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The purpose of this study was to investigate if female and male reporters and 

interviewees get the same amount of time in the news feature in the Swedish 

news programs TV4-Nyheterna and SVT 1 Rapport. The aim of this study 

was also to investigate if there is a breakdown of the reporting lines between 

male and female reporters, that is, if they are reporting on various topics. In 

our study we also determined if the two television channels in any way are 

different when it comes to gender. 
      Our main theory was that men are overrepresented both among reporters 

and interviewees and that they are dominant in both hard and soft news. We 

thought that SVT 1Rapport would have a better gender balance than TV4-

Nyheterna because SVT 1 has been working on gender issues for a long time. 

      We were using a quantitative content analysis to examine the 19:30 news 

on SVT 1 Rapport and 22:00 news on TV4-Nyheterna for two weeks in 

November 2010. We examined domestic and foreign news and determined 

how much time each sex got. Then we calculated the number of seconds and 

converted it into percent. The reason for this was because we wanted to 

compare the two television channels. 
      Our study showed that men are overrepresented in both channels when it 

comes to reporters and interviewees in the news. Men are also the dominant 

sex in the provision of hard and soft news. TV4-Nyheterna, however, had a 

better gender balance than SVT 1 Rapport. 
       

  

 

Keywords: SVT 1, TV4, TV4-Nyheterna, SVT 1 Rapport, könsfördelning, 
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1. Inledning 

I tv-reklamerna kan man se kvinnor som leende står och diskar, städar och gör reklam för 

diskmedel samt tvättmedel medan det är männen som allvarligt får visa upp hur bra den nya 

bilmodellen eller motorsågen är. 

      Tidigare forskning visar att könsfördelningen mellan kvinnor och män i tv-rutan sedan 

länge har varit överrepresenterade av männen. Detta gäller både de manliga reportrarna så väl 

som de manliga intervjupersonerna. Trots att medierna länge har arbetat med 

jämställdhetsfrågan tror vi att det fortfarande finns stora klyftor innan fördelningen blir helt 

jämn. Därmed inte sagt att det inte har skett förbättringar de senaste årtiondena. 

      I Monica Löfgren Nilssons arbetsrapport från 2009 kommer hon fram till att männen är de 

som får rapportera om de så kallade hårda ämnena så som politik och ekonomi. Medan 

kvinnliga reportrar syns mer i nyhetsbevakningen av de mjuka ämnena som till exempel 

utbildning och kultur. 

      Skiljer sig detta mellan två av Sveriges största tv-kanaler – SVT 1 och TV4? Vi vill 

undersöka hur jämställdheten ser ut genom att jämföra hur och i vilken omfattning genus 

ingår i nyhetsrapporteringen. 

     En annan intressant aspekt när det gäller könsfördelningen i dessa två kanalers 

nyhetssändningar är om kvinnliga respektive manliga reportrar och intervjupersoner får lika 

mycket tid i inslagen och det är det här denna studie kommer att granska och belysa. 

 

1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka hur mycket tid män respektive kvinnor får i TV4-Nyheterna och 

Rapport i SVT 1:s nyhetsinslag, både när det gäller intervjupersoner och reportrar. Vi vill 

också undersöka om kvinnliga och manliga reportrar får rapportera om samma ämnen eller 

om det sker en uppdelning av ämnena mellan könen. Vi anser att detta är ett viktigt 

forskningsområde eftersom Sveriges samhälle strävar efter att bli jämlikt. Jämställdheten i 

medierna är ett stort kliv i rätt riktning eftersom medierna är en så pass stor del av svenska 

folkets vardag. Bilderna som medierna ger kan vara ett av skälen till varför vi tror och tycker 

som vi gör när de gäller de båda könen och hur de förväntas vara. 
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1.2 Frågeställningar 

 Hur mycket tid får manliga respektive kvinnliga reportrar i nyhetsinslagen? 

 Hur mycket tid får manliga respektive kvinnliga intervjupersoner i nyhetsinslagen? 

 Vilka ämnen rapporterar manliga respektive kvinnliga reportrar om? 

 Hur skiljer sig de båda kanalerna åt vad gäller könsfördelningen i nyhetsinslagen? 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att enbart granska könsfördelningen i SVT 1 Rapports och TV4-Nyheternas 

inrikes- och utrikesnyheter i huvudsändningarna. Vi kommer inte att granska sport, ekonomi 

eller regionala nyheter. Det kan dock förekomma ekonominyheter i grundsändningen och 

dessa kommer vi att räkna med i vår studie. 

      Anledningen till varför vi inte valt att granska sporten är för att vi anser att ämnet inte 

tillhör de vanliga nyheterna. Sporten har sitt eget område och vi tycker också att resultatet av 

vår studie inte skulle bli helt korrekt eftersom sporten är så pass mansdominerad. De 

regionala nyheterna har vi valt bort på grund av att det säkerligen varierar en hel del mellan de 

olika regionerna. Vår avsikt med denna studie är att få en överblick över hur det ser ut i hela 

landet. Anledningen till att vi valt att räkna bort ekonomin är för att TV4 inte lägger ut hela 

ekonomisändningen på sin hemsida.  

      Vi kommer att granska SVT 1 Rapport vid 19.30 och TV4-Nyheterna vid klockan 22.00 

då vi anser att dessa sändningar sammanfattar hela dygnet och även för att händelser som hänt 

sent under samma dag tas med. Undersökningen kommer vi genomföra under en 

tvåveckorsperiod i november 2010. Vi kommer totalt att granska 28 program – 14 sändningar 

från varje kanal. Vi kommer inte att räkna in nyhetsankare i vår studie eftersom båda 

kanalerna alltid skiftar mellan samma personer och vi kommer inte heller att räkna med 

experter eller kommentatorer som talar med programledaren i studion. 

      I vår studie kommer vi inte heller att räkna med filmklipp från till exempel filmer som 

snart har biopremiär och inte heller när någon talar i en teaterföreställning. Nyhetsinslag som 

spelats in av någon annan nyhetskanal/byrå kommer inte heller att räknas med i vårt resultat. 

