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This study is based on the feminist belief in the importance of a 
reorganization of the existing gender hierarchy, where women have less 
power than men. Since news media reflect as well as contribute to create the 
reality we live in has the purpose with this study been to shed some light on 
how the gender structure is expressed in Sweden’s most popular television 
news program. I chose to examine one broadcast per day from the Public 
Service SVT news program Rapport during January 2010 using quantitative 
content analysis and the result was as follows: 
• 65 % of the news programs was presented by a woman news anchor 
• 36 % of the news reports was carried through by a women journalist 
• 31 % of the interviews contained a female participant 
• The representation of female participants in interviews did not depend on 

if  the journalist was a woman or a man 
• The representation of female participants in interviews did not depend on 

if the report was from Sweden or abroad 
• Women were more often than men interviewed in the role as nursing 

staff, development aid worker, teacher or principal, parent of a son, 
retired and sick or sick leave 

• Only men were interviewed in the role as rescue worker, custom staff, 
member of the armed forces, house owner and tourist.  

 
 
 
Key words: feminism, television news, journalism, Rapport, content 
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1. Inledning 
Medierna erbjuder dagligen uppfattningar om hur omvärlden ser och 
fungerar.  De blir därigenom delaktiga i att skapa en känsla av tillhörighet 
och delaktighet i en given kultur och kan därigenom sägas vara en viktig 
aktör när det gäller att skapa en medborgaridentitet. För att en demokrati ska 
fungera räcker det dock inte bara med att människor ser sig själva som 
medborgare i ett samhälle, det behövs också ett engagemang i samhälleliga 
spörsmål. Medier som fokuserar på nyhetsrapportering kan bidra till ett 
sådant samhällsengagemang genom att vara en arena för den offentliga 
debatten där representanter för olika samhällsintressen får möjlighet att göra 
sina röster hörda. Omfattande medieforskning har påvisat att den manliga 
representationen, ända sedan nyhetsjournalistikens start, har dominerat denna 
debatt. Om halva befolkningen i ett samhälle med hjälp av nyhetsmedier 
ständigt pådyvlas en medborgaridentitet av underordnad betydelse torde detta 
påverka hela samhällets syn på hur könsmaktsstrukturen enligt vedertagna 
regler ska se ut.    
 
En ofta diskuterad fråga inom olika feministiska teorier är på vilket sätt 
medier och dess innehåll speglar, förstärker eller konstruerar 
mediekonsumenternas olika föreställningar om kön. Undersökningar av 
könsrepresentationen i olika medier anses således påvisa både hur 
könsmaktsordningen ser ut i verkligheten och hur medierna bidrar till dess 
existens. Lena Gemzöe (2002, s. 12-13), forskare och lärare vid Centrum för 
genusstudier vid Stockholms universitet, menar att förespråkare av 
feminismen önskar upphäva den struktur av ojämlikhet som de hävdar finns 
inom alla samhällsområden och att ett första steg i denna förändringsprocess 
är att lika många kvinnor som män kommer till tals i olika medie-
sammanhang, inte minst vad gäller nyhetsrapportering. Gemzöe (2002, s. 14) 
menar också att ett lika viktigt andra steg för feminister när det gäller 
jämställdhetsutveckling är att kvinnorna får delta i dessa sammanhang på 
samma villkor som männen.  
 
Den här studien om könsrepresentationen vad gäller människor som får höras 
och synas i Sveriges mest sedda nyhetsprogram har bedrivits i en feministisk 
anda genom ett antagande av att det råder en strukturell ojämlikhet mellan 
kvinnor och män i dagens samhälle och att den maktstrukturen bör förändras. 
Dock har en total öppenhet präglat undersökningen när det kommer till hur 
samhällets könsordning visar sig i tv-nyhetsprogrammet Rapport. Inspiration 
har visserligen inhämtats från tidigare genomförd medieforskning, vilken 
presenteras i rapportens teoretiska del, angående kvinnors representation och 
medverkan, men eftersom kvinnans roll i samhället har förändrats sedan 
dessa undersökningar genomfördes låg eventuella förväntningar snarare på 
att komma fram till ett annat resultat än tidigare kvinnoforskning har påvisat.  
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1.1 Syfte 
Syftet med studien var att undersöka och åskådliggöra kvinnors 
representation vad gäller nyhetspresentatörer, reportrar och intervjupersoner i 
Sveriges mest sedda tv-nyhetsprogram. Med representation avses både i 
vilken grad kvinnor företräds och i vilka sammanhang de förekommer. 
 
 

1.2 Frågeställningar 
För att operationalisera syftet att återge kvinnors representation i Sveriges 
populäraste tv-nyhetsprogram söktes svar på följande frågor:  
Hur stor andel av inslagen i tv-nyhetsprogrammet presenteras av kvinnor? 
I hur hög grad representeras kvinnor i reporterrollen för tv-
nyhetsprogrammets inslag?  
Hur stor andel av intervjuerna i nyhetsinslagen består av en utfrågning av en 
kvinna?  
Intervjuar en reporter som är kvinna oftare en kvinna än vad en reporter som 
är man gör? 
Hur ser könsstrukturen ut gällande de aktörsroller som finns för de 
intervjuade personerna?  
Vilka likheter respektive olikheter i könsrepresentationen återfinns för 
utrikes- och inrikesreportage i tv-nyhetsprogrammet? 
 
 

1.3 Empiriskt material 
Feministiskt relaterad medieforskning har en lång tradition vad gäller 
undersökningar av hur nyhetsjournalistiken framställer rådande 
könsmaktsstruktur. Framförallt var det lockelsen att ha möjlighet att jämföra 
egna studieresultat med vad en rad andra och liknande tidigare studier har 
kommit fram till som gjorde att valet av empiriskt undersökningsmaterial föll 
på ett svenskt nutida tv-nyhetsprogram. Valet av program avgjordes i sin tur 
av antalet tittare per tv-nyhetssändning. Under 2009 var det, enligt uppgifter 
från företaget Mediamätning i Skandinaviens webbplats (2010), 19.30-
sändningarna från Sveriges televisions Rapport som i snitt hade flest tittare av 
de svenska tv-nyhetsprogrammen. När det gäller det empiriska materialets 
omfattning fattades beslutet att en sändning per dag under en månads tid var 
en lagom stor mängd i förhållande till undersökningens omfattning och 
relevans. Sammanlagt analyserades därför samtliga 19.30-sändningar från 
programmet Rapport under januari 2010 vilket inbegrep 25 stycken program 
som enligt tv-tablån skulle uppgå till en halvtimme, samt 6 program som 
enligt samma tablå skulle pågå i 15 minuter. Den faktiska sändningstiden för 
samtliga program var 12 timmar och 51 minuter. 
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2. Teori och tidigare forskning 
Undersökningen av kvinnors representation i ett nutida tv-nyhetsprogram är 
huvudsakligen baserad på feministiska teoribildningar angående 
könsmaktstrukturen i samhället och i medierna. Dessa har i sin tur 
kompletterats med medieforskarna Monica Djerf-Pierre och Lennart Weibulls 
teoribildning som tematiserar den svenska nyhetsjournalistikens ideal och 
villkor ur ett historiskt samhällsperspektiv. 
 
 

2.1 Feminism 
Genusforskaren Lena Gemzöe (2002, s. 12-13) definierar feminism som en 
åskådning eller rörelse som önskar upphäva den struktur av ojämlikhet 
mellan könen som är synlig inom alla samhällsområden. Hon menar att även 
om teorierna och åsikterna är många inom åskådningen skulle kärnan för 
samtliga feministiska riktningar kunna sägas vara det som ovanstående 
definition kortfattat beskriver, det vill säga att kvinnor är underordnade män 
och att detta förhållande bör förändras. Vidare hävdar Gemzöe (2002, s. 30) 
att diskussioner kring hur ojämlikheten mellan kvinnor och män har uppstått 
och hur den ska förändras ständigt är pågående inom feminismens olika 
grupperingar. I detta sammanhang nämner hon liberalfeminism, 
radikalfeminism och socialistisk feminism som grundläggande för samtliga 
feministiska riktningar som finns i dagsläget. Nedan följer en genomgång av 
respektive riktnings bakgrund och huvudsakliga teorier. Beskrivningarna är 
främst baserade på texter av Lena Gemzöe (2002) och på material författat av 
den svenska medieforskaren Madeleine Kleberg (1993). 
  
Den klassiska liberalfeminismens fokus ligger på ett arbete för att kvinnor 
ska ha samma demokratiska fri- och rättigheter som män. Riktningen kan 
spåras till 1800-talets liberala tankegångar och kamp för kvinnors 
utbildningsmöjligheter och rösträtt (Gemzöe, 2002, s. 30). Anledningen till 
det existerande kvinnoförtrycket anses inom liberalfeminismen ha en 
historisk grund, där kvinnor ständigt har förpassats till hemmets privata sfär 
och uteslutits från den offentliga sfären vad gäller politiska och lagliga 
rättigheter. Liberalfeminister hävdar att denna samhälleliga struktur kan 
upphävas med hjälp av uppfostran och utbildning, samt genom att påverka 
attityder (Gemzöe, 2002, s. 31ff). Kleberg (1993, s. 13) menar att 
liberalfeministerna dessutom hävdar att kvinnor kan uppnå jämställda villkor 
i samhället genom att ta sig in på traditionellt manligt dominerade 
maktområden inom arbetsliv och politik.  När det gäller kön kan den 
klassiska liberalfeminismens teorier sägas handla om ett androgynt 
människoideal. Kvinnor och män anses i grunden vara lika och kvinnans 
sexualitet och reproduktionsförmåga hamnar sällan i fokus. Tanken är att 
båda könen av naturen präglas av ett mänskligt förnuftstänkande (Gemzöe, 
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2002, s. 38). En annan dominerande föreställning inom liberalfeminismen är, 
enligt Kleberg (1993, s. 12), att mediernas kvinnoförebilder har inverkan på 
mediekonsumenternas föreställningar om könsroller och således fungerar 
socialiserande. Medierna anses spegla omvärlden och därför menar 
liberalfeminister att ju mer plats kvinnor tar inom traditionellt manliga 
områden i samhället desto mer kommer kvinnor att synas och höras i olika 
mediesammanhang. Vanlig kritik som riktas mot liberalfeministiska teorier 
handlar, enligt Gemzöe (2002, s. 44), om att kvinnorna i dagsläget inte är i 
närheten av att ha samma makt som männen inom ekonomiska och politiska 
samhällsområden, trots att kvinnornas representation inom båda dessa 
områden har ökat markant genom åren. Dessutom nämner Gemzöe att vissa 
feminister anser att liberalfeminismen bortser från andra faktorer som kan 
påverka individens frihet, såsom etnicitet och klasstillhörighet. 
     
Den radikala varianten av feminism skiljer sig från liberalfeminismen genom 
åsikten att kvinnoförtrycket alltid har handlat om kvinnors och mäns olika 
biologiska förutsättningar (Kleberg, 1993, s.13). Radikalfeminister hävdar, 
enligt Kleberg, att den samhällsordning som har varit dominerande i alla tider 
har satt männens villkor och göranden i fokus och värderat kvinnornas 
insatser som små eller obetydliga. Gemzöe (2002, s. 8) framhåller att 
radikalfeminister anser att det är ett problem när det gäller hur vår kultur 
skiljer på den offentliga, manligt dominerade sfären som innefattar politik 
och arbetsmarknad och på den privata sfären där kvinnor dominerar vad 
gäller omsorg och reproduktion. Detta är problematiskt för 
radikalfeministerna, enligt Gemzöe, eftersom dessa hävdar att alla 
maktpositioner återfinns i den offentliga sfären. ”Det personliga är det 
privata!”, är en paroll som myntades av 1960-talets radikala feminister i 
kampen för lagstiftning mot våldtäkt, prostitution, kvinnomisshandel och 
sexuella övergrep mot barn – företeelser som alla tidigare ansetts tillhöra den 
privata sfären och som därmed inte fick något utrymme i det offentliga 
rättssystemet (Gemzöe, 2002, s. 53). Andra viktiga punkter inom 
radikalfeminismen som Kleberg (1993, s. 14) tar upp är hur medierna ger 
förskönande bilder av äktenskapet, osynliggör kvinnors inbördes relationer 
och visar legitimerande framställningar av männens makt. Den 
radikalfeministiska mediestrategin för att komma till rätta med denna 
problematik är att kvinnor ska skapa sina egna mediesammanhang. Således 
håller denna feministiska riktning inte med om liberalfeminismens teorier 
gällande att det räcker med att kvinnor tar plats bredvid männen för att 
rådande könsmaktsordning ska upphöra. Den brittiska genusforskaren Jane 
Freedman (2003, s. 77) menar att den kritik som radikalfeminister oftast 
emottar berör hur deras inställning till män uppfattas som närmast fientlig. 
Kritikerna menar också, enligt Freedman, att radikalfeminister allt för ofta 
glömmer bort att det finns andra former av förtryck i samhället än den 
existerande ojämställdheten mellan könen.    



