen      
Den sunda förebilden      
Utanförskapets förebild     
Familjeförebilden      
       
       
Del 3       
Barn som offer      
Söta barn säljer      
Elaka barn      
Smarta, duktiga barn      
Barn som accessoarer     
Dagens barn  X X  X 
Modiga barn      
Missnöjda barn      
 

Avsnitt 3         
Inslag   6      
Del 1         
Namn   Mathias Selander  Josefin Dahl Josef Fares Josefin
Kön   Pojke Flicka  Man  Kvinna
Ålder   Cirka 15 Cirka 16  Cirka 30  Cirka 3
Hemland   Sverige Sverige  Sverige  Sverig
Yrke/studerande  Filmare Filmare  Jurymedlem/regissör Juryme
Hobby   Film Film      
Uppgift i programmet* F F  F  F 
* Förklarande, 
Personifiernade,        
 Debatterande, Kändis.       
         
         
Del 2         
Den raka succén        
Succe trots svåra omständigheter      
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Mot stereotypen        
Den sunda förebilden        
Utanförskapets förebild       
Familjeförebilden        
         
         
Del 3         
Barn som offer        
Söta barn säljer        
Elaka barn        
Smarta, duktiga barn  X X     
Barn som accessoarer       
Dagens barn        
Modiga barn        
Missnöjda barn        
 

KARAKTÄRSANALYS SCHEMA    
Avsnitt 8        
Inslag   1 1  1
Del 1       

Namn   Zacharias Iredahl  Edvin Kamme 
Robert 
Pettersson 

Kön   Pojke Pojke  Man 
Ålder   12 12  Cirka 30 
Hemland   Sverige Sverige  Sverige 
Yrke/studerande  Studerande Studerande Animatör 
Hobby   dataspel dataspel   
Uppgift i programmet* P  P  F 
* Förklarande, 
Personifiernade,      
 Debatterande, Kändis.     
       
       
Del 2       
Den raka succén      
Succe trots svåra omständigheter    
Mot stereotypen      
Den sunda förebilden      
Utanförskapets förebild     
Familjeförebilden      
       
       
Del 3       
Barn som offer      
Söta barn säljer      
Elaka barn      
Smarta, duktiga barn      
Barn som accessoarer     
Dagens barn  X X   
Modiga barn      
Missnöjda barn      
 

Avsnitt 8       
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Inslag   2 2  2
Del 1       

Namn   Emil Johansson  Elleonor Lefvert 
Disa 
Sahlström 

Kön   Pojke Flicka  Flicka 
Ålder   10 13  9
Hemland   Sverige Sverige  Sverige 
Yrke/studerande  Studerande Studerande Studerande 
Hobby       
Uppgift i programmet* D D  D 
* Förklarande, 
Personifiernade,      
 Debatterande, Kändis.     
       
       
Del 2       
Den raka succén      
Succe trots svåra omständigheter    
Mot stereotypen      
Den sunda förebilden      
Utanförskapets förebild     
Familjeförebilden      
       
       
Del 3       
Barn som offer      
Söta barn säljer      
Elaka barn      
Smarta, duktiga barn      
Barn som accessoarer     
Dagens barn      
Modiga barn      
Missnöjda barn  X X  X 
 

Avsnitt 8       
Inslag   2 2  3
Del 1       

Namn   Levi Bergström  Kerstin Andersson 
Lasse 
Åberg 

Kön   Pojke Kvinna  Man 
Ålder   11 Cirka 45  Cirka 60 
Hemland   Sverige Sverige  Sverige 
Yrke/studerande  Studerande Rektor  Artist 
Hobby       
Uppgift i programmet* D F  K, F 
* Förklarande, 
Personifiernade,      
 Debatterande, Kändis.     
       
       
Del 2       
Den raka succén      
Succe trots svåra omständigheter    
Mot stereotypen      
Den sunda förebilden     X 
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Utanförskapets förebild     
Familjeförebilden      
       
       
Del 3       
Barn som offer      
Söta barn säljer      
Elaka barn      
Smarta, duktiga barn      
Barn som accessoarer     
Dagens barn      
Modiga barn      
Missnöjda barn  X    
 

Avsnitt 8       
Inslag   3 4  4
Del 1       

Namn   Janne Schaffer  Wilmer Silva 
Heladio 
Caccede 

Kön   Man Pojke  Man 
Ålder   Cirka 60 14  Cirka 45 
Hemland   Sverige Colombia  Colombia 
Yrke/studerande  Artist Studerande/arbetare Lärare 
Hobby       
Uppgift i programmet* K, F P  F,D 
* Förklarande, 
Personifiernade,      
 Debatterande, Kändis.     
       