Anledningen till detta är för att SVT eller TV4 inte själva har spelat in dem. 
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2. Bakgrund 

2.1 TV4  

TV4 AB är ett aktiebolag och är en av Sveriges största kommersiella tv-kanaler som har 

funnits i 20 år. Tv-kanalen ägs av TV4-gruppen men grundades av Ingemar Leijonborg och 

Gunnar Bergvall 1984 när de började utforma en affärsplan. I februari 1992 startade TV4 sina 

markbundna sändningar och året efter hade de nästan tredubblat sin omsättning (Hadenius & 

Weibull, 2003). Förutom huvudkanalen har TV4 även ett antal syskonkanaler som till 

exempel TV400, TV4 Plus och TV4 Fakta. Kanalen är reklamfinansierad och under 2004 

hade huvudkanalen en omsättning på 2,3 miljarder kronor (Hadenius & Weibull, 2003). 

 

2.1.2 TV4-Nyheterna 

Sedan starten 1990 har TV4-Nyheterna dagligen haft två huvudsändningar på kvällstid 

klockan 19.00 och 22.00. Sändningarna innehåller nyheter, ekonomi, sport och väder. 

Hösten 1992 introducerades Nyhetsmorgon som sedan dess haft morgonsändningar. Idag 

sänds programmet mellan 05.50 och 10.00 på vardagar och mellan 07.58 och 11.30 på 

helgerna. Nyhetsmorgon är ett morgonprogam som varvar nyhetssändningar på bestämda 

klockslag med bland annat reportage och inbjudna gäster. Programmet tar upp allt från 

aktuella frågor till boktips, musik och mat. TV4:s 22-sändningar har i snitt 650 000 tittare per 

program, varav 56 % är kvinnor och 44 % är män. 

 

 

Figur 2.1 Tittarstatistik för TV4-Nyheterna de tre senaste åren  (Källa: TV4). 
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2.2 SVT 1 

SVT 1 är en av Sveriges public servicekanaler. 1954 togs det beslut om provsändningar och 

det första programmet som sändes hette ”En skål för televisionen”. 1956 beslutade riksdagen 

att televisionen skulle införas i Sverige och i september samma år inleddes de reguljära tv-

sändningarna. De största innehållskategorierna i SVT är enligt Hadenius och Weibull (2003) 

bland annat fakta och nyheter och de är till största delen producerade av SVT själva. 2004 

hade Sveriges public serviceföretag en budget på sammanlagt 6,7 miljarder kronor varav 

Sveriges Television fick 3,8 miljarder. SVT 1 har sedan 1970-talet arbetat med 

jämställdhetsfrågor för att försöka få en större representation av kvinnor i tv-rutan (Edström, 

2006). 

 

2.2.1 SVT 1 Rapport 

Nyheterna är en av de största delarna i Sveriges Television. Rapport startades 1969 och dess 

huvudsändningar är klockan 18.00 och 19.30. Utöver de rikstäckande nyheterna sänder SVT 

även nyheter från tio regionala sändningsområden. SVT:s 19.30-sändningar har i snitt en 

miljon tittare per program. SVT 1 har ett motsvarande program till TV4:s Nyhetsmorgon som 

heter Gomorron Sverige. Det startar klockan 06.28 och slutar 10.30. Programmet varvar, 

liksom TV4, nyhetssändningar med dagsaktuella gäster i studion, intervjuer, debatter och 

diskussioner. Rapport har i snitt en miljon tittare per nyhetssändning. 

 

 

Figur 2.2 Tittarstatistik för SVT 1 Rapport de tre senaste åren (Källa: Sveriges Television). 

 

 

 



                                      

  9 (50) 
 

 

3. Teori och tidigare forskning 

3.1 Begrepp 

Med nyhetsinslag avser vi tv-inslag som har som syfte att ge information till allmänheten och 

som innehåller inrikes- och utrikesnyheter.  

Med hårda ämnen avser vi ämnen som anses vara mer viktiga och har större nyhetsvärde än 

de mjuka ämnena och som främst rapporteras av manliga reportrar. Hårda ämnen är: Politik, 

ekonomi, näringsliv, krig, konflikter, infrastruktur, jordbruk, olyckor, brott och företag 

(Löfgren Nilsson, 2009). 

Med mjuka ämnen avser vi ämnen som inte anses lika viktiga och som främst rapporteras av 

kvinnliga reportrar. Mjuka ämnen är: Skola, utbildning, sjukvård, äldreomsorg, hälsa, nöje, 

kultur, invandring, miljö och övrigt (Löfgren Nilsson, 2009). 

Med genus avser vi det socialt och kulturellt konstruerade könet, som har formats genom 

samhällets syn på hur kvinnor och män bör vara. Det vill säga, vilka egenskaper och roller 

som män respektive kvinnor förväntas ha.  

Med könsfördelning menar vi fördelningen mellan de båda könen. Andelen kvinnor eller 

män av det totala antalet personer. Till exempel antalet kvinnliga reportrar av det totala antalet 

reportrar (kvinnliga och manliga). 

Med grundsändning menar vi den del av sändningen som sänds först och som inte innehåller 

de renodlade ekonominyheterna, sporten och vädret. 

 

3.2  Teorier 

Under arbetets gång har vi läst en stor mängd litteratur och vi har bland annat kommit fram 

till att det i samhället finns föreställningar om kön och hur kvinnor och män bör och ska vara 

för att de ska framstå som just kvinnor och män. 

      David Gauntlett (2008) hänvisar till Judith Butler som är förespråkare för Queer-teorin 

och han beskriver Butlers teori om att vi föds med ett fast biologiskt kön men inte med en 

fixerad identitet. Butler hävdar att identiteten går att förändra och att vi själva som individer 

kan forma och skapa den. Här har medierna en stor roll. I dagens samhälle fungerar medierna 

som en stor informationskälla och vi anser att det är en del av deras uppgift att framställa 

kvinnor och män på ett balanserat sätt eftersom vi dels med hjälp av denna information skapar 

oss en egen identitet. Enligt Abrahamsson och Waara (2005) får vi som mediekonsumenter  
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dagligen ta emot mängder av mediebudskap som förmedlar stereotypa könsroller. Den bild av 

män och kvinnor som medierna sänder ut till allmänheten blir för många den sanna bilden av 

män och kvinnor. 

      Vi anser att medier har ett stort ansvar när det gäller hur man som mottagare ser på 

femininitet och maskulinitet. Gauntlett (2008) hänvisar till Butler som beskriver att manliga 

och kvinnliga sociala konstruktioner formas av samhället och kulturen. Vår identitet är alltså 

inte förutbestämd när vi föds, utan kan förändras. 

      Kleberg (2006) menar att medierna har en viktig roll i skapelseprocessen av hur vi skapar 

och formar det som kallas för kön och genus.  