 

  8 (51) 
 

Socialistisk feminism har i sin tur, enligt Kleberg (1993, s. 14), influerats av 
Frankfurtskolans ideologikritik och anser att masskulturens olika utbud är ett 
av kapitalismens sätt att utöva makt över samhällets olika grupper. Hon 
menar att denna feministiska riktning hävdar att televisionen leder till en 
reproduktion av kvinnobilder som stämmer med förhärskande föreställningar 
om vad som anses vara ”kvinnligt” och särskilt i de sammanhang där 
föreställningarna tillfredställer ekonomiska vinstintressen. Kleberg berättar 
också att socialistisk feminism och marxistisk feminism ibland beskrivs som 
en och samma feministiska riktning, trots att de skiljer sig åt på flera punkter. 
Hon menar att likheten ligger i att båda riktningarna anser att ojämlikhet 
mellan kön, klass och etnicitet, det vill säga alla former av förtryck, är nära 
förbundna med varandra. Den marxistiska varianten kan dock, enligt 
Kleberg, sägas framhålla kampen mot kapitalism före arbetet med att 
upphäva ojämlikheten mellan kvinnor och män, vilket den socialistiska 
feminismen tar avstånd ifrån. Vidare påpekar Kleberg (1993, s. 15) att 
socialistisk feminism även har likheter med radikalfeminismen och då 
handlar det om åsikten att patriarkatet har en avgörande betydelse för de 
rådande strukturerna som utesluter kvinnor. Hon hävdar dock att den 
socialistiska feminismen bestämt tar avstånd ifrån radikalfeminismens 
uppfattning att förklara männens samhälleliga maktposition utifrån biologiska 
skäl. Reproduktionen bör enligt den socialistiska riktningen ses som ett arbete 
och därmed som en del av den offentliga sfären och stor vikt läggs därför vid 
att omvärdera arbetsinsatser vad gäller barn och hem. Gemzöe (2002, s. 63) 
tar upp några andra frågor som den socialistiska feminismen har arbetat med 
sedan riktningen startade i början på 1900-talet och dessa handlar om 
barnbegränsningsmöjligheter, ensamstående mödrars situation och kvinnors 
möjlighet till självförsörjning. 
 
Efter feministiska riktningar som benämns och betraktas som liberala, 
radikala eller socialistiska kom, enligt Gemzöe (2002, s. 132) en feministisk 
teoribildning som brukar benämnas som postmodernistisk. Hon menar att den 
huvudsakligen går ut på ett ifrågasättande av om kategorin ”kvinna” 
överhuvudtaget existerar och tankar kring ifall det alls är möjligt att använda 
universella teorier för att förklara olika typer av samhällsfenomen. I dessa 
sammanhang brukar den amerikanska litteraturvetaren och 
feministteoretikern Judith Butlers (1990, s. 37) teorier om hur 
genuskonstruktioner sker genom så kallad performativitet komma på tal. 
Butler menar att könstillhörighet skapas genom att individer från födseln 
upprepar vissa handlingar som gör att de av omgivningen (och sig själva) 
placeras in i antingen gruppen ”kvinna” eller ”man”. En utförligare 
diskussion om begreppen ”kön” och ”genus” följer i rapportdelen 2.1.1.      
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Begreppet feminism introducerades i Sverige i början på 1900-talet av 
författaren och debattören Frida Stéenhoff, enligt en artikel om feminism av 
de svenska genusforskarna Lisbeth Larsson och Ulla Manns i 
Nationalencyklopedins nätupplaga (2010). Då användes ordet för att beskriva 
kvinnosakskamp för lika rättigheter, en betydelse som begreppet fått vid den 
internationella kvinnokonferensen i Paris 1892.  Larsson och Manns påpekar 
också att det var först under 1970-talet som feminism kom att bli ett allmänt 
känt begrepp i Sverige i samband med att den socialistiska feminismens 
tankar kring kvinnligt arbete och arbetsfördelning fick starkt fäste i Norden. 
Än idag är det vanligt att förknippa feminism med vänsterinriktad politik. 
Gemzöe (2002, s.11) berättar att den socialdemokratiske statsministern Göran 
Persson år 2000 deklarerade att han var feminist och att jämställdhetsfrågor 
blev en av de viktigaste frågorna på agendan för hans parti inför det svenska 
riksdagsvalet år 2002. När sedan moderaten Fredrik Reinfeldt övertog 
statsministerposten efter nästa svenska riksdagsval påtalade han, liksom 
jämställdhetsministern och folkpartisten Nyamko Sabuni, att de inte önskade 
kalla sig för feminister, enligt en artikel av Lova Olsson i Svenska 
Dagbladets nätupplaga (2007). Den svenska litteraturhistorikern och 
genusforskaren Claudia Lindén (1995, s. 9) menar dock att ett feministiskt 
perspektiv inte nödvändigtvis kräver ett politiskt ställningstagande vad gäller 
höger- eller vänsterideologi. Hon beskriver istället en form av feminism som 
hämtar inspiration från samtliga feministiska riktningar, oavsett om de av 
tradition räknas som liberalistiska, socialistiska eller radikala. Fokuset för 
denna korsbefruktade feminism ligger, enligt Lindén, på att identifiera, 
blottlägga och förändra de maktstrukturer som är knutna till kön. 
 
De svenska psykologerna och genusforskarna Ylva Elvin-Nowak och Helene 
Thomsson (2003, s. 60) hävdar att det är få människor i dagens Sverige som 
öppet anser att det ska finnas en maktobalans mellan kvinnor och män oavsett 
om samtalen äger rum i privat eller offentlig miljö. De menar att det 
eventuella motståndet mot att gå så långt som att själv kalla sig för feminist 
skulle kunna bero på en omedvetenhet angående att en maktobalans mellan 
könen existerar eller att inte vilja ta kostnaderna och konsekvenserna av vad 
en förändring av befintlig könsmaktsstruktur innebär. Gemzöe (2002, s. 14-
16) har en annan teori i detta sammanhang som går ut på att västerländska 
kvinnor och män inte känner igen sig själva i den feministiska 
begreppsvärlden som ”underordnad” respektive ”överordnad” en annan 
samhällig grupp. Vanliga motståndsargument handlar i dessa sammanhang, 
enligt Gemzöe, om enskilda fall där kvinnor har makt och män inte har det 
och ett avståndstagande vad gäller existensen av en strukturell ojämlikhet.   
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2.1.1 Genus och kön ur feministiskt perspektiv 
Den australiska sociologen Raewyn (tidigare Robert William) Connell (2002, 
s. 8) menar att det engelska begreppet ”gender” handlar om en kulturell 
distinktion mellan kvinnor och män som i sin tur skapas utifrån de biologiska 
skillnader som finns mellan de två könen. Hon anser också att distinktionen 
mellan kvinnor och män upprätthålls genom kulturella regler för hur de 
respektive könen ska se ut och agera i sociala sammanhang. Den svenska 
historikern och genusforskaren Yvonne Hirdman (2007, s. 211ff) 
introducerade genusbegreppet i Sverige under 1980-talet. Hon hävdar att 
begreppet lika ofta anses liktydigt med ”det sociala könet” som med 
innebörden ”det kulturellt gjorda könet”, varav det senare kan jämföras med 
ovanstående beskrivning av engelskans ”gender”. Skillnaden mellan dessa 
både definitioner är, enligt Hirdman att ”det sociala könet” står i ett slags 
motsatsförhållande till ”det biologiska könet”, vilket inte ”det kulturellt 
gjorda könet” nödvändigtvis gör. Skillnaden mellan kön och genus är således 
varken glasklar eller oproblematisk, vilket Åsa Carlson (2001, s. 31) 
diskuterar i sin avhandling om den filosofiska grunden för distinktionen 
mellan de olika begreppen. Hon menar att genus inte kan ses som helt 
fristående från kön och att den exakta gränsen mellan vad som är kulturellt 
eller biologiskt betingat i princip är omöjlig att dra. Butler (2006, s. 200ff) är 
en av dem som ställer sig skeptisk till uppdelningen mellan kön och genus. 
Hon önskar istället diskutera hur kön inte är något du är utan istället något du 
gör och att du inte gör det själv utan tillsammans med andra. Butler menar 
således att en kvinna betraktas som en kvinna om hon kontinuerligt utför 
vissa specifika handlingar som omgivningen betraktar som kvinnliga. 
 
Genus kan, enligt Lindén (1995, s. 9), ses som en relationell kategori, vilket 
innebär att kvinnligt alltid måste förstås i förhållande till manligt. Kvinnor är 
således allt det som män inte är och vice versa. Detta dualistiska tänkande är 
nära besläktat med det västerländska tänkandet kring hur könsuppdelningen 
av naturen fungerar. Feministiska analyser av ett sådant motsatstänkande 
framhåller att parterna i genus- motsatsparet inte är likvärdiga, eftersom den 
manliga delen värderas högre. Mannen fungerar som norm, medan kvinnan är 
det avvikande. Företeelser med enbart kvinnlig representation benämns alltid 
ihop med prefixet ”kvinno”, exempelvis kvinnomässa, kvinnofilm eller 
kvinnofotboll. När samma företeelser handlar om endast manlig närvaro 
används inget prefix alls. Således representerar en man aldrig sitt kön, han 
representerar det allmänmänskliga, medan en kvinna representerar en 
minoritet eller ett särintresse (Lindén, 1995, s. 10). 
 
Den här rapporten omfattar inte diskussioner kring huruvida uppdelningen 
mellan ”kön” och ”genus” är fruktbar för feministisk forskning eller inte. 
Fortsättningsvis kommer begreppet ”kön” att användas som benämning på 
det biologiska könet, medan ”genus” står för det kulturellt skapade könet. 
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2.1.2 Kvinnorelaterad medieforskning 
I den akademiska världen är det vanligt att skilja mellan feministisk forskning 
och genusforskning, enligt den svenska medieforskaren Gunilla Jarlbro 
(2006, s. 14). Hon menar att den feministiska forskningen ofta anses fokusera 
på hur den rådande genusordningen är negativ för kvinnor och hur detta ska 
åtgärdas, medan genusforskning i regel anses handla om att studera kulturella 
mönster och maktstrukturer som kan förknippas med kön. Jarlbro (2006,  
s. 25) hävdar också att kvinnoforskning – oavsett inriktning – ofta anses vara 
mindre vetenskaplig och till och med mest bestå av allehanda löst tyckande.  
Några exempel på sådana åsikter är hur statsvetaren Bo Rothstein skrev på 
Dagens Nyheters debattsida den 17 oktober 2004 att: ”Vetenskapligt snömos 
styr forskningen om könen”, medan matematikern Tanja Bergqvist på 
Svenska Dagbladets motsvarande forum Brännpunkt menade den 28 januari 
2009 att: ”Genusvansinnet har nått nya höjder”. Kleberg (1993, s. 15) menar 
att en av orsakerna handlar om att kvinnoforskning i regel bedöms som 
politisk och aktivistisk och att detta möter hårt motstånd av en akademisk 
värld som hyllar objektivitet. 
 
Den kvinnliga representationen i medierna har alltid varit av högsta intresse 
inom feminismen, enligt den nederländska medieforskaren Liesbet van 
Zoonen (1994, s. 11-14) . Hon menar att den feministiska mediekritiken 
huvudsakligen har riktats mot frånvaron av såväl kvinnor som av spörsmål 
som rör kvinnor. Van Zoonen anser också att även om kvinnorörelsen 
påbörjade forskning om medier och kvinnor på 1960-talet, så var det först 
under senare delen av 1980-talet som konkreta undersökningar med 
könsperspektiv började genomföras. Kleberg (1993, s. 16) hävdar det är två 
intresseområden som sedan dess har dominerat medieforskning ur kvinnligt 
perspektiv. Det ena hanterar frågor som rör mediernas bild av kvinnor medan 
det andra handlar om förtryckande maktstrukturer, exempelvis vad gäller 
kvinnliga journalisters arbetsvillkor. Ytterligare ett populärt 
forskningsområde i sammanhanget innefattar analyser av hur många kvinnor 
jämfört med män som framträder i nyheter som har publicerats i tv, radio och 
tidningar. Dessa studier kan sägas vara präglade av en samhällsvetenskapligt 
inriktad medieforskning som utgår ifrån att den bild av verkligheten som 
medierna avger kan mätas mot en annan förekommande och ”verklig” 
verklighet (Kleberg, 1993, s. 17-19). 
 