       
Del 2       
Den raka succén      
Succe trots svåra omständigheter    
Mot stereotypen      
Den sunda förebilden  X    
Utanförskapets förebild     
Familjeförebilden      
       
       
Del 3       
Barn som offer   X   
Söta barn säljer      
Elaka barn      
Smarta, duktiga barn      
Barn som accessoarer     
Dagens barn      
Modiga barn      
Missnöjda barn      
 

Avsnitt 8       
Inslag   4 4  4
Del 1       
Namn   Juan Vibas  Luzda Caysedo Liliana Obregna 
Kön   Pojke Flicka  Kvinna 
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Ålder   13 12  Cirka 50 
Hemland   Colombia Colombia  Colombia 

Yrke/studerande  Studerande/arbetare Studerande/arbetare
Arbetar mot 
barnarbete 

Hobby       
Uppgift i programmet* P P  F,D 
* Förklarande, 
Personifiernade,      
 Debatterande, Kändis.     
       
       
Del 2       
Den raka succén      
Succe trots svåra omständigheter    
Mot stereotypen      
Den sunda förebilden      
Utanförskapets förebild     
Familjeförebilden      
       
       
Del 3       
Barn som offer  X X   
Söta barn säljer      
Elaka barn      
Smarta, duktiga barn      
Barn som accessoarer     
Dagens barn      
Modiga barn      
Missnöjda barn      
 

Avsnitt 8    
Inslag   5
Del 1    
Namn   Ola Svensson  
Kön   Man 
Ålder   Cirka 20 
Hemland   Sverige 
Yrke/studerande  Artist 
Hobby    
Uppgift i programmet* K 
* Förklarande, 
Personifiernade,   
 Debatterande, Kändis.  
    
    
Del 2    
Den raka succén   
Succe trots svåra omständigheter 
Mot stereotypen   
Den sunda förebilden   
Utanförskapets förebild  
Familjeförebilden  X 
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Del 3    
Barn som offer   
Söta barn säljer   
Elaka barn   
Smarta, duktiga barn   
Barn som accessoarer  
Dagens barn   
Modiga barn   
Missnöjda barn   
 

KARAKTÄRSANALYS SCHEMA    
Avsnitt 9       
Inslag   1 2  2
Del 1       

Namn   Lotta Polfeldt  
Olav 
Höse  

Tuva 
Ahlberg 

Kön   Kvinna Pojke  Flicka 
Ålder   60 10  11
Hemland   Sverige Sverige  Sverige 
Yrke/studerande  Kurator Studerande Studerande 
Hobby       
Uppgift i programmet* F P  P 
* Förklarande, 
Personifiernade,      
 Debatterande, Kändis.     
       
       
Del 2       
Den raka succén      
Succe trots svåra omständigheter    
Mot stereotypen      
Den sunda förebilden      
Utanförskapets förebild     
Familjeförebilden      
       
       
Del 3       
Barn som offer      
Söta barn säljer      
Elaka barn      
Smarta, duktiga barn      
Barn som accessoarer     
Dagens barn      
Modiga barn      
Missnöjda barn   X  X 
 

Avsnitt 9       
Inslag   2 3  4
Del 1       

Namn   Lena Nyberg  Magda Eggens 
Jonas 
Altberg 

Kön   Kvinna Kvinna  Man 
Ålder    Cirka 50 Cirka 85  Cirka 20 
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Hemland   Sverige Sverige  Sverige 

Yrke/studerande  Barnombudsman 
Överlevande 
förintelse Artist 

Hobby       
Uppgift i programmet*     
* Förklarande, 
Personifiernade,  D F, P  P,K 
 Debatterande, Kändis.     
       
       
Del 2       
Den raka succén      
Succe trots svåra omständigheter   X 
Mot stereotypen      
Den sunda förebilden      
Utanförskapets förebild     
Familjeförebilden      
       
       
Del 3       
Barn som offer      
Söta barn säljer      
Elaka barn      
Smarta, duktiga barn      
Barn som accessoarer     
Dagens barn      
Modiga barn      
Missnöjda barn      
 

Avsnitt 9     
Inslag   5 5 
Del 1     

Namn   Amanda Vähäsarja  
Arvid 
Håkansson 

Kön   Flicka Pojke 
Ålder   14 14 
Hemland   Sverige Sverige 
Yrke/studerande  Studerande Studerande 
Hobby   Dans Dans 
Uppgift i programmet*   
* Förklarande, 
Personifiernade,  F F 
 Debatterande, Kändis.   
     
     
Del 2     
Den raka succén    
Succe trots svåra omständigheter  
Mot stereotypen    
Den sunda förebilden    
Utanförskapets förebild   
Familjeförebilden    
     
     
Del 3     



 64

Barn som offer    
Söta barn säljer    
Elaka barn    
Smarta, duktiga barn    
Barn som accessoarer   
Dagens barn  X X 
Modiga barn    
Missnöjda barn    
 

 