      Abrahamsson och Waara (2005) beskriver hur konstruerandet och skapandet av genus 

sker hela tiden i samhället och även i massmedierna. I så väl nyheter som i 

underhållningsprogram produceras genus men det är sällan som det är medvetet. Det är 

snarare så att mediernas utbud präglas av genusslentrian, det vill säga, ”[…] vanemässiga, 

omedvetna, oreflekterade och upprepade skildringar av manlighet och kvinnlighet” 

(Abrahamsson & Waara, 2005, s. 2).  

      De menar vidare att skildringen av feminina och maskulina egenskaper bygger på 

samhällets skapade föreställningar om hur kvinnor och män är och bör vara. 

      Van Zoonen (1994) tar upp Stuart Halls resonemang om Encoding och Decoding som är 

en receptionsmodell för hur bland annat tv-tittare tolkar ett medieinnehåll. Van Zoonen 

skriver om Halls tre positioner som bland annat tv-tittaren kan inta när de studerar och tar del 

av ett medieinnehåll. Den dominerande positionen innebär att tittaren håller med och 

accepterar det han/hon ser och hör utan att ifrågasätta innehållet. Den förhandlande positionen 

innebär att tittaren delvis håller med det som visas men ändå till viss del anpassar sin tolkning 

efter egna erfarenheter. Slutligen finns det en oppositionell position som innebär att man 

förstår informationen men motsäger den helt i och med att man har andra erfarenheter inom 

ämnesområdet (Van Zoonen, 1994). 

      Gauntlett (2008) talar om de betydelseskapande processerna och om att journalisterna inte 

skapar några genusidentiteter. Han menar istället att det är medieanvändarna som själva väljer 

vilken information de vill ta del av och vilka genusidentiteter de anser sig tillhöra. 

      Macnamara (2006) påpekar att i och med att medierna kan ha en effekt på sin publik, så är 

det av stor betydelse hur de väljer att rapportera om till exempel ras, brott, män och kvinnor.     
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Det här påståendet kan ta stöd av Foucaults teori om att vi som människor är beroende av 

massmedierna och modern kommunikationsteknik när vi bildar vår genusidentitet. Man kan 

också ta stöd av Giddens och säga att vi genom massmedierna får tillgång till en rad olika 

genusidentiteter som vi kan välja att tillhöra (Gauntlett, 2008). 

      Den tidigare forskningen vi har tagit del av visar att kvinnor är underrepresenterade i 

medierna så väl när det gäller intervjupersoner som reportrar. 

      Abrahamsson och Waara (2005) kom i sin studie fram till att kvinnliga reportrar 

rapporterar mer om män än vad de rapporterar om kvinnor. Kvinnorna rapporterar dock mer 

om kvinnor än vad de manliga reportrarna rapporterar om kvinnor. Löfgren Nilsson (2009) 

menar att det finns ett klart samband mellan reporterns kön och vem han/hon väljer att 

intervjua. 

      Löfgren Nilsson (2009) delar i sin bok upp nyhetsämnen i hårda respektive mjuka ämnen. 

Dessa ämnen är i sin grund baserade på vad kvinnor och män får rapportera om. I hennes 

studie kan man se en klar bild av att de hårda ämnena domineras av männen medan de mjuka 

ämnena domineras av kvinnorna. Nyheter som rör jobb, ekonomi och politik, som tillhör de 

hårda ämnena, anses vara viktigare i samhället. 

      Maria Edström (2006) talar om en värdehierarki i samhället och hur denna är knuten till 

könsfördelningen på så väl arbetsmarknaden som i utbildningssystemet. Hon skriver att denna 

hierarki uttrycks i ojämna löner och även i ojämna fördelningar av ledarpositioner. Hon 

diskuterar även kopplingen mellan samhällets värdesystem knutet till de platser och roller 

kvinnor respektive män har i tv. Detta resonemang knyter hon samman med historikern 

Yvonne Hirdman och sociologen Pierre Bourdieu som båda talar om hur relationen mellan 

män och kvinnor påverkas av genusordning. 

      Mycket av den litteratur och teori som vi har tagit del av visar att medierna själva strävar 

efter att få en mer jämställd bild av kvinnor och män, både i innehållet och på redaktionerna. 

De strävar bland annat efter en kvantitativ jämställdhet som innebär att det råder en jämn 

fördelning mellan män och kvinnor inom varje område i samhället. Tidigare forskning visar 

också att medierna vill att män och kvinnors kunskaper och erfarenheter ska tas på lika stort 

allvar och att de båda könen ska ha lika stora möjligheter. 
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3.3 Mediernas roll 

Medierna är en stor informationskälla för många människor och den roll som de ofta vill se 

sig i, är som opartiska och neutrala skildrare av verkligheten (Abrahamsson & Waara, 2005). 

De ska utan värderingar berätta och informera om det som är viktigt i samhället och det som 

publiken tycker är intressant.  

      ”I dagens stora informationsflöde är den bild av verkligheten som media förmedlar alltmer 

avgörande för vår verklighetsuppfattning” (Abrahamsson & Waara, 2005, sid 1). I tv-

reklamerna kan man se kvinnor som leende står och diskar och städar och gör reklam för 

diskmedel och tvättmedel medan det är männen som allvarligt får visa upp hur bra den nya 

bilmodellen eller motorsågen är.  

      ”Manligt och kvinnligt skildras ofta som varandras motsatser eftersom mediernas 

dramaturgi ofta bygger på motsats och kontrast” (Abrahamsson & Waara, 2005, s. 3). Detta 

argument kan ta stöd av Talcott Parsons teori om att könen kompletterar varandra och ser man 

till de moderna genusperspektiven kan detta kopplas samman med livmodersfeminismen som 

utgår från att de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor är medfödda (Ringfjord, 

100923). Man vill att kvinnan ska ha samma status som mannen och därför försöker man att 

höja och uppvärdera de kvinnliga egenskaperna. 

 

 

Figur 3.1 Från B. Ringfjord, 2010.09.23. Institutionen för samhällsvetenskaper, Linnéuniversitetet. 

Talcott Parsons teori om att könen kompletterar varandra. 
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När medierna får kritik för innehållet de producerar försvarar de sig ofta med att de bara 

speglar verkligheten, det vill säga, visar var vardagens män och kvinnor uppträder i samhället 

och detta används som försvar när inte kvinnor får lika mycket utrymme i nyheterna som 

männen (Kleberg, 2006). 