En rad kvantitativa undersökningar rörande könsrepresentationen i 
nyhetsmedierna har bedrivits av såväl universitet och högskolor samt 
myndigheter som av nyhetsmedierna själva under de senaste decennierna. 
Resultaten av denna forskning har gång på gång visat att kvinnor utgör högst 
en tredjedel av alla de personer som kommer till tals i artiklar och inslag 
(Jarlbro, 2006, s. 29). Jarlbro (2006, s. 27-28) exemplifierar detta påstående 
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med bland annat Anders Sahlstrands doktorsavhandling från år 2000 som 
berättar att nyhetskällorna i aktuell svensk storstadsmorgonpress bestod av  
23 % kvinnor respektive 77 % män. Hon nämner också projektet 
Publicistiska bokslut som bedrivs vid Göteborgs universitet och som år 2004 
kom fram till att 24 % av alla nyhetskällor i svensk lokalpress var kvinnor. 
Även då undersökningarna av genusrepresentationen i nyhetsmedier har gällt 
radio och tv påvisar resultaten att högst en av tre intervjupersoner är kvinna. 
Medieforskarna Monica Djerf-Pierre och Lennart Weibulls (2001, s. 384-
386) forskningsresultat angående kvinnliga reportrar och kvinnliga 
intervjupersoner i nyhetssändningar från Dagens Eko, Aktuellt, Rapport, 
Nyheterna och TV 4 under åren 1950-1995 visar att andelen kvinnor bland 
reportrar för första gången var högre än 10 % först på 1980-talet. Därefter 
skedde en stegvis ökning under 1990-talet upp till 33 % och ungefär samma 
utveckling genomgick andelen kvinnor som intervjupersoner, vilken landade 
på 29 % år 1995 vid undersökningens slut. 
 
 Förutom renodlat kvantitativa analyser av andelen kvinnor och män bland 
intervjupersoner och reportrar har forskare även ägnat sig åt att studera i vilka 
nyhetssammanhang kvinnor respektive män har förekommit. I artikeln 
Könsmärkning på SVT:s nyheter 1953-2003 i tidskriften Nordicom 
Information berättar Monica Löfgren Nilsson (2004) om sitt 
forskningsresultat. Hon menar att den period där det skedde mest 
förändringar för att skapa jämställdhet på SVT inom 
nyhetsjournalistiksområdet var mellan 1985 och 1995. Löfgren Nilsson 
påvisar att det var då som kvinnor för första gången fanns i rollen som chef 
på nyhetsredaktioner, kvinnliga och manliga reportrar bevakade samma typ 
av ämnen och ett aktivt arbete bedrevs gällande jämställdhet i 
intervjusituationer. Från och med 1996 och fram till undersökningens slut 
2003 fann dock Löfgren Nilsson att en endast en tredjedel av alla inslag 
gjordes av kvinnliga journalister, trots att andelen kvinnliga reportrar ökat på 
nyhetsredaktionerna under denna period. Dessutom påvisar hennes 
undersökning att påtagligt färre kvinnor än män i början på 2000-talet fick 
uttala sig i intervjuer gällande offentliga ärenden och istället blev hänvisade 
till att svara på frågor om privata spörsmål.  
 

 
2.2 Nyhetsjournalistik  
Massmedieforskaren Lennart Weibull berättar i en artikel i 
Nationalencyklopedins nätupplaga (2010) att journalistik handlar om mediers 
redaktionella innehåll och omfattar arbetet med införskaffande, urval och 
bearbetning av material samt hur detta material framställs i tidningar, radio 
och TV. När materialet ifråga handlar om en konkret och synlig händelse, en 
snabb förändring som utspelar sig under en begränsad tid, brukar det inom 
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journalistiken benämnas som en händelsenyhet, enligt journalisten och 
författaren Erik Fichtelius (2008, s. 18-20). När förändringen är av mer 
långsamt slag brukar den istället gå under beteckningen tendensnyhet. En 
annan och mer allmän definition av nyhetsbegreppet kommer från 
medieforskaren Håkan Hvitfelt (1985, s.7) som menar att nyheter handlar om 
information om aktuella skeenden samtidigt som det är en slags 
underhållning. 
 
Enligt den webbpublicerade skriften Handlingsprogram för Svenska 
journalistförbundet (2010, s.11) ska journalistyrket verkar för att granska, 
sortera och gräva fram information som medborgarna själva inte kan hitta 
eller urskilja. Målet för journalistiskt arbete bör, enligt handlingsprogrammet, 
vara att det ska möjliggöra samhällsdebatter där alla ska kunna delta på 
samma villkor.  
 
 
2.2.1 Nyhetsvärdering 
Eftersom nyhetsmedierna bara kan publicera en bråkdel av alla händelser 
som äger rum runt om i världen krävs en urvalsprocess bland inkommande 
nyheter. Denna process innefattar en värdering av vilka nyheter som ska 
anses viktiga nog att förmedlas, hur stort utrymme de ska få samt vilken 
placering de ska ha i nyhetsrapporteringen. I nyhetsvärderingssammanhang 
brukar Hvitfelts (1985, s. 18) så kallade gyllene regler för att en nyhet ska 
rankas högt ofta komma på tal. Han genomförde i början av 1980-talet en 
studie av tidningars framsidor och fann att de i regel handlade om händelser 
som rörde politik, ekonomi, olyckor eller brott. Dessutom var händelserna 
kulturellt och geografiskt nära publiken, enkla, viktiga, överraskande, 
sensationella och innefattade enskilda personer. 
 
Massmedieforskarna Monica Djerf-Pierre och Lennart Weibull (2001, s.359-
361) deltog under 1990-talet i ett forskningsprojekt om etermediernas historia 
under 1900-talet. Deras forskningsresultat angående aktualitetsjournalistik i 
svensk radio och tv under förra seklet påvisar att svenska nyhetsmedier fram 
till mitten av 1940-talet huvudsakligen publicerade samhällsinformation som 
skulle höja bildningsnivån hos medborgarna. Djerf-Pierre och Weibull kom 
också fram till att nyhetsvärderingen efter andra världskriget under 20 år 
framöver präglades av ett mer publikorienterat urval. Både det viktiga och det 
intressanta skulle nu publiceras, vilket medförde en större bevakning av 
främst brott och olyckor, men också nyheter kring sport, kultur och nöje. 
Dessa lättare nyheter försvann nästan helt från nyhetsagendan från mitten av 
1960-talet, enligt Djerf-Pierre och Weibulls forskningsresultat, nu kom 
istället politiska och ekonomiska nyheter att värderas högt, liksom 
utrikesnyhetsrapportering. God journalistik handlade under denna period om 
att vara samhällskritisk och mediernas främsta uppgift var att påverka 
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medborgarna att engagera sig politiskt. Djerf-Pierre och Weibull menar 
vidare att det råder ett annat förhållningssätt till publiken sedan mitten av 
1980-talet då mediekonsumenternas intressen och smak återigen har hamnat i 
fokus vid nyhetsvärderingsprocessen. De hävdar att intresset för sensationella 
och underhållande nyheter har förnyats och att svenska nyhetsmedier återigen 
framförallt publicerar information om händelser som rör olyckor och brott, 
men också nyheter som behandlar vardagsnära och sociala frågor (Djerf-
Pierre & Weibull, 2001, s. 360-362) 
 
 
2.2.2 Val av intervjuperson 
Förutom införskaffande, urval och bearbetning av material så inbegriper 
journalistik, som tidigare nämnts, även gestaltning av de händelser som har 
valts ut. Detta innebär att journalisten måste välja en infallsvinkel för ett 
ämne, eftersom en och samma nyhet kan presenteras på vitt skilda vis. Ett 
regnoväder kan exempelvis lika gärna skildras utifrån en semesterfirares 
besvikna ståndpunkt som ur en bondes synvinkel vad gäller riklig skörd. 
Journalistens valda infallsvinkel påverkar i sin tur i hög grad vilken 
aktörskategori som han eller hon väljer intervjuperson ifrån. Djerf-Pierre och 
Weibulls (2001, s. 375-377) forskningsresultat påvisar att några av de 
vanligast förekommande aktörskategorierna inom nyhetsjournalistiken de 
senaste decennierna är vanliga människor som representerar sig själva, 
experter, chefer inom näringslivet, myndighetsanställda, politiker och 
representanter för organisationer. Djerf-Pierre och Weibull menar också att 
precis som urvalet av nyheter har även urvalet av vilka som ska få komma till 
tals på nyhetsarenan växlat genom journalistikens historia. Deras forskning 
visar att det var först under de första decennierna efter andra världskriget som 
intervjuerna blev alltmer vanligt förekommande i nyhetssammanhang. Innan 
dess hade endast ett fåtal kändisar eller berömdheter fått uttala sig, men nu 
kom såväl myndighetspersoner som experter att synas och höras i 
nyhetsmedierna. Därefter minskade omfattningen av intervjupersonernas 
medverkan under 1960-talet, innan de åter fick ökat utrymme i nästa 
decennium. Framförallt var det politiker och företrädare för organisationer 
som medverkade i nyhetsrapporteringen under 1970-talet, men även vanliga 
människor fick i viss mån komma till tals. Sedan början av 1990-talet är de 
dominerande aktörskategorierna vad gäller intervjupersoner: representanter 
för politik, näringsliv, vetenskap och organisationer (Djerf-Pierre & Weibull, 
2001, s. 376). 
 
 
2.2.3 Journalistiken i marknadens tjänst 
Journalistkåren har, som tidigare konstaterats i deras förbunds 
handlingsprogram, egna ideal kring vad som ska anses vara god journalistik 
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och dessa ideal har genom åren påverkats av rådande samhällsklimat. Enligt 
Djerf-Pierre och Weibull (2001, s. 362-364) präglades årtiondena innan andra 
världskrigets utbrott av idéer om hur ny teknik skulle skapa ett modernt 
samhälle. De menar att det nya välfärdssamhället därefter krävde nya former 
för information och att etermedierna nu skulle vara ett hjälpmedel för den 
representativa demokratin. Efter en professionaliseringsfas för journalistiken 
och en tid då samhället påverkades av tankar om maktdecentralisering infann 
sig vad man kan kalla en kommersialiseringsfas i slutet av 1980-talet. Djerf-
Pierre och Weibull hävdar att samhällsklimatet alltsedan dess i hög grad har 
påverkats av marknadsekonomiska tankegångar. Hvitfelt (1985, s. 49) anser 
att få personer – oavsett om det gäller journalister, medieforskare eller ägare 
av media – nekar till att mediernas ekonomiska villkor är med och bestämmer 
ramarna för nyhetsutbudet. Vidare menar han att vi i vår rådande 
marknadsekonomi ofta ser nyheter som varor där nyheterna i sig har ett eget 
värde på marknaden, exempelvis genom försäljning av reklamutrymme. För 
att öka vinsten görs därigenom ständigt ekonomiska överväganden, vilket 
mer eller mindre medvetet påverkar nyhetsvärderingsprocessen. Djerf-Pierre 
och Weibulls (2001, s. 345) forskning påvisar att även ett icke-kommersiellt 
medieföretag som SVT påverkas av ekonomiska bedömningar då tv-
nyhetsprogrammet Rapport under 1990-talet i viss mån populariserade 
nyhetsmaterialet för att hantera konkurrensen från TV4:s nyhetsprogram. 
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3. Metod  
För att komma fram till hur könsrepresentationen ser ut för journalister, 
reportrar och intervjupersoner i ett tv-nyhetsprogram krävs att en tillräckligt 
stor mängd material studeras för att generella slutsatser om kvinnors eller 
mäns representation samt funktion ska kunna dras. Mängden av material för 
denna undersökning samt ansatsen att komma fram till ett generellt mönster 
avgjorde metodvalet till att bli kvantitativ innehållsanalys.   
 

 
3.1 Kvantitativ innehållsanalys 
Såväl den samhällsvetenskapligt utformade kvantitativa innehållsanalysen 
som den kvalitativa innehållsanalysen med humanistisk grund studerar 
texters innehåll, enligt norske stats- och medievetaren Helge Østbye och hans 
kollegor Karl Knapskog, Knut Helland och Leif Ove Larsen vid Institut för 
medievitenskap i Bergen (2008, s. 212-214). De menar att skillnaden mellan 
dessa båda analyser i praktiken handlar om mängden av material som 
undersöks. Vidare hävdar Østbye et al. att den kvantitativa innehållsanalysen 
särskiljer sig från övriga kvantitativa analysmetoder just genom ett fokus på 
olika texters innehåll, men att samma tekniker i övrigt används som vid andra 
kvantitativa studier vad gäller statistiska beräkningar för att kunna dra 
generella slutsatser. 
 