      Massmedierna har identifierats som ett av de primära ställena där en diskurs kan skapas 

(Macnamara, 2006). Med diskurs menas vad människor tänker och tycker i ett visst ämne. Det 

är idéer och synsätt som utvecklas och blir världsomfattande. Det är den kunskapen som 

människor sedan utgår från och som skapar tankar och åsikter som i sin tur influerar den 

sociala och politiska diskussionen. 

      Diskurser gör det möjligt för viss kunskap att komma fram medan annan kunskap 

utestängs och den kunskapen som får komma fram är den så kallade erkända kunskapen och 

det är den kunskapen som i sin tur ger makt. Till exempel vad som får sägas, vem som får 

säga det och hur det får sägas. David Gauntlett (2008) pratar i sin bok om Foucaults teori om 

att människor skapar makt genom sina relationer men att makten ändå inte kan ägas och att 

den inte är fysiskt lokaliserad till en plats utan den finns överallt.  

      Tidningar, tv och radio finns med som en naturlig del i de flesta människors vardag och 

det är många gånger från medierna som vi hämtar våra åsikter, attityder och normer om 

genus. Abrahamsson och Waara (2005) menar att attityder och värderingar oftast inte är klart 

uttalade utan att de finns med i de mediebudskap som medierna ger till publiken.  

      Gauntlett (2008) hänvisar även till Michel Foucaults teorier, att om mottagarna inte 

ifrågasätter mediernas innehåll så får medierna all makt till att själva bestämma hur 

genusprocessionerna ska se ut i samhället. Det i sin tur kan leda till att vi som mottagare är 

med och reproducerar mediernas makt ytterligare.  

 

3.4 Kvinnor och mäns utrymme i medierna 

Kvinnor får överlag mycket mindre tid och plats i nyheterna än vad män får (Abrahamsson & 

Waara, 2005). Många gånger är det manliga skribenter och reportrar som skriver och 

rapporterar om män och för män. När reportrarna ska välja ut vem de ska intervjua eller ha 

med som expert i ett inslag faller ofta valet på en man. År 2004 genomfördes under två veckor 

en studie i Norrbotten, där man jämförde hur mycket sändningstid i minuter som män 

respektive kvinnor fick i tv- och radionyheterna. Då konstaterades det att männen fick 251  
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minuter medan kvinnornas utrymme i tv-inslagen endast var 60 minuter (Abrahamsson & 

Waara, 2005). 

Detta ger en tydlig indikation på att männen tar större plats och att kvinnor är mycket 

underrepresenterade i nyheterna. 

      Andelen kvinnliga intervjupersoner är dock betydligt större idag än vad det var för ca 40 

år sedan. Detta kan bero på att det idag finns ett mycket större antal kvinnliga experter och 

politiker att tillgå och då ökar möjligheten att hitta en kvinnlig intervjuperson (Löfgren 

Nilsson, 2009). Dock utgörs fortfarande intervjukategorin ”experter” till största delen av män, 

där männen får vara representanter för andra kategorier än ”vanliga” människor. Som kvinna 

är det störst chans att komma med i tv-nyheterna om man representeras som en vanlig 

medborgare eller om man tillhör kategorin ”kändisar”. Kvinnor framstås i många fall som  

mindre intressanta att intervjua när det kommer till exempelvis politik (Löfgren Nilsson, 

2009). 

      Maria Edström (2006) skriver i Tv-rummets eliter att både män och kvinnor förekommer 

överallt i tv-rummet men att man klart och tydligt kan se en skillnad mellan hur ofta de olika 

könen figurerar i rutan. Man kan också se att det skiljer sig mellan män och kvinnor när det 

gäller var de befinner sig, vad de talar om och vilka roller de har. I Edströms bok kan man 

även läsa att det är männen som dominerar i alla de genrer hon undersökt, till exempel 

politik/utrikesfrågor, kultur, sport, livsstil, sociala frågor, ekonomi med mera. Edström 

kommer fram till att det är två tredjedelar män i svensk television under år 2000 och hon 

tolkar detta på två sätt. Genom en jämförande positiv tolkning samt ur en kritisk svensk 

tolkning (Edström, 2006, s. 214). Den första tolkningen går i korta drag ut på att man ser det 

från den ljusa sidan. Kvinnorepresentationen i svensk tv har ökat och svensk television, 

speciellt nyhetsprogram och samhällsprogram, har högre andel kvinnor i tv-rutan än om man 

jämför med andra länder, inte minst USA. Edström menar att det handlar mer om tålamod och 

att inse att förändring tar tid. Den andra tolkningen är att det går oerhört långsamt framåt när 

det gäller förändringen av könsfördelningen i tv. Man har i Sverige länge debatterat om att 

kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter men det är fortfarande 

stora klyftor som skiljer dem åt. Ser man till SVT och Sveriges Radio har man i över 30 år 

arbetat för att nå jämställdhet och Edström menar då att man knappast kan vara nöjd med att 

enbart en tredjedel kvinnor figurerar i tv-rutan år 2000. 
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3.5 Stereotypa roller 

Sättet som kvinnor gestaltas på i media sänder ut budskap till medborgarna om vilken roll och 

plats kvinnor förväntas ha i samhället. Det har konstaterats att massmediernas porträtterande 

av kvinnor påverkar kvinnors bild av sig själva men det påverkar även hur männen och 

samhället i stort ser på kvinnor (Macnamara, 2006). När kvinnor omnämns i medierna får de 

ofta en tilldelad roll. Karen Ross (2010) skriver att kvinnor ofta blir gestaltade som offer, 

troféfruar eller flickvänner och att journalister medvetet eller omedvetet ger en stereotyp bild 

av kvinnor. Abrahamsson & Waara (2005) kom i sin studie fram till ett liknande resultat. De 

noterade att kvinnor skildras som passiva, utsatta eller som bidragstagare medan männen 

skildrades som aktiva ledare och chefer. Deras resultat visade också att när kvinnorna 

förekommer i medierna är det i egenskap av kvinna. I nyheterna som Abrahamsson och 

Waara undersökte förekom termer så som ”kvinnlig VD” och ”damfotboll” vilket ger en 

indikation om att kvinnliga chefer och kvinnlig idrottsutövning blir en avvikelse från det 

normala. Mannen är VD medan kvinnan är ”kvinnlig VD”. Ross (2010) skriver att: 

 

”If news media fail to report the views of women judges or women parlamentarians or 

women business leaders but always report on violent crimes against women, then it is 

hardly surprising that the public fail to realize that women do occupy significant roles 

in society or, equally, that men are much more likely to be victims of serious crime than 

women” (Ross, 2010, s. 93).  