Kvantitet, systematik och objektivitet kan sägas vara den kvantitativa 
innehållsanalysens honnörsord, enligt Østbye et al. (2008, s. 213). De menar 
att kvantitet i detta sammanhang först och främst innebär att 
undersökningsmaterialet ska kunna presenteras i siffror, men att det också 
innebär att en tillräckligt stor mängd material ska studeras och att denna 
mängd är representativ för den totala mängd material som en slutsats ska 
gälla. Systematik handlar, enligt Østbye et al., i sin tur om att formulera 
tydliga regler för hur undersökningsmaterialet ska hanteras, exempelvis vad 
gäller hur olika enheter ska kategoriseras. Slutligen menar de att objektivitet 
måste prägla hela analysen för att den ska kunna genomföras av en annan 
forskare som kommer fram till samma slutresultat.  
 
Det kvantitativa analysarbetet handlar, enligt Østbye et al. (2008, s. 158ff), i 
regel om att infoga enheter, variabler och variabelvärden i en datamatris eller 
ett kodschema. För varje enhet registreras samma typ av uppgifter, så kallade 
variabler, och för varje variabel finns ett utvalt antal värden att välja mellan. 
Exempelvis kan en utfrågad person vara en enhet i en surveyundersökning 
medan en tidningsartikel kan vara aktuell som enhet för en innehållsanalys 
angående nyhetsinnehåll. Vilka variabler som kommer ifråga har med varje 
enskild studies syfte att göra. För en undersökning om medievanor kan till 
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exempel en fråga om hur ofta en person läser en dagstidning vara en variabel, 
medan en studie om nyhetsvärdering kan innefatta variabler om 
förstasidesnyheter och rubrikinnehåll (Østbye et al., 2008, s. 158ff).  
 

 
3.2 Tillvägagångssätt och genomförande 
För denna studie, vars syfte är att åskådliggöra genusrepresentationen i ett tv-
nyhetsprogram, observerades människor som syntes och/eller hördes i tv-
sändningarnas olika nyhetsinslag. Eftersom undersökningens primära fokus 
låg på att undersöka hur många inslag som återgavs av en kvinnlig respektive 
manlig presentatör eller reporter, samt ifall inslagen innehöll kvinnliga eller 
manliga intervjupersoner, kom nyhetsinslag att utgöra det första kodschemats 
analysenhet. Variablerna valdes till: sändningsdatum, inslagskategori, 
nyhetsrubrik, nyhetsankare, nyhetspresentatör, reporter, intervjuperson – 
kvinna samt intervjuperson – man. De variabelvärden som användes för 
inslagskategori var: inrikesnyheter i korthet, A-ekonomi, väder och övrigt – 
där de tre förstnämnda återspeglade den inslagsindelning som 
nyhetsprogrammets nyhetsankare angav. Variabelvärden för nyhetsrubrik, 
nyhetsankare, nyhetspresentatör och reporter utgjordes av text som 
publicerades under nyhetsinslagets sändning, medan värdena för variabeln 
kvinnlig respektive manlig intervjuperson registrerades med hjälp av siffror. 
Så långt i kodningsarbetet kan analysarbetet sägas ha varit renodlat 
kvantitativt genom att enbart tydligt och direkt angivna variabelvärden 
observerades och registrerades. 
 
Steg två i arbetet med att koda undersökningsmaterialet innebar att ett nytt 
kodschema upprättades. Fortfarande användes nyhetsinslag som analysenhet 
men i detta kodschema registrerades nu variabelvärdena kvinna eller man i 
variablerna: nyhetsankare, nyhetspresentatör och reporter. Dessutom infördes 
två nya variabler: nyhetsämne och nyhetsursprung. För den sistnämnda 
variabeln användes enbart värdena: inrikes och utrikes, medan valet av 
variabelvärden för nyhetsämne innefattade ett något mer komplicerat 
tolkningsarbete. Kvantitativa analyser har av tradition använts för att studera 
förändringar över tiden och tidigare genomförd forskning av Djerf-Pierre och 
Weibull (2001) angående nyhetsinnehåll användes som inspiration för 
nyhetsämneskategorisering, huvudsakligen för att förenkla en jämförelse 
mellan den här studiens och andra liknande studiers resultat.  
 
Ett sista steg i kodningsarbetet handlade om att skapa ett kodschema med 
intervjuperson som analysenhet, eftersom det ingick i undersökningens mål 
att redogöra för i vilka olika sammanhang kvinnor och män uppträdde 
nyhetsprogrammet. Variablerna angavs till: kön, nyhetsursprung, aktörsroll 
och aktörskategori, där de två sistnämnda är begrepp hämtade från  
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Djerf-Pierre och Weibulls (2001) forskning om etermediernas historia under 
1900-talet och som används för att närmare beskriva i vilket sammanhang en 
intervjuad person uttalar sig, det vill säga anledningen till att personen ifråga 
blir intervjuad. Exempelvis svarar en intervjuperson som ingår i 
aktörskategorin ”polis” endast på frågor som rör sin yrkesroll som polis, 
medan en intervjuperson i aktörskategorin privatperson återger sin personliga 
åsikt om spörsmål som kan röra såväl privata som offentliga frågor.     
 
De värden som användes för variablerna aktörsroll och aktörskategori var 
inte alltid direkt uttalade i undersökningsmaterialet. Precis som för 
variabelvärden för nyhetsämne krävde variabeln aktörskategori således ett 
visst mått av tolkning samtidigt som hänsyn togs till att antalet värden måste 
vara hanterbart för att kunna åskådliggöras i diagram.    
 
 
3.2.1 Reliabilitet och validitet 
För att i så hög grad som möjligt säkra reliabiliteten för denna studie 
angående könsrepresentationen i ett tv-nyhetsprogram genomfördes delar av 
kodningsarbetet upprepade gånger. Detta handlade framförallt om att 
säkerställa valet av värde för variablerna: nyhetsämne och aktörskategori, 
eftersom kodningen i detta skede innefattade en tolkningsprocess.   
 
Vad gäller studiens validitet innebar undersökningens begränsade 
tidsomfattning ett visst problem. 31 stycken tv-sändningar kan anses vara 
tillräckligt för att påvisa en generell tendens kring hur ett nyhetsprogram 
väljer att åskådliggöra kvinnor respektive män. Dock stärks inte 
generaliseringens validitet av att samliga tv-sändningar sänds under en och 
samma månad eftersom en specifik händelse kan prägla nyhetssändningarna 
under en längre tid. Ett optimalt urval hade istället således varit om de 
undersökta tv-sändningarna hade varit spridda över ett kalenderår. För att 
komma tillrätta med denna problematik genomfördes kodningen av variabler 
för nyhetsämne och aktörskategori med ett så högt antal värden som möjligt. 
Exempelvis slogs inte nyheter som handlade om jakt ihop med övriga nyheter 
om hobby och fritid, precis som inslag om bilindustrin inte inordnades under 
ekonomi. Därigenom möjliggjordes en diskussion kring huruvida vissa 
specifika händelser för den undersökta månadens tv-sändningar har påverkat 
resultatet angående könsfördelningen bland reportrar och intervjupersoner.     
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4. Resultat 
I fokus för undersökningen låg könsfördelningen för presentatörer i studion, 
reportrar på fältet och för intervjuade personer. Resultatet presenteras indelat 
efter dessa tre grupper och åskådliggörs huvudsakligen via cirkeldiagram. 
Reportrar på fältet studerades även ur en nyhetsinnehållsaspekt samt 
könsfördelning vad gäller valda personer att intervjua. Dessutom omfattade 
undersökningen en indelning av intervjupersoner i aktörskategorier. 
Resultaten för dessa mer ingående studier redovisas främst med hjälp av 
stapeldiagram. 
 
 

4.1 Nyhetspresentatörer i studion 
Varje nyhetsprogram presenterades av en programledare, ett så kallat 
nyhetsankare, som inledde varje sändning med att återge kvällens 3-4 
huvudnyheter i kortfattade ordalag innan hon eller han hälsade tittarna 
välkomna. Därefter presenterade eller introducerade nyhetsankaret 
sändningens 10-12 inslag. Återkommande inslag med rubrikerna 
”Inrikesnyheter i korthet” respektive ”A-ekonomi” presenterades av två andra 
programmedarbetare, medan redogörelser för väderprognoser presenterades 
av en meteorolog.  
 
 

4.1.1  Könsrepresentationen för nyhetsankare 
 

 
 

Figur 4:1 Andelen program med ett 
nyhetsankare som var kvinna respektive 

man i Rapports nyhetssändningar klockan 
19.30 under januari 2010. 

Av de studerade tv-sändningarna 
leddes 19 stycken Rapportprogram av 
ett nyhetsankare som var kvinna och 
12 program av ett nyhetsankare som 
var man. De program som leddes av 
en kvinna var fördelade på 4 personer, 
medan program som leddes av en man 
var fördelade på 2 personer. Under den 
undersökta perioden redogjorde 
samtliga nyhetsankare för sammanlagt 
89 nyhetsinslag samt introducerade 
223 inslag som presenterades av 
reportrar på fältet eller i studion.  
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4.1.2  Könsrepresentationen för presentatörer av  
          ”Inrikes i korthet” 
 

 
 

Figur 4:2 Andelen inslag benämnda som 
”Inrikes i korthet” med en presentatör 

 som var kvinna respektive man 
 i Rapports nyhetssändningar  

klockan 19.30 under januari 2010. 

 

Nyhetsinslag som benämndes 
”Inrikesnyheter i korthet” sändes vid 
23 tillfällen i de undersökta 
Rapportprogrammen. 13 av dessa 
inslag presenterades av en kvinna 
medan 10 inslag presenterades av en 
man. Samtliga inslag var fördelade på 
7 olika kvinnor respektive 4 olika 
män. Varje inslag med rubriken 
”Inrikes i korthet” innehöll i snitt 3-4 
underrubriker, presentatörerna syntes 
för övrigt inte i bild medan de 
redogjorde för dessa nyheter.  

 
 
4.1.3  Könsrepresentationen för presentatörer av 
          ”A-ekonomi” 
 

 
 

Figur 4:3 Andelen inslag benämnda som 
”A-ekonomi” med en presentatör som  

var kvinna respektive man 
 i Rapports nyhetssändningar  

klockan 19.30 under januari 2010. 

 

Under rubriken ”A-ekonomi” 
presenterades 17 olika inslag i de 
studerade sändningarna av Rapport. 
Av dessa inslag presenterades 11 
stycken av kvinnor och 6 stycken 
presenterades av män. De inslag som 
presenterades av kvinnor var fördelade 
på 2 olika personer och samma antal 
personer presenterade de inslag som 
tillhandhölls av män. Totalt omfattade 
inslagen under rubriken ”A-ekonomi” 
67 olika nyheter och 20 av dessa 
presenterades av en reporter på fältet, 
medan resterande 47 nyheter återgavs 
av inslagens presentatörer.  

 

Presentatörerna av A-ekonomi befann sig i studion medan de presenterade 
eller introducerade inslagens olika nyheter och förekom således både i ljud 
och bild under inslagens respektive sändning. 
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4.1.4  Könsrepresentationen för presentatörer av 
           väderprognoser 
 

 
 

Figur 4:4 Andelen inslag benämnda som 
”Väder” med en presentatör som  

var kvinna respektive man 
 i Rapports nyhetssändningar  

klockan 19.30 under januari 2010. 

 

I varje undersökt Rapportsändning 
förekom ett inslag med 
väderprognoser. 15 av dessa 31 inslag 
presenterades av en meteorolog som 
var kvinna medan resterande 16 
väderinslag togs om hand av en 
meteorolog som var man. Samtliga 
inslag återgavs av totalt 11 olika 
personer, vars könsfördelning var 5 
kvinnor och 6 män. Presentatörerna 
berättade om väderprognoserna i 
studion och syntes i bild under hela 
inslagets sändningstid.    

 
 

4.2 Reportrar på fältet 
 

 
 

Figur 4:5 Andelen inslag med en reporter  
som var kvinna respektive man 

i Rapports nyhetssändningar  
klockan 19.30 under januari 2010. 

 

Sammanlagt sändes 243 nyhetsinslag 
som presenterades av en namngiven 
reporter på fältet. Av dessa återgavs 88 
stycken inslag av en kvinna och 155 
stycken inslag av en man. Samtliga 
inslag presenterades av sammanlagt 
105 reportrar, varav 48 var kvinnor 
och 57 var män. I procent räknat blir 
andelen reportrar som var kvinnor och 
reportrar som var män därmed 46 % 
respektive 54 %. När det gäller var 
reportaget sändes ifrån så var 164 
stycken av de totalt 243 nyhets-
inslagen med reporter, inrikes-   

nyheter och resterande 79 reporterinslag utrikesnyheter. 40 % av inrikes-
nyheterna samt 30 % av utrikesnyheterna presenterade av kvinnor, vilket 
följaktligen gav 60 % inrikesnyheter och 70 % utrikesnyheter som 
presenterades av en reporter som var man. En annan aspekt vad gäller 
reporterarbetet på fältet handlar om antalet intervjuer. Sammanlagt innehöll 
alla sända reportage totalt 597 intervjuer. 40 % av dessa genomfördes av en 
reporter som var kvinna och resterande 60 % av intervjuerna togs om hand av 
en reporter som var man. 
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4.2.1  Förhållandet mellan reportrarnas könsrepresentation 
          och nyhetsinnehållet i inrikesnyheterna 
 

 
 

Figur 4:6 Inrikesreportage fördelade efter ämneskategorier och andelen 
reportrar som var kvinna respektive man i Rapports nyhetssändningar 

klockan 19.30 under januari 2010. 
 
Politik, ekonomi, bilindustri och brott var de vanligaste ämnena för de sända 
inrikesreportagen. Tillsammans utgjorde dessa fyra ämneskategorier 60 % av 
de totalt 164 stycken inslagen.  Drygt tvåtredjedelar av dem genomfördes av 
män, samma manliga dominans som tidigare konstaterats för samtliga sända 
reportage.  
 
De nyhetsämnen som enbart hanterades av reportrar som var kvinnor var: 
bröllop, krig och terrordåd samt olyckor. Kvinnorna dominerade också inom 
de reportage som handlade om utbildning, hälsa och sjukdom, medan 
nyhetsämnen som huvudsakligen hanterades av en reporter som var man 
innefattade händelser som rörde bildindustri och väder. Det enda 
ämnesområdet som enbart togs om hand av reportrar som var män handlade 
om missbruk. Resterande fem nyhetskategorier vilka innefattade ämnen 
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relaterade till barn, brott, ekonomi, hobby och fritid samt miljö, djur och 
natur hade en relativt jämn könsfördelning vad gällde reporter. 
 
 
 
4.2.2  Förhållandet mellan reportrarnas könsrepresentation 

och nyhetsinnehållet i utrikesnyheterna 
 

 
 

Figur 4:7 Utrikesreportage fördelade efter ämneskategorier och andelen 
reportrar som var kvinna respektive man i Rapports nyhetssändningar 

klockan 19.30 under januari 2010. 
 
Naturkatastrof var det i särklass vanligast förekommande ämnet för de sända 
utrikesnyheterna. Alla utom ett av de sammanlagt 29 Naturkatastrofs-
reportagen handlade om situationen efter en jordbävning på Haiti, vilken 
präglade nyhetsförmedlingen under den undersökta perioden. Rapport hade 
ett flertal medarbetare som rapporterade direkt från katastrofområdet, men 
ingen av dessa var kvinnor.  
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4.2.3  Förhållandet mellan reportrarnas och 
intervjupersonernas könsrepresentation   

 

 
 

Figur 4:8 Andelen intervjuer med kvinnor 
respektive män som har intervjuats av en 

kvinnlig reporter  
i Rapports nyhetssändningar  

klockan 19.30 under januari 2010. 

 
 

Figur 4:9 Andelen intervjuer med kvinnor 
respektive män som har intervjuats av en 

manlig reporter  
i Rapports nyhetssändningar  

klockan 19.30 under januari 2010.. 

 

I likhet med förhållandet mellan reportrarnas könstillhörighet och 
nyhetsinnehåll rådde ingen påtagbar skillnad mellan vilket kön kvinnliga och 
manliga reportrar valde att intervjua. En knapp tredjedel av de som kom till 
tals i samtliga reportage var kvinnor, oavsett om reportern var kvinna eller 
man. 
 
 

4.3 Intervjuade personer 
 

 
 

Figur 4:10 Andelen intervjuer med en 
intervjuperson som var kvinna respektive 

man i Rapports nyhetssändningar  
klockan 19.30 under januari 2010. 

Totalt förekom 597 intervjuer i 
sändning varav 186 stycken innebar en 
utfrågning av kvinnor och 411 stycken 
av män. 356 stycken intervjuer 
förekom i inrikesreportage och där var 
förhållandet mellan utfrågade kvinnor 
och män 34 % respektive 66 %. För de 
145 intervjuerna i utrikesreportage var 
könsrepresentationen för de 
intervjuade personerna 30 % kvinnor 
och 70 % män. Under rubriken 
”Inrikes i korthet” sändes 62 intervjuer 
medan 34 intervjuer ingick i ”A-
ekonomi” . Andelen intervjuade 
kvinnor i dessa sammanhang var 26 % 
respektive 9 %. 
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4.3.1  Förhållandet mellan aktörskategori och kön vad gäller 
intervjupersoner i inrikesnyheter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 4:11 Intervjuer i inrikesreportage fördelade efter aktörskategori 
och kön för intervjupersoner i Rapports nyhetssändningar 

klockan 19.30 under januari 2010. 
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478 stycken intervjuer förekom i inrikesreportagen. En indelning av 
intervjupersonerna i dessa reportage i 34 olika aktörskategorier påvisade att 
kvinnor förekom oftare än män 9 olika aktörsroller. Dessa var: sjuk eller 
sjukskriven, lärare eller rektor, vårdpersonal, hemlös, pensionär, förälder till 
son, biståndsarbetare, idrottare och författare. Rollerna där kvinnor och män 
fick ungefär samma utrymme var: medlem av organisation eller förening, 
demonstrant, artist och privatperson. Resterande 21 valda aktörskategorier 
dominerades av män.  
 
Personer som intervjuades i egenskap av sitt arbete som räddningstjänsteman, 
tull- och väktarpersonal och militär var enbart män, vilket även gällde för 
aktörsrollerna som husägare och turist. Av totalt 27 intervjuer med 
polisväsendet var hela 25 stycken genomförda med män och ungefär samma 
andel manliga intervjupersoner gällde för yrkesroller inom bankväsendet, 
posten, bilindustrin och forskning.  
 
En något större andel kvinnor, närmare bestämt en femtedel, hade 
intervjuerna med aktörsrollerna: myndighetsperson och hobby- eller 
fritidsutövare, medan kvinnliga läkare, chefer, generaldirektörer och kunniga 
inom ett specifikt område återfanns i en fjärdedel av intervjuerna i respektive 
aktörskategori.  
 
Den kvinnliga andelen intervjupersoner för politiker, advokat eller åklagare, 
fackföreningsengagerad, anställd vid Svenska kyrkan, missbrukare samt barn 
och ungdom, uppgick till en tredjedel – det vill säga samma andel som 
kvinnorna innehade i samtliga intervjuer. Den vanligaste aktörskategorin för 
alla intervjupersoner i inrikesreportage var politiker.  
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4.3.2  Förhållandet mellan aktörskategori och kön vad gäller 
intervjupersoner i utrikesnyheter 

 

 
Figur 4:12 Intervjuer i utrikesreportage fördelade efter 
aktörskategori och kön hos intervjupersoner i Rapports 
nyhetssändningar klockan 19.30 under januari 2010. 

 
 
Att uttala sig som privatperson var en av de mest frekvent förekommande 
aktörsrollerna för utrikesintervjuer. Sju av tio gånger genomfördes en intervju 
inom denna aktörskategori med en man, vilket även var så ofta som män i 
samtliga utrikesintervjuer fick möjlighet att uttala sig. 
 
Männen förekom oftare än kvinnor i nio av de femton valda 
aktörskategorierna för intervjuer som genomfördes i utlandet. Dessa var: 
privatperson, polis, anställd inom bilindustri, militär, läkare, projektledare, 
kunnig inom specifikt yrkesområde, pensionär och politiker. Kvinnorna 
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dominerade istället i aktörsroller som: medlem av förening eller organisation, 
demonstrant, förälder till son samt barn och ungdom. De återstående 
kategorierna vars aktörer var ungefär jämnt fördelade på kvinnor och män 
var: biståndsarbetare, forskare och artist. 
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5. Analys  
Kärnan för samtliga feministiska inriktningar kan sägas vara åsikten att den 
strukturella ojämlikhet mellan könen som återfinns i samhället bör upphävas 
(Gemzöe, 2002, s.12-13). I denna del av rapporten kommer resultatet av 
undersökningen om kvinnorepresentationen i Rapports tv-sändningar 
huvudsakligen att analyseras utifrån dessa åsikter angående en existerande 
könsordning där kvinnor är underordnade män. Analysen följer samma 
indelning som resultatet presenterades i: nyhetspresentatörer i studion, 
reportrar på fältet och intervjuade personer. 
 
 

5.1 Nyhetspresentatörer i studion 
Intresset för kvinnorepresentationen i medierna har alltid varit stort inom 
feminismen och den feministiska mediekritiken har ofta handlat om 
frånvaron av kvinnor i nyhetssammanhang (van Zoonen, 1994, s. 11-14). 
Kvinnorna var dock inte frånvarande utan istället påtagligt fler än männen när 
det gällde rollen som nyhetspresentatör i tv-nyhetsprogrammet Rapports 
19.30-sändningar under januari 2010, enligt den genomförda studiens 
resultat. Den presentatör som syntes och hördes under längts tid i varje 
program var nyhetsankaret och i nära två tredjedelar av samtliga sändningar 
innehades denna roll av en kvinna. Samma andel kvinnliga presentatörer hade 
de inslag som gick under rubriken A-ekonomi, medan ungefär hälften av de 
inslag som behandlade inrikesnyheter i korthet samt väderrapporter 
presenterades av kvinnor. 
 
Kvantitativa undersökningar av nyhetspresentatörer har inte stått högst på den 
feministiska forskningsagendan genom åren. Istället har fokus legat på de 
personer vars agerande och åsikter nyhetspresentatörerna har redogjort för, 
det vill säga intervjuade personer eller på de reportrar som har intervjuat 
personer (Jarlbro, 2006, s. 27-28). Även om kvinnorelaterad medieforskning 
har prioriterat reportrar, nyhetskällor och intervjuade personer kan dock 
nyhetspresentatörens agerande vara av högt intresse ur ett genusperspektiv. 
Inom feminismen är det en vanligt förekommande åsikt att skillnaden mellan 
kvinnor och män skapas och fortsätter bestå genom att de respektive könen 
följer kulturella regler för hur de ska agera (Connell, 2002, s. 8). Eftersom 
den traditionella liberalfeminismens grundläggande tanke är att dessa 
kulturella regler från början handlade om att kvinnans plats var i hemmet och 
att hon huvudsakligen borde ägna sig åt privata spörsmål (Gemzöe, 2002, s. 
31ff), kan denna feministiska riktning se det som en framgång vad gäller 
jämställdhetsarbetet mellan könen att kvinnor numera dominerar i yrkesrollen 
som nyhetspresentatör i Sveriges mest sedda nyhetsprogram. 
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Ur könsrollsperspektivet att kön inte är något du är utan något du gör (Butler, 
2006, s. 200) kan dock det positiva med att kvinnor förekommer oftare än 
män som nyhetspresentatörer ifrågasättas. Eftersom män återfanns mer än 
dubbelt så ofta som kvinnor i de intervjuer som de undersökta nyhetsinslagen 
innehöll och eftersom det nyhetspresentatörerna gör är att presentera dessa 
inslag, möjliggörs en tolkning att kvinnans huvudsakliga roll i 
nyhetssammanhang är att berätta om mannens åsikter och handlingar.  
 
Feministiska genusanalyser framhåller att de båda parterna ”män” och 
”kvinnor” inte är likvärdiga, eftersom den manliga parten värderas högre 
(Lindén, 1995, s. 9). Den här studien omfattar inte en undersökning av vilka 
arbetsvillkor som gäller nyhetspresentatörer och därmed har inte eventuella 
skillnader mellan könen i detta yrke exempelvis vad gäller arbetstider och lön 
studerats. En faktor som dock har undersökts och som kan anses påvisa en 
viss skillnad mellan hur kvinnors och mäns arbete värderas är hur många 
sändningar eller inslag kvinnor respektive män presenterar per person.  
Nyhetsankarrollen samt rollen som presentatör av A-ekonomi var i de 
undersökta programmen fördelade på dubbelt så många kvinnliga personer 
som manliga, vilket innebar att de kvinnliga individerna i snitt fungerade som 
presentatörer i färre sändningar per person än vad männen gjorde eftersom 
två tredjedelar av sändningarna hade en kvinnlig programledare. Även vad 
gällde inslag som omfattade inrikesnyheter i korthet var antalet inslag per 
presentatör högre för män än för kvinnor om än inte lika markant. 
 