 

I boken Tv-rummets eliter från 2006 talar Edström om könsmärkning, ett begrepp som är ”ett 

uttryck för hur vi tänker om kön; det handlar om tankar, strukturer och processer där 

könsdimensionen har betydelse” (Edström, 2006, s. 16). Det handlar också om hur män och 

kvinnor porträtteras i tv-rutan och även vad som räknas som manligt respektive kvinnligt.                               

Löfgren Nilsson (2009) jämför Aktuellt och Rapport och kom i sin studie fram till att 

nyheternas bevakningsområden var starkt könsmärkta för ett par årtionden sedan. Männen 

rapporterade om hårda ämnen medan kvinnorna fick hålla till godo med (eller valde) de 

mjuka ämnena. Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet skedde dock en utjämning 

och det gick knappt att identifiera någon form av könsmärkning eller uppdelning av 

bevakningsområden i nyheterna. I början av 2000-talet förändrades det igen och det var 

återigen männen som dominerade med att producera 75 procent av de hårda inslagen. 
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Edström (2006) menar att det hela tiden pågår en könsmärkning på flera plan. Det kan handla 

om både roller, positioner och olika fokus. Det handlar också om ålder och etnicitet. 

Anledningen till denna könsmärkning och att den pågår i så stor utsträckning är, enligt 

Edström, att det pågår ett sorts samspel mellan aktörerna både innanför och utanför medierna. 

Hon menar på att deras olika föreställningar om publikens behov och intressen har en 

signifikant betydelse, precis som den faktiska verkligheten och de rådande maktstrukturer 

som finns i dagens samhälle (Edström, 2006). 

      Karen Ross (2010) hänvisar till MediaWatch som 1995 genomförde en studie globalt 

under en och samma dag i 71 olika länder. Det så kallade ”Global Media Monitoring Project”. 

I studien undersökte man representationen av kvinnor och män i nyheterna och man kom fram 

till att endast 19 procent av personerna som förekom i nyhetsinslagen under den dagen var  

kvinnor och att kvinnorna i de flesta fall var med i inslagen i egenskap av offer, mamma eller 

fru. Studien genomfördes igen fem år senare, år 2000 och denna gång hade representationen 

av kvinnor i nyhetsinslagen minskat med en procent, från 19 procent till 18 procent. 2005 

genomfördes studien ytterligare en gång och denna gång hade representationen av kvinnor 

ökat till 21 procent. Dock hade det inte skett någon förändring gällande anledningen till att de 

fanns med i nyhetsinslagen. I alla tre studierna undersökte man nyhetsinslagen i radio, tv och 

press och på både en nationell, regional och lokal nivå.  

      Ross (2010) beskriver i sin bok att den stereotypa bilden av kvinnor och representationen 

av kvinnor i media är i stort sett den samma idag som för 30 år sedan, trots att många forskare 

har försökt att belysa detta ämne genom åren. Fortsatt skriver Gallego, Altés, Cantón, Melús 

och Soriano (2004) att mycket forskning sedan 1970-talet har gått ut på att försöka granska 

hur medierna har behandlat könsfördelningen och då inte minst arbetet att framhäva det 

kvinnliga könet. De ställer sig frågan om det verkligen är så att de kvinnliga positionerna i 

redaktionerna för både tv, radio och tidningar har ökat och om avspeglingen av kvinnor har 

förändrats under de senaste 40 åren. 

      I boken Gender and newsroom cultures – identities at work (De Bruin & Ross, 2004) var 

syftet att granska relationen mellan nyheter och kön och dess resultat visar att den 

journalistiska behandlingen av just genusfrågor följer ett specifikt mönster. Författarna hävdar 

att behandlingen sträcker sig från att helt förneka och hävda likgiltigheten mellan könen till 

att istället erkänna dess existens och fördela könen i olika teman som gör det möjligt att visa 

och uttrycka oron för just könsfördelningarna.  
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Gallego, Altés, Cantón, Melús och Soriano (2004) skriver att: 

 

”Nevertheless, our aim here is that of encouraging reflection on the existence of 

gender, the differences due to this fact, and the subsequent adoption of a progressive 

approach to subjects with a gender perspective, which would be the professional 

expression to the recognition of gender differences” (Gallego et al., 2004, s. 62). 

 

3.6 Skillnader mellan SVT 1 och TV4 

Undersökningarna som Maria Edström (2006) har gjort visar att både SVT och TV4 hamnar 

på en relativt jämn nivå när det kommer till just könsrepresentationen i tv-rutan. Hon för dock 

en diskussion om att man kanske hade kunnat förvänta sig en större representation av kvinnor 

i SVT med tanke på de arbetat med just jämställdhetsfrågor sedan 1970-talet. Hon tar också 

upp frågan om man inte kunde förväntat sig att även TV4 skulle ha en högre representation av 

kvinnor då de riktar sig mot en yngre generation som startade när arbetet för ett jämställt 

samhälle kommit längre i utvecklingen (Edström, 2006). 

      Vidare visar en studie gjord av Djerf-Pierre och Löfgren Nilsson (2004) att det är en 

signifikant skillnad när det gäller de könsrelaterade aspekterna i nyheterna sedan starten av 

television 1956. Djerf-Pierre och Löfgren Nilsson (2004) menar att antalet kvinnliga reportrar 

och även redaktörer har ökat kraftigt över tiden och de vill med sin studie även visa att detta 

skett långt innan den kommersiella TV:ns framväxt. De hävdar att de största framstegen inom 

kvinnlig journalistik ägde rum mellan 1980 och 1985. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att våra teoretiska perspektiv främst utgår från tre stycken 

begrepp. Socialt konstruerat kön, diskurs- och maktrelationer och stereotypa 

genusrepresentationer i nyhetsjournalistik. Det vill säga att könet konstrueras av samhället 

och att det finns en förutbestämd, stereotyp bild i medierna av hur män och kvinnor förväntas 

vara och vilken roll de ska ha. 
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4. Metod och material 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

I vår studie har vi huvudsakligen använt oss av en kvantitativ innehållsanalys. Anledningen 

till varför vi valde att använda oss av denna vetenskapliga metod var för att det på ett enkelt 

sätt skulle gå att jämföra, i vårt fall, två olika tv-kanalers nyhetsinslag ur ett genusperspektiv.  