 

5.2 Reportrar på fältet 
Djerf-Pierre och Weibulls (2001, s. 384) forskningsresultat visar att när tv-
nyhetsprogrammet Rapport hade premiär 1969, så var en knapp tiondel av 
inslagen gjorda av en reporter som var kvinna. Denna tiondel med inslag av 
en kvinnlig reporter växte till en tredjedel under de kommande decennierna 
(Djerf-Pierre & Weibull, 2001, s. 385) och är den andel som gäller än idag 
för Rapports 19.30-sändningar. En uppdelning vad gällde varifrån en 
händelse det rapporterades om hade inträffat, påvisade att utrikesnyheter i 
ännu högre grad än inrikesnyheter presenterades av en manlig reporter. 
Dessutom hade de manliga reportrarna överlag hand om ett högre antal inslag 
per person än de kvinnliga genom att andelen manliga reportrar var mindre 
än andelen sända inslag med manlig reporter. Liberalfeminismen hävdar att 
jämställda villkor kan uppnås i arbetslivet genom att kvinnorna tar plats 
bredvid männen (Kleberg, 1993, s. 13) och en adekvat fråga i detta 
sammanhang blir därför om den manliga reporterdominansen i Rapport delvis 
kan förklaras av att det finns färre reportrar som är kvinnor än män i den 
Svenska journalistkåren?  
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Staffan Wolters (2001) berättar i Svenska journalistförbundets 
webbpublicerade tidskrift Journalisten.se om en kartläggning av 
journalistkåren som genomförts av Institutionen för journalistik och 
masskommunikation vid Göteborgs universitet i samarbete med 
Journalistförbundet. Undersökningen påvisade att andelen kvinnor i 
journalistkåren ökade från 34 % till 47 % år mellan åren 1989 till 2001. 
Dessutom visade undersökningen också att reportrar som är kvinnor överlag 
är bättre utbildade än sina manliga kollegor. Exempelvis hade 36 % av 
kvinnorna inom landsortspressen hög utbildning mot endast 17 % av männen. 
Kvinnorna utgjorde således närmare hälften av den Svenska journalistkåren i 
början av 2000-talet och trots att de även är bättre utbildade än männen i 
samma kår får de endast ta hand om en tredjedel av reportagen i Sveriges 
mest sedda tv-nyhetssändningar tio år senare. Därigenom berättigas 
radikalfeminismens kritik av det liberalfeministiska antagandet att det räcker 
med att kvinnor tar plats bredvid männen för att jämställdhet ska uppnås 
(Kleberg, 1993, s. 13-14). 
 
Att mannen fungerar som norm och representerar det allmänmänskliga, 
medan kvinnan ses som avvikande och representerande en minoritet eller ett 
särintresse är en genusordningsteori som samtliga feministiska riktningar står 
bakom (Lindén, 1995, s. 10). Detta teoretiska resonemang kan vara en av 
förklaringarna till att reportrar oftare valde att intervjua en man än en kvinna i 
Rapports tv-nyheter under januari 2010. Oavsett om reportern själv var 
kvinna eller man var endast tre av tio intervjuer genomförda med en kvinna.              
 
Det var inte bara när det gällde de intervjuade personernas könstillhörighet  
som kvinnliga och manliga reportrar rapporterade på likartat vis i Rapports 
tv-nyhetssändningar under januari 2010 – de bevakade även samma typ av 
ämnen. Under den studerade perioden var de mest frekvent förekommande 
ämnena i svenska nyhetsinslag med reporter: ekonomi, politik, bilindustri och 
brott. En tredjedel av dessa inslag presenterades i Rapport av en reporter som 
var kvinna, det vill säga samma kvinnorepresentation bland reportrar som 
samtliga svenska nyhetsinslag uppvisade. Medieforskarna Djerf-Pierre och 
Weibull (2001, s. 384) hävdar att kvinnliga reportrar efter Rapports start i 
slutskedet av 1960-talet huvudsakligen bevakade lättare nyhetsämnen rörande 
nöje och kultur. Det var först på i mitten på 1980-talet som kvinnliga och 
manliga reportrar på SVT började bevaka samma typ av ämnen, enligt 
Löfgren Nilsson (2004), och detta skedde i samband med att ett aktivt 
jämställdhetsarbete på nyhetsredaktionerna påbörjades. Tjugofem år senare 
består således denna jämställdhet mellan könen vad gäller bevakningsområde 
för reportrar, vilket ur feministiskt perspektiv kan anses vara positivt 
eftersom feminister bedriver ett arbete för att kvinnor och män ska ha 
möjlighet att delta i yrkeslivet på samma villkor (Lindén, 1995, s 9ff). 
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Att Rapports reportrar oavsett om de är kvinnor eller män arbetar efter en 
nyhetsagenda som i stort följer Hvitfelts (1985, s. 18) teorier om vilka ämnen 
som vanligen värderas högst i nyhetspubliceringssammanhang, det vill säga 
ekonomi, politik och brott, kan ur ett annat feministiskt perspektiv anses vara 
nedslående. Såväl radikalfeminismen som socialistisk feminism framför ofta 
mediekritik angående hur medierna visar legitimerande framställningar av 
manlig dominans samt reproducerar kvinnobilder som överensstämmer med 
samhällets föreställningar om vad som anses vara kvinnligt (Kleberg, 1993, s. 
14). Ur detta perspektiv kan det uppfattas som negativt att reportrar som är 
kvinnor redogör för samma nyhetsämnen som sina manliga kollegor istället 
för att utarbeta en egen nyhetsagenda som synliggör en genusordning där 
mannen inte fungerar som norm.          
 
 

5.3 Intervjuade personer 
Nyhetsmedier kan anses fungera som en arena för den offentliga debatten där 
representanter för olika samhällsintressen får möjlighet att göra sina röster 
hörda. Att kvinnor får samma utrymme vad gäller att uttala sig i 
nyhetsintervjuer som män blir ur detta perspektiv en demokratisk fråga och 
området har därför regelbundet studerats inom den kvinnorelaterade 
forskningen (Jarlbro, 2006). Ett exempel är Djerf-Pierre och Weibulls (2001, 
s.384-385) studie som visar att andelen kvinnor som intervjuades i nyheter i 
svensk radio och tv i mitten på 1990-talet uppgick till en tredjedel. Att 
kvinnor frågas ut i en av tre intervjuer som förekommer i nyhetssammanhang 
är ett återkommande och känt fenomen i feministiska forskningskretsar 
(Jarlbro, 2006, s. 27-28) och det är också ungefär samma resultat som har 
framkommit vid den här studien av Rapports tv-sändningar under januari 
2010. 
 
Män intervjuades mer än dubbelt så ofta i Rapports reportage under den 
studerade perioden och endast tre av tio utfrågningar innefattade en kvinnas 
åsikter, kunnande och erfarenheter. Det kvinnliga perspektivet blev än mindre 
synligt om inslagen bestod av korta inrikesnyheter samt ekonomiska 
reportage. Kvinnor medverkade i en fjärdedel av de intervjuer som sändes 
under rubriken ”Inrikesnyheter i korthet” och i en knapp tiondel av 
intervjuerna gjorda för ”A-ekonomi”.  
 
Feministiska teorier som kan anses förklara den manliga dominansen i detta 
nyhetssammanhang handlar om att den rådande samhällsordningen av 
tradition värderar mannens åsikter, villkor och göranden påtagligt högre än 
kvinnans (Kleberg, 1993, s.13). Dessutom representerar mannen aldrig sitt 
eget kön utan den allmänmänskliga normen, till skillnad mot kvinnan som 
representerar en minoritet (Lindén, 1995, s. 10). Liberalfeministiska teorier 
menar också att könsordningen i samhället – och i nyhetsmedier eftersom 
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dessa i viss mån anses spegla samhället – kommer att förändras när kvinnor 
tar allt mer plats inom traditionellt manligt dominerade områden (Kleberg, 
1993, s. 12). Denna tes skulle således kunna sägas innebära att andelen 
intervjuer i nyhetsmedier med en svensk politiker som är kvinna skulle vara 
ungefär lika stor som den andel intervjuer som genomförs med en politiker 
som är man eftersom den Svenska regeringen och riksdagen har en tämligen 
jämn könsfördelning. Så var dock inte fallet vad gäller tv-nyhetsprogrammet 
Rapports intervjuer med politiker under januari 2010. Istället innefattade sju 
av tio av dessa intervjuer en utfrågning av en politiker som var man. Detta 
resultat styrker därmed den kritik som ofta riktas mot liberalfeministiska 
tankegångar att kvinnor i regel inte har samma makt som männen inom såväl 
det politiska området som andra samhälleliga områden – även då andelen 
kvinnor inom det aktuella området är lika stor som andelen män (Gemzöe, 
2002, s. 44).  
 
Förutom att svara på frågor i yrkesrollen som politiker var de vanligaste 
aktörskategorierna för de intervjupersoner som medverkade i Rapports 
inrikesreportage: kunnig inom specifikt yrkesområde, chef eller vd, polis, 
forskare eller expert, privatperson samt medlem av organisation eller 
förening. I de två sistnämnda kategorierna var fördelningen mellan kvinnor 
och män tämligen jämn, medan resterande kategoriers respektive 
representanter hade en påtagligt stor manlig dominans. Tänkbara förklaringar 
till aktörskategoriernas könsfördelning är, förutom tidigare nämnda 
feministiska teorier om en genusordning där mannen fungerar som norm, den 
socialistiska feminismens teori om att televisionen levererar en kvinnobild 
som överensstämmer med vad samhället av tradition anser vara kvinnligt 
(Kleberg, 1993, s. 13-14). Att kvinnor traditionellt förknippas med skola, 
vård och omsorg samt med spörsmål som rör den privata sfären återspeglas i 
Rapports intervjuer genom att fler kvinnor än män svarar på frågor i 
aktörskategorierna: vårdpersonal, biståndsarbetare, lärare eller rektor, 
förälder till son samt pensionär. Att enbart kvinnor svarar på frågor i 
aktörskategorin sjuk eller sjukskriven kan också anses styrka 
radikalfeminismens teori om att medierna framförallt visar en kvinnobild där 
kvinnor har en beroendeställning och således inte är kapabla att ta hand om 
sig själva (Kleberg, 1993, s. 14).    
 
Med tanke på att Sverige räknas som ett av de mest jämställda länderna i 
världen var det tänkbart att skillnaden mellan intervjupersoner i inrikes- och 
utrikesnyheter skulle vara märkbar i Rapports sändningar, men så var dock 
inte fallet. Även i intervjuer som utfördes utomlands var de vanligaste 
aktörskategorierna privatperson, politiker och kunnig inom specifikt 
yrkesområde. Dessa kategorier dominerades precis som i inrikesnyhetsinslag 
av intervjuer med män, dock med skillnaden att andelen manlig 
intervjuperson i aktörsrollerna som privatperson och kunnig inom ett 
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specifikt yrkesområde var något högre, medan andelen manliga 
intervjupersoner i rollen som politiker var något lägre jämfört med 
inrikesrapporteringens intervjuer. Återigen motbevisas därmed 
liberalfeminismens tes att nyhetsmedierna speglar en ”verklig” verklighet 
(Kleberg, 1993, s. 17-19), exempelvis vad gäller andelen kvinnor i denna 
verklighet. Istället avspeglar nyhetsmedierna en verklighet som har en – med 
feministiskt språkbruk – könsmaktstruktur där kvinnan är underordnad 
mannen (Gemzöe, 2002, s. 12-13), genom att mer än dubbelt så ofta visa 
intervjuer med män som med kvinnor. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  35 (51) 
 

6. Diskussion  
Feministisk forskning bedöms ofta vara såväl politisk som aktivistisk 
(Kleberg, 1993, s. 15), eftersom den ägnar sig åt att redogöra både för hur 
kvinnor missgynnas av den rådande genusordningen och för hur detta ska 
åtgärdas (Jarlbro, 2006, s. 25). Kritikerna menar därför att feministisk 
forskning inte genomförs på ett objektivt vis och därmed inte bör räknas som 
vetenskaplig, vilket i avsnitt 2.1.2 om kvinnorelaterad forskning 
exemplifierades med bland annat en tidningsartikel av statsvetaren Bo 
Rothstein (2004). Anledningen till varför feministiska forskare skulle rucka 
på objektiviteten och styra sin forskning för att gång på gång kunna påvisa 
kvinnors underordnade ställning är dock höljd i dunkel. Det torde istället vara 
tänkbart att en feministisk forskare helst skulle vilja få fram ett studieresultat 
som påvisar att kvinnor har börjat dominera vad gäller makthavande inom ett 
undersökt område, eftersom det skulle bevisa att feministrörelsen har lyckats 
i sin strävan att upphäva rådande maktstruktur. Något sådant 
forskningsresultat har dock ännu ej publicerats – åtminstone inte vad gäller 
mediernas olika områden.  
 
Den här studiens resultat att kvinnor medverkar i endast tre av tio intervjuer i 
Sveriges mest sedda tv-nyhetsprogram kan i hög grad anses vara negativt för 
kvinnor. En av de främsta anledningar är att nyhetsintervjuer ger en möjlighet 
att delta i den offentliga debatten och om den ena halvan av befolkningen 
företräds dubbelt så ofta än den andra i denna debatt så hotas demokratin. Det 
krävs således åtgärder för att komma till rätta med den rådande 
genusstrukturen i tv-nyhetsprogrammens intervjusammanhang. Vilka dessa 
åtgärder kan vara ska nu diskuteras utifrån de resultat som har framkommit 
vid studien av Rapports nyhetssändningar. 
 
 

6.1 Hur ska fler kvinnor komma till tals? 
Dubbelt så många av Rapports 19.30-sändningar under januari 2010 leddes 
av en kvinna som av en man. Även i rollerna som presentatörer av 
nyhetsinslag som benämndes som ”Inrikes i korthet” och ”A-ekonomi” 
återfanns fler kvinnor än män. Denna genusordning avspeglades dock inte i 
de nyheter som presentatörerna redogjorde för, eftersom andelen intervjuer 
med en kvinna i dessa nyheter uppgick till endast en tredjedel . Än fler tv-
nyhetsprogram med nyhetspresentatörer som är kvinnor skulle därmed 
knappast få följden att fler kvinnor fick komma till tals i nyhetsintervjuer. 
 
Andelen nyhetsinslag med en reporter som var kvinna uppgick i Rapports tv-
nyhetssändningar under januari 2010 till 36 %, vilket inte skiljer sig särdeles 
mycket från andelen intervjuade kvinnor som under samma period uppgick 
till 31 %. Eftersom den kvinnliga representationen var ungefär en tredjedel 
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bland både reportrar och intervjupersoner följer frågan om det inte räcker 
med åtgärden att hälften av Rapports nyhetsinslag ska göras med en kvinnlig 
reporter för att kvinnor ska komma att medverka i hälften av de sända 
intervjuerna? Så enkelt är det dock inte, eftersom det visade sig att såväl 
kvinnor som män valde intervjupersonens könstillhörighet efter samma 
mönster. I de undersökta programmen medverkade kvinnor i 33 % av alla de 
intervjuer som utfördes av en reporter som var kvinna och i 30 % av de 
intervjuer där reportern var man. Således åtgärdas inte problematiken med 
den låga andelen intervjuer med kvinnor genom att fler nyhetsreportage 
genomförs av kvinnor.   
 
Att endast var tredje person som intervjuas i svenska nyhetsmedier är kvinna 
är ett resultat som framkommit i flera olika forskningsprojekt rörande könens 
representation (Jarlbro, 2006, s. 29). Exempelvis visar Djerf-Pierre och 
Weibulls (2001) studie av svenska etermedier att andelen intervjuade kvinnor 
ökade från en tiondel till en tredjedel under åren 1985-1995, vilket är samma 
resultat som Löfgren Nilsson (2004) kommit fram till när det gäller SVT:s 
nyhetssändningar. Hon kom också fram till att ett aktivt jämställdhetsarbete 
bedrevs på SVT:s nyhetsredaktioner under denna tidsperiod och att detta 
arbete bland annat handlade om att öka andelen kvinnor både vad gällde 
intervjuade personer och nyhetsredaktionens anställda. Löfgren Nilssons 
studie avslutades 2003 och då var såväl andelen reportrar som var kvinnor 
som andelen kvinnliga intervjupersoner fortfarande en tredjedel, vilket 
innebar att ingen större förändring hade infunnit sig jämfört med mitten av 
1990-talet. Sju år senare, närmare bestämt i januari 2010, visar den här 
studien av Sveriges mest sedda nyhetsprogram att ”den kvinnliga 
tredjedelen” i nyhetssammanhang nu har varit ett faktum i tjugofem år! Den 
enda tänkbara åtgärden för att öka jämställdheten inom området tycks, med 
Löfgren Nilssons forskningsresultat i åtanke, därmed vara ett aktivt arbete på 
nyhetsredaktioner för att kvinnor ska ha samma utrymme i nyhetsmedier som 
män.  
 
Det är dock inte bara nyhetsredaktionernas medarbetare som aktivt behöver 
arbeta för jämställdhet om den strukturella ojämlikheten mellan könen ska 
upphöra i nyhetssammanhang – även du som tar del av nyheterna behöver ta 
ditt ansvar. När förhållandet mellan reportrarnas könsrepresentation och 
nyhetsinnehåll undersöktes i Rapports 19.30-sändningar under januari 2010 
framkom att såväl kvinnliga som manliga reportrar följde Hvitfelts (1985, 
s.18) teorier angående nyhetsvärdering, vilket innebar att politik, ekonomi, 
olyckor och brott var de vanligaste händelserna det rapporterades om. 
Hvitfelt ( 1985, s.49) menar att denna nyhetsagenda är följden av att 
mediekonsumenternas intressen har hamnat i fokus vid 
nyhetsvärderingsprocessen och att ekonomiska villkor är med och bestämmer 
ramarna för nyhetsutbudet. Ur detta perspektiv är dina åsikter av högsta vikt 
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för nyhetsredaktionerna. Om du väljer att inte konsumera förlorar nämligen 
dessa redaktioner möjligheten att producera, enligt rådande 
marknadsekonomiska tankegångar. Dock uppmanas du i detta sammanhang 
inte att sluta ta del av nyhetssändningar. Istället är det önskvärt att du vid 
nästa nyhetskonsumeringstillfälle tar på dig ett par genusglasögon för att på 
egen hand uppleva hur det står till med jämställdheten bland nyhetskällorna i 
svenska nyhetsmedier. Därefter är det inte svårt att med hjälp av exempelvis 
Internets kontaktmöjligheter göra din röst hörd om vad just du anser om 
rådande könsstruktur, såväl till andra mediekonsumenter som till 
nyhetsredaktionernas medarbetare. 
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7. Slutsats 
Den kvantitativa innehållsanalysen angående kvinnors representation vad 
gäller nyhetspresentatörer, reportrar och intervjupersoner i Rapports 19.30-
sändningar under januari 2010 gav resultatet att: 
• 65 % av tv-sändningarna presenterades av ett nyhetsankare som var 

kvinna 
• 36 % av nyhetsinslagen med reporter genomfördes av en kvinna 
• 31 % av intervjuerna innehöll en utfrågning av en kvinna  
 
Den jämnaste könsfördelningen vad gäller presentationen av nyhetsinslag 
stod väderinslagen för – 48 % av dessa presenterade av en kvinna. Nästan 
lika jämnt fördelade var de inslag som benämndes som ”inrikes i korthet” där 
andelen inslag med kvinnlig presentatör uppgick till 57 %, medan 65 % av 
nyhetsinslagen under rubriken ”A-ekonomi” presenterades av en kvinna.  
 
Reportrarnas könstillhörighet hade inget tydligt samband med vare sig vilken 
typ av nyhetsämne de rapporterade om eller vilket kön de valde att intervjua. 
Såväl kvinnor som män rapporterade huvudsakligen om händelser som rörde 
ekonomi, politik och brott.  Kvinnor medverkade i 33 % av alla de intervjuer 
som utfördes av en reporter som var kvinna och i 30 % av de intervjuer där 
reportern var man.  
 
Andelen med kvinnlig representation uppgick till 40 % vad gällde 
inrikesnyheter som presenterades av en reporter, medan andelen 
utrikesnyheter med en reporter som var kvinna var 30 %. I övrig återfanns 
inga skillnader mellan inrikes- och utrikesreportage vad gällde kvinnliga och 
manliga reportrars nyhetsvärdering eller andelen intervjuade personer som 
var kvinnor. 
 
När kvinnor intervjuades återfanns de oftare än män i aktörsrollen som  
vårdpersonal, biståndsarbetare, lärare eller rektor, förälder till son, pensionär 
samt som sjuk eller sjukskriven. Personer som intervjuades i egenskap av sitt 
arbete som räddningstjänsteman, tull- och väktarpersonal och militär var 
enbart män, vilket även gällde för aktörsrollerna som husägare och turist. Den 
manliga dominansen var också stor inom aktörsrollerna: polis, anställd inom 
bilindustri, myndighetsperson samt hobby- och fritidsutövare.  
 
Liberalfeminismens teori att medierna speglar omvärlden och att ju mer plats 
kvinnor tar inom traditionellt manliga områden desto mer kommer kvinnor 
medverka i nyhetsmedier (Kleberg, 1993, s. 12) har inte styrkts av studiens 
resultat. Ett exempel är hur 7 av 10 som intervjuas i sin egenskap av att vara 
politiker var män trots att riksdagen och regeringen är tämligen jämnt 
könsfördelad. Istället styrker studieresultatet den socialistiska feminismens 
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teorier om att medierna reproducerar kvinnobilder som stämmer med 
förhärskande föreställningar om vad som anses vara ”kvinnligt” (Kleberg, 
1993, s. 14) och framhåller mannen som norm.  
 
En jämförelse med Löfgren Nilssons (2004) studie av SVT:s 
nyhetssändningar och Djerf-Pierre och Weibulls forskningsresultat angående 
svenska etermedier visar på att ingen större förändring har skett de senaste 
tjugofem åren vad gäller andelen intervjuer med kvinnor i 
nyhetssammanhang. 
 
 

7.1 Förslag till vidare forskning 
Under arbetet med att koda undersökningsmaterialet väcktes ett allt starkare 
intresse för att undersöka tv-nyhetsprogram kvalitativt. Exempelvis skulle det 
vara intressant att närmare analysera de bilder av kvinnor och män som visas 
medan en presentatör eller reporter redogör för en nyhets innehåll. 
Anledningen är en upplevelse av att ytterst traditionella genusmönster 
återfanns i dessa rörliga bilder. Dessutom skulle det vara intressant att 
genomföra en textanalys av nyhetsinnehållet ur genusperspektiv. Efter 
upprepade studier av Rapports olika nyhetsinslag fastnade vissa 
formuleringar gällande könsroller och en närmare studie av dessa skulle 
kunna vara fruktbart för att identifiera och kartlägga nyhetsmediernas syn på 
kvinnor och män. Ett exempel på en sådan formulering är hur reportern Bert 
Sundström i ett reportage den 8 januari 2010 från ett flyktingläger i Kenya 
säger angående problematiken med misshandlade kvinnor att: ”Och det är 
klart att män som ibland vid 18 år har varit arbetslösa, sysslolösa och 
frustrerade över att inte kunna fullgöra sina plikter som familjens överhuvud 
- vad ska dom ta sig till? Det är illa förstås, men inte förvånande att de ger 
sig på sina kvinnor.”       
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Bilaga 1 
 

Kodschema 1 
 
ANALYSENHET:  Nyhetsinslag i tv-nyhetsprogrammet Rapports 19.30-
sändningar 
 
 
VARIABEL 1: Sändningsdatum 
• 2010-01-01 till 2010-01-31 
 
 
VARIABEL 2: Inslagskategori 
• Inrikesnyheter i korthet 
• A-ekonomi 
• Väder 
• Övriga 
De nyhetsinslag som programmets nyhetsankare benämnde som: 
”inrikesnyheter i korthet”, ”A-ekonomi” eller ”väder” gavs dessa värden, 
medan de inslag som inte kategoriserades fick värdet ”övriga” 
 
 
VARIABEL 3: Nyhetsrubrik 
• Text som publicerades längst ner i vänster hörn i samband med 

sändningen av nyhetsinslaget.  
 

Exempel – Rapports 19.30-sändning 2010-01-01: 
• Fyraåring borta – människorov 

misstänks 
• Pakistan – terrordåd under match 
• Iran – oppositionen citerad 
• Iran – oron hotar utvecklingen 
• Svininfluensan – hotet över 
• Stockholm – oroligt nyårsfirande 
• Nyköping – många halkolyckor 
• Göteborg – mördad flicka 
• Norrbotten – underskott på 

kvinnor 
• Ishockeyprofil död – Rickard 

fagerlund blev 72 år 

• Västbanken – oroligheter vid 
trädplantering 

• Golan – i väntan på fred 
• Indien – stoföretag vill ut i 

världen 
• Ryssland – prishöjningar ska 

stoppa missbruk 
• Markus Hellner på andra plats 
• Decenniets första bebis 
• Väderprognos 
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VARIABEL 4:  Nyhetsankare 
• Anna Flemming 
• Cecilia Gralde  
• Claes Elfsberg 
• Lisbeth Åkerman 
• Ulrika Bergsten  
• Ulf Wallberg 
Namn som publicerades längst ner i vänster hörn i samband med att 
nyhetssändningen började. 
 