      Den kvantitativa innehållsanalysen innebär att man gör en större mängd material 

tillgängligt för analys.  

”Baserat på olika egenskaper i text, bild och/eller tal skapar man sig en bild av innehållet” 

(Nilsson, 2010, s.119). 

Åsa Nilsson (2010) beskriver den deskriptiva ansatsen i den kvantitativa innehållsanalysen 

och tar upp en jämförande analys. Den handlar om att man över en viss tidsperiod jämför till 

exempel olika mediers innehåll gentemot varandra. I vår studie granskade vi hur SVT 1 och 

TV4 liknade och skiljde sig åt när det gällde förekomsten av kvinnliga och manliga individer i 

nyhetsinslagen och vi ansåg då att denna metod var lämplig för att få ett så korrekt och 

trovärdigt resultat som möjligt. En kvantitativ innehållsanalys är också lämplig om man vill 

kunna dra generella slutsatser av resultaten på statistiska grunder. 

      Ett måste för en kvantitativ innehållsanalys är att man som forskare strävar efter att vara 

objektiv i sin granskning. Helt objektiva kan vi dock aldrig bli eftersom vi inte kan tolka utan 

förförståelse. Det som är positivt med den här metoden är dess effektivitet. Eftersom den är 

systematisk blir det möjligt att granska en stor mängd material. 

      En nackdel med den kvantitativa innehållsanalysen kan dock vara att man enbart kommer 

att studera separata delar av innehållet istället för att granska helheten och att man därmed 

förlorar helhetsperspektivet över det man studerat. Nilsson (2010) skriver att kvalitativt 

orienterade forskare menar att den kvantitativa innehållsanalysen ger en bristande 

förutsättning för att på djupet förstå ett innehålls betydelse. 

”Resultaten av en kvantifierande innehållsanalys blir därmed normalt i termer av förekomst 

(frekvens) eller omfång (volym), det vill säga hur ofta någonting förekommer i ett visst 

innehåll eller hur stor andel av innehållet som karaktäriseras av en viss egenskap” (Nilsson, 

2010, s. 123). 
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4.1.1 Kodschema 

Ett kodschema är en mycket viktig del av den kvantitativa innehållsanalysen. För att lättare 

kunna strukturera det material vi undersökte tog vi hjälp av ett sådant. Med kodschemat 

sorterade vi variablerna/egenskaperna som vi samlade in och vi mätte sedan med hjälp av 

kodschemat frekvenserna av de manliga och kvinnliga individerna i nyhetsinslagen. Vi 

noterade även frekvensen av manliga och kvinnliga individer i hårda och mjuka 

ämnesområden. 

      Kodschemat nedan är det vi använde för vår studie. Till vänster står de kategorier vi valde 

att använda oss av och i de tomma rutorna skrev vi in antalet sekunder för manlig och 

kvinnlig reporter respektive intervjuperson i relation till vilken nyhetskategori som inslaget 

tillhörde. 

 

 

Figur 4.1 Exempel på det kodschema som använts under denna studie. 

 

4.2 Tillvägagångssätt 

Vi granskade under två veckors tid inrikes- och utrikesnyheterna i TV4 och SVT 1:s 

nyhetssändningar. Vår studie granskade enbart kanalernas kvällssändningar och dessa sändes 

19.30 i SVT 1 och 22.00 i TV4.  

      Orsaken till varför vi valde att studera just dessa sändningstider var för att de är de sista 

långa sändningarna på dygnet. En annan anledning till varför vi valde just dessa är för att  
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vi ansåg att dessa sändningar sammanfattade hela dygnet på ett representativt sätt. I och med 

att det är sent på kvällen får kanalerna med alla eventuella händelser som sker sent på 

eftermiddagen samma dag och som kan ha en avgörande roll i statistiken för vår studie. 

      Vi granskade tidsfördelningen mellan kvinnor och män när det gällde reportrar och 

intervjupersoner i nyhetsinslagen samt vilka ämnen manliga respektive kvinnliga reportrar 

fick rapportera om. 

      Vår huvudsakliga metod för denna studie var den kvantitativa innehållsanalysen. Vi 

genomförde studien med hjälp av ett tidtagarur och räknade antalet sekunder som varje 

manlig och kvinnlig reporter och intervjuperson fick i de olika nyhetsinslagen. Dessa 

sekunder räknade vi sedan om till procent eftersom sändningarnas längd varierade och för att 

vi ville kunna jämföra SVT 1:s och TV4:s nyhetssändningar som inte var lika långa. Som 

reporter räknades den som syntes och hördes i bild i form av en intervjusituation eller en 

speakerröst. 

      Som intervjuperson räknades man in i resultatet om man fick komma till tals oavsett om 

de syntes eller inte. Telefonintervjuer räknades alltså också in i vårt resultat. 

      Vi valde att studera nyhetssändningarna i TV4 respektive SVT 1 på grund av att vi ville 

granska en public servicekanal och en kommersiell kanal. TV4 och SVT 1 är dessutom de två 

största kanalerna i sin respektive genre (alltså kommersiell och public service) i svensk TV. 

Vi valde dessutom dessa två kanaler för att vi själva tittar på dem och för att de har ett stort 

utbud av nyheter som dagligen når en stor del av Sveriges befolkning. 

 

Nedan följer de datum vi valt att granska: 

Vår tanke var att vi skulle studera samma datum i de båda kanalerna men på grund av att TV4 

inte publicerar alla sina nyhetssändningar på hemsidan hade vi inte tillgång de datum vi var 

ute efter. Vi fick istället välja ut 14 sändningar i respektive kanal men vi försökte ändå i 

största mån välja sändningar som låg så nära varandra som möjligt datummässigt. 
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Figur 4.2 Valda datum för vår studie. 

 

4.3 Kategorisering av ämnen 

Till vår hjälp valde vi att skapa ett kodschema där vi delade in alla nyhetsområden i 

kategorier. Detta för att enklare kunna analysera och kontrollera vårt empiriska material.    

Kodschemat var till för att vi skulle kunna analysera vilka nyhetsämnen som manliga 

respektive kvinnliga reportrar fick rapportera om. Dessa ämnen delades sedan in i två 

kategorier – mjuka och hårda ämnen. Vi ville med hjälp av vårt kodschema se om kvinnliga 

reportrar i större utsträckning fick rapportera om mjuka ämnen och om de manliga reportrarna 

dominerade i de hårda ämnena.  

 

Nedan följer de kategorier som valde att lägga nyhetsinslagen i: 

Se bilaga 1 för att ta del av vilka nyhetsinslag som räknas in i vilken kategori. 

 

 

Figur 4.3 Indelning av hårda och mjuka ämnen. 

 

Valet av mjuka och hårda ämnen kategoriserade vi med hjälp av Monica Löfgren Nilssons 

bok Kvinnor, män och nyheter i televisionen från 2009. När det gällde kategoriseringen av  
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ämnen valde vi att inte enbart gå efter hur Löfgren Nilsson kategoriserar sina ämnen. Vi valde 

att lägga till kategorier som hon valt att inte räkna med, som till exempel jordbruk och 

infrastruktur. Dessa kategorier valde vi att lägga bland de hårda ämnena då vi anser att dessa 

två ämnen är något som domineras av de manliga reportrarna. 

 

4.4 Metodkritik 

4.4.1 Valet av veckor 

Vi valde att genomföra denna studie endast under två veckor och som forskare måste man 

vara medveten om att det kan ske oförutsedda händelser som gör att nyhetstablån påverkas till 

den grad att en viss kategori får större utrymme än vad den vanligtvis får. På grund av att vi 

enbart valde två undersökningsveckor är det svårt att i resultatet dra några generella slutsatser 

av hur representationen ser ut över hela året. 

      Anledningen till att vi valde att utföra våra undersökningar i november månad var för att 

vi anser att det inte sker några större planerade händelser som till exempel val eller högtider 

under den perioden. Vi tycker att november månad är en relativt neutral månad och den 

inträffar under den delen av året då allting rullar på, det vill säga att alla jobbar, går i skolan 

och industrierna producerar. 

      En annan faktor till varför vi valde just dessa två veckor i november var på grund av att 

SVT 1 bara lägger ut sina sändningar under en veckas tid. Därefter tas de bort permanent från 

SVT 1:s hemsida.  

 

4.4.2 Valet av sändningar 

Vi valde enbart att granska de långa kvällssändningarna i respektive kanal. Att vi valde bort 

resten av dagens sändningar kan påverka resultatet negativt eftersom det kan vara så att 

många nyheter faller bort under dagen. Kanalerna kanske rapporterar om något under dagen 

som de sedan inte har med i kvällssändningen för att någonting annat prioriteras istället. 

     Vi var väl medvetna om att kanalerna har olika långa nyhetssändningar. SVT 1 Rapports 

sändningar är nästan dubbelt så långa än TV4-Nyheternas och detta medförde givetvis att vi 

studerade fler antal nyhetsinslag från SVT 1 Rapport. Det här kan ha påverkat vårt resultat. 
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4.4.3 Avgränsningar 

I denna studie valde vi att utesluta ekonomi-, regionala- och sportnyheter. Ett problem med att 

inte räkna med ekonominyheterna är att resultatet kan påverkas i och med att 

ekonominyheterna är en ganska stor del av nyhetssändningen. Däremot ansåg vi inte att 

jämförelsen mellan de båda kanalerna skulle se annorlunda ut i och med att vi valde att ta bort 

ekonomisändningarna från båda kanalerna. Det är dock ofta så att många av ekonomiinslagen 

endast presenteras av programledaren i studion och i och med att vi valde att inte räkna med 

programledaren så skulle dessa nyheter ändå inte räknas med i vårt resultat.  

      Vi valde att inte räkna med de regionala nyhetssändningarna och detta kan givetvis 

påverka slutresultatet. Vi ansåg det dock nödvändigt att räkna bort dem eftersom de varierar 

mycket från län till län.  

      Sporten är ett mycket mansdominerat område och om vi hade räknat med sporten i vår 

studie skulle resultatet förmodligen sett helt annorlunda ut. De manliga intervjupersonerna 

och reportrarna hade förmodligen varit representerade i högre grad än vad de egentligen 

förekommer i grundsändningen. Sporten hör givetvis till nyheterna men vi anser att de inte 

hör till den rena grundsändningen som vi har valt att studera. Det förekom enstaka sportinslag 

i den rena grundsändningen och dessa valde vi att räkna med i vår studie.  

      Vi valde att endast räkna med personen som fick komma till tals, om ett par syntes i tv-

rutan. Denna avgränsning ansåg vi var självklar eftersom det endast är personer som får prata 

i nyheterna som vi räknar med. Om en person talade samtidigt som det visades klippbilder på 

miljöer och andra människor valde vi att räkna med personen som pratar eftersom han/hon 

fick komma till tals.  

      I våra avgränsningar valde vi även att räkna bort eventuella experter och kommentatorer 

som samtalade med programledaren. Experterna förekommer, precis som programledaren, 

inte i själva nyhetsinslagen och ska då givetvis inte räknas med. 

 

4.4.4 Kodschemat 

Här finns mycket att ta hänsyn till. Dels hur vi valde att kategorisera de olika nyheterna och 

dels vilka kategorier vi valde att använda oss av. Vi tog stöd av modellen som Löfgren 

Nilsson (2009) använder när vi skapade vårt kodschema men vi anpassade den även efter vår 

studie, våra frågeställningar och syfte. Allt eftersom vi studerade nyhetssändningarna la vi 

märket till vilka typer av nyhetsinslag som förekom. Vi var fullt medvetna om att våra egna  
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tolkningar och val kunde spela en stor roll i resultatet eftersom resultatet påverkas beroende 

på hur vi valde att kategorisera en nyhet.  

      Vi valde i vår studie att kategorisera nyhetsinslagen efter vad vinkeln var. Vi var ytterst 

noga med att diskutera våra beslut med varandra så att vi hela tiden kategoriserade 

nyhetsinslagen under rätt kategori. Detta eftersom vi under hela studiens gång strävat efter att 

få så hög validitet och reliabilitet som möjligt. Det vill säga att vi vill vara säkra på att vi 

studerar rätt ämne på rätt sätt. 
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5. Resultat 

I den här studien granskades totalt 28 nyhetssändningar, 14 stycken i SVT 1 Rapport och 14 i 

TV4-Nyheterna. Vår studie visar att män är överrepresenterade när det gäller reportrar så väl 

som intervjupersoner.  