 
VARIABEL 5: Nyhetspresentatör 
• Andreas vallgren 
• Ann Wollner 
• Bertil Larsson 
• Fredrik Andersson 
• Helena Berg 
• Johan Knutsson 
• Kalle Jansson 
• Karin Axelsdotter Olsson 
• Karin Moberger 
• Khazar Fatemi 
• Lage Larsson 
• Marit Hubinette 

• Mats Andersson 
• My Rohwedder Street 
• Pelle Edin 
• Per Stenborg 
• Pererik Åberg 
• Pia Conde 
• Pia Hultgren 
• Regina Svedberg Ågren 
• Thomas von Heijne 
• Ulf Hambreus 
• Åsa Rasmussen 
 

Namn som publicerades längst ner i vänster hörn i samband med att 
nyhetskategorin presenterades. 
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VARIABEL 6:  Reporter 
• Agneta Liljeqvist 
• Anders Backlund 
• Anders Lindgren 
• Anders Lindqvist 
• Anders Nord 
• Anders Öhlund 
• Andreas Björklund 
• Andreas Öbrink 
• Anita Hallberg 

Egervall 
• Anja L Sundberg 
• Ann Wollner 
• Anna Olsdotter 

Arnmar 
• Anna-Maja Persson 
• Annelii Gran 
• Annika Selin 
• Bert Sundström 
• Carina Bergström 
• Catharina Franzén 
• Claes JB Löfgren 
• Daniel Furman 
• David Boati 
• Erika Bjerström 
• Eva Elmsäter 
• Eva Haag 
• Eva Unosson 
• Fredrik Andersson 
• Fredrik Israelsson 
• Fredrik Önnevall 
• Gunnel Redén 
• Göran Åhgren 
• Helena Nosti 
• Henrik Silver 

Samuelsson 
• Håkan Wistedt 
• Ingeleif Öhman 
• Ingemar Andersson 
• Jacob Wikmark 
• Jan Nylander 
 

• Jan Ove Nilsson 
• Jan Sjöberg 
• Jenny Lagerstedt 
• Jenny Modin 
• Johan Knutsson 
• Johan Lundin 
• Johanna Johnsson 
• Josefin Lennen 

Merckx 
• Julia Åberg 
• Karin A Olsson 
• Karin Ivarsson 
• Karin Löfman 
• Karin Moberger 
• Karin Wiechel 
• Kenth Nordgren 
• Kerstin Holm 
• Kiki Bek 
• Kristina Lagerström 
• Lars Borgnäs 
• Lars Moberg 
• Lars Viklund 
• Lena Andersson 
• Lena Pettersson 
• Lena Samuelsson 
• Lena Sherman 
• Lisa Carlsson 
• Malin Attefall 
• Malin Syrstad 
• Marie Nordstrand 
• Marit Hubinette 
• Mats Knutsson 
• Mikael Pettersson 
• Niklas Forsberg 
• Niklas Sjögren 
• Marit Hubinette 
• Mats Knutsson 
• Mikael Pettersson 
• Niklas Forsberg 

 

• Niklas Sjögren 
• Marit Hubinette 
• Mats Knutsson 
• Mikael Pettersson 
• Niklas Forsberg 
• Niklas Sjögren 
• Ola Björnör 
• Olof Wåhlberg 
• Per Anders Engler 
• Per Redegren 
• Per Stenvall 
• Pernilla Tolgfors 
• Peter Hedén 
• Peter Rawet 
• Pia Conde 
• Richard Lööf 
• Rickard Ekman 
• Robert Cederholm 
• Rolf Fredriksson 
• Samir Abu Aid 
• Sofia Bering 
• Sophia Dijobaradis 
• Stefan Rehnman 
• Stefan Åsberg 
• Sten Pettersson 
• Stina Blomgren 
• Susanne Andersson 
• Susanne Granvall 
• Theresa Nyberg 
• Thomas Jansson 
• Thomas Lundström 
• Thomas von Hejne 
• Tomas Olsson 
• Torbjörn Påhlman 
• Ulf Lundin 
• Ulf Mattmar 
• Ulrica Olsson 
• Uno Adolfsson 
• Åsa Stenberg 
• Örjan Gren 
 

Namn som publicerades i samband med inslagets sändning. 
 
 



 

  46 (51) 
 

VARIABEL 7: Intervjuperson – Kvinna 
• Antal angivet i siffror (0-4) 
Med hjälp av den intervjuade personens publicerade namn eller, om detta inte 
skrevs ut, med hjälp den intervjuade personens utseende och röst – fastslogs 
varje intervjupersons könstillhörighet. Därefter räknades antalet kvinnor som 
intervjuades för respektive nyhetsinslag. 
 
 
VARIABEL 8: Intervjuperson – Man 
•  Antal angivet i siffror (0-5) 
Med hjälp av den intervjuade personens publicerade namn eller, om detta inte 
skrevs ut, med hjälp den intervjuade personens utseende och röst – fastslogs 
varje intervjupersons könstillhörighet. Därefter räknades antalet män som 
intervjuades för respektive nyhetsinslag. 
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Bilaga 2 
 

Kodschema 2 
 
 
ANALYSENHET:  Nyhetsinslag i tv-nyhetsprogrammet Rapports 19.30-
sändningar 
 
 
VARIABEL 1: Sändningsdatum 
• 2010-01-01 till 2010-01-31 
 
 
VARIABEL 2: Inslagskategori 
• Inrikesnyheter i korthet 
• A-ekonomi 
• Väder 
• Övriga 
De nyhetsinslag som programmets nyhetsankare benämnde som: 
”inrikesnyheter i korthet”, ”A-ekonomi” eller ”väder” gavs dessa värden, 
medan de inslag som inte kategoriserades fick värdet ”övriga” 
 
 
VARIABEL 4: Nyhetsämne 
• Arbetslöshet 
• Barn 
• Bilindustri 
• Brott 
• Bröllop 
• Ekonomi 
• Hobby och fritid 
• Hälsa och sjukdom 
• Idrott 

• Jakt 
• Krig och terrordåd 
• Miljö, djur och natur 
• Missbruk 
• Naturkatastrof 
• Olycka 
• Politik 
• Utbildning 
• Väder 

Utifrån de variabelvärden som angavs för variabel 3 i kodschema 1, ändrades 
respektive nyhetsrubrik till ett av ovanstående nyhetsämnen. 
 
 
VARIABEL 5: Nyhetsursprung 
• Inrikes 
• Utrikes 
Utifrån de variabelvärden som angavs för variabel 3 i kodschema 1 angavs  
nyhetsinslagets ursprung till ”inrikes” eller ”utrikes”. 
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VARIABEL 6:  Nyhetsankare 
• Kvinna  
• Man 
Utifrån de variabelvärden som angavs för variabel 4 i kodschema 1 angavs  
respektive namn till antingen ”kvinna” eller ”man”. 
 
 
VARIABEL 7:  Nyhetspresentatör 
• Kvinna  
• Man 
Utifrån de variabelvärden som angavs för variabel 5 i kodschema 1 angavs  
respektive namn till antingen ”kvinna” eller ”man”. 
 
 
VARIABEL 8:  Reporter 
• Kvinna  
• Man 
Utifrån de variabelvärden som angavs för variabel 6 i kodschema 1 angavs  
respektive namn till antingen ”kvinna” eller ”man”. 
 
 
VARIABEL 9: Intervjuperson – Kvinna 
• Antal angivet i siffror (0-4) 
Med hjälp av den intervjuade personens publicerade namn eller, om detta inte 
skrevs ut, med hjälp den intervjuade personens utseende och röst – fastslogs 
varje intervjupersons könstillhörighet. Därefter räknades antalet kvinnor som 
intervjuades för respektive nyhetsinslag. 
 
 
VARIABEL 10: Intervjuperson – Man 
•  Antal angivet i siffror (0-5) 
Med hjälp av den intervjuade personens publicerade namn eller, om detta inte 
skrevs ut, med hjälp den intervjuade personens utseende och röst – fastslogs 
varje intervjupersons könstillhörighet. Därefter räknades antalet män som 
intervjuades för respektive nyhetsinslag. 
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Bilaga 3 
 

Kodschema 3 
 
 
ANALYSENHET:  Intervjuperson 
 
 
VARIABEL 1: Kön 
• Kvinna 
• Man 
Med hjälp av den intervjuade personens publicerade namn eller, om detta inte 
skrevs ut, med hjälp den intervjuade personens utseende och röst – fastslogs 
varje intervjupersons könstillhörighet. 
 
 
VARIABEL 2: Nyhetsursprung 
• Inrikes 
• Utrikes  
Med hjälp av nyhetsrubrikstext som publicerades längst ner i vänster hörn i 
samband med sändningen av nyhetsinslaget i vilket intervjupersonen 
medverkade – angavs nyhetens ursprung till ”inrikes” eller ”utrikes”.  
 
 
VARIABEL 4: Aktörsroll 
• Text som publicerades under intervjupersonens namn i samband med 

sändningen av intervjun. 
• Ej angiven 
 
Exempel – Rapports 19.30-sändning 2010-01-01: 
• Informatör polisen Skåne 
• Polischef 
• Stykeledare Räddningstjänsten 
• Utrikesminister 
• Statsepidemolog Smittskyddsinstitutet 
• Boende  Golan 
• Ej angiven 
• Projekledare Tata Cons 
• VD Tata Cons 
• Missbrukare 
• Hemlös 
• Nybliven förälder till son 
• Nybliven förälder till son 
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VARIABEL 4: Aktörskategori 
• Advokat / Åklagare / Jurist 
• Anställd inom Bilindustrin 
• Anställd vid Svenska Kyrkan 
• Artist 
• Bankanställd 
• Barn & Ungdom 
• Biståndsarbetare 
• Chef / Generaldirektör / VD 
• Demonstrant 
• Fackföreningsengagerad 
• Forskare / Expert / Professor 
• Författare 
• Förälder till son 
• Hemlös 
• Hobby & fritidsutövare 
• Husägare 
• Idrottare 
• Kunnig inom specifikt yrkesområde 

• Läkare 
• Lärare / Rektor 
• Medlem av organisation eller 

förening 
• Militär 
• Missbrukare 
• Myndighetsperson 
• Pensionär 
• Polis 
• Politiker 
• Postanställd 
• Privatperson 
• Projektledare 
• Räddningstjänstspersonal 
• Sjuk / Sjukskriven 
• Tulltjänsteman / Väktare 
• Turist från utlandet 
• Vårdpersonal 

 
Värdena för aktörskategori fastställdes huvudsakligen med hjälp av text som 
publicerades under intervjupersonens namn i samband med sändningen av 
intervjun och som noterades i variabel 3. Exempelvis angavs värdet 
”Politiker” för en intervjuad person där texten var ”Folkhälsominister”, ”Barn 
och ungdom” för ”Högstadieelev”, samt ”Forskare/Expert/Professor” för 
”Forskare seismologi”. 
 
Värdet ”Kunnig inom specifikt yrkesområde” angavs i de fall som den 
intervjuade personen utfrågades i egenskap av sitt yrke – exempelvis ”Art 
Director” eller ”Djurskötare” dock endast då personen ifråga inte angavs vara 
chef, generaldirektör eller vd, samt då maximalt två personer återfanns i 
samma yrkesområde i det undersökta materialet. Detta innebar att exempelvis 
polis, brevbärare och barnmorska kategoriserades som ”Polis”, ”Postanställd” 
respektive ”Vårdpersonal” istället för att inordnas under ”Kunnig inom 
specifikt yrkesområde”. 
 
De intervjupersoner som i variabel 4 tilldelats värdet ”ej angiven” angavs i de 
flesta fall som privatperson. Dock studerades varje intervjusituation med 
detta värde noggrannare för att fastställa att variabelvärdet inte skulle vara av 
annat slag. 
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Examensarbetesskribentens tack 
 
 

Jag vill tacka Leah, Sebastian och Evelina  
för er tid, hjälp och kunskap som ni så  
generöst har bidragit med under det här  

projektets genomförande.  
Ni är fantastiska och underbara människor!  

 
 

Jag vill också tacka John, 
min älskade make som har ett så  

mycket mer otraditionellt synsätt på  
könsroller än vad jag själv dras med. 

Utan dig vore ingenting möjligt. 
Eller åtminstone vansinnigt mycket tråkigare. 