 

5.1 Reportrarnas tid i tv-rutan 

 

Figur 5.1 Mängden tid i sekunder som manliga och kvinnliga reportrar får i nyhetsinslagen. 

I SVT 1 Rapport fick de manliga reportrarna totalt 4843 sekunder medan de kvinnliga 

reportrarna fick 1800 sekunder av den totala tiden 6643 sekunder. 

      I granskningen av TV4-Nyheterna fastställdes att de manliga reportrarna fick 2084 

sekunder och att de kvinnliga reportrarna fick 1386 sekunder av den totala tiden 3470 

sekunder. 
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5.2 Intervjupersonernas tid i tv-rutan  

Nedan kan man se den totala tiden som manliga respektive intervjupersoner får i TV4-

Nyheterna och SVT 1 Rapport. 

 

 

Figur 5.2 Mängden tid i sekunder som manliga och kvinnliga intervjupersoner får i nyhetsinslagen. 

 

I SVT 1 Rapport kan vi konstatera att de manliga intervjupersonerna fick totalt 4102 sekunder 

medan de kvinnliga fick 1727 sekunder av den totala tiden 5829 sekunder. 

      I TV4-Nyheterna är det jämnare. De manliga intervjupersonerna fick 1666 sekunder och 

kvinnorna fick 1305 sekunder av den totala tiden 2971 sekunder. 
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5.3 Fördelning mellan manliga och kvinnliga reportrar 

Vår studie baseras på totalt 224 nyhetsinslag varav 80 inslag från TV4, 144 från SVT 1 och 

totalt 228 reportrar. Se bilaga 2 för en exakt beskrivning av hur många reportrar som 

rapporterat om de olika ämnena. 
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Figur 5.3, 5.4 Fördelningen av manliga och kvinnliga reportrar i SVT 1 Rapport och TV4-Nyheterna. 

 

Av samtliga reportrar som vi noterade var männen överrepresenterade i de båda kanalerna. I 

SVT 1 Rapport observerade vi 141 reportrar, varav 103 män och 38 kvinnor. Vi kan efter vår 

undersökning konstatera att de manliga reportrarna stod för 73 procent av de sända 

nyhetsinslagen. Resterande procent stod de kvinnliga reportrarna för.  

       I TV4-Nyheterna kan man fastställa att könsfördelningen är något bättre men att det 

fortfarande är de manliga reportrarna som dominerar. Det totala antalet reportrar var 79 

stycken. 47 stycken var män och 32 var kvinnor. Procentuellt var 60 procent av reportrarna 

var manliga och återstående procent var kvinnliga.  
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5.4 Fördelningen mellan manliga och kvinnliga intervjupersoner 

I det här avsnittet visas hur könsfördelningen ser ut mellan manliga respektive kvinnliga 

intervjupersonerna i de båda kanalernas nyhetssändningar. 

 

     

Figur 5.5, 5.6 Fördelningen av manliga och kvinnliga intervjupersoner i SVT 1 Rapport och TV4-

Nyheterna.  

 

Det totala antalet intervjupersoner i nyhetsinslagen för de båda kanalerna var 259 stycken. 

      I SVT 1 var 70 procent av intervjupersonerna män medan kvinnorna endast representerade 

30 procent av de intervjuade. Här kan man också utläsa att männen var det dominerande könet 

bland de intervjuade personerna. I kanalen noterades totalt 171 intervjupersoner varav 120 

stycken var män och 51 var kvinnor.  

      I TV4-Nyheterna var fördelningen något jämnare och där observerades totalt 88 

intervjupersoner, varav 49 var män och 39 var kvinnor. Den procentuella fördelningen var här 

56 procent män respektive 44 procent kvinnor.  
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5.5 Fördelningen av nyhetsinslagen 

Stapeldiagrammet nedan visar hur många inslag i respektive ämneskategori som sändes i de 

båda kanalerna under vår undersökningsperiod. 

 

 

Figur 5.7  Fördelningen av de 224 nyhetsinslagen i respektive ämneskategori.  

 

Den största andelen nyhetsinslag faller under ämneskategorin olyckor och brott följt av 

politik, sjukvård och krig. Minst förekommande var nyheter rörande jordbruk, skola, 

invandring och näringsliv. Nedan följer en lista med vilken typ av nyheter som var vanligast 

inom respektive ämneskategori: 

 

 Politik: Under dessa två veckor rapporterades det väldigt mycket om Mona Sahlins 

avgång som partiledare för Socialdemokraterna. Det rapporterades också om missnöjet 

kring Göran Hägglund som partiledare för Kristdemokraterna. 

 Olyckor, brott: Mycket trafikolyckor orsakade av snökaoset. En stor del av nyheterna 

i kategorin olyckor och brott handlade om den misstänkte skytten i Malmö och även 

om våldtäkterna i Örebro. Under ett par dagar rapporterades det även mycket om den 

svenska kvinnan som blev ihjälskjuten under sin bröllopsresa i Sydafrika. 

 Ekonomi: Handlade dessa två veckor nästan enbart om Irlands ekonomi och om hur 

vida Sverige skulle låna ut pengar eller inte. 
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 Näringsliv: Majoriteten av nyheterna i kategorin näringsliv handlade om bilindustrin. 

 Krig, konflikter: Mycket rapportering om kriget i Afghanistan och om de skadade 

svenska soldaterna. En del nyheter handlade även om konflikterna i Nord- och 

Sydkorea. Det rapporterades också om hur Sverige tagit hjälp av illegala invandrare 

för att förebereda svenska soldater för kriget i Afghanistan. 

 Jordbruk: Nyhet om vad fosforbristen i världen kan få för konsekvenser. 

 Infrastruktur: Rapportering om att Sverige bör lägga mer pengar på järnvägarna och 

tågen. 

 Kultur: Har främst handlat om biopremiärar för bland annat Svinalängorna samt 

boksläpp. I kategorin har vi även valt att lägga in nyheter om musik och då främst 

rapportering av musiktjänsten Spotify. 

 Sjukvård, äldreomsorg och hälsa: Det rapporterades mycket om den svenska 

kvinnan som åkte till Polen för att genomföra en bröstoperation som resulterade i att 

hon hamnade i koma. Det har också rapporterats mycket om koleran som härjar i Haiti 

samt om det bakteriesmittade dricksvattnet i Östersund. 

 Miljö: Främst nyhetsrapportering om snökaoset och Smålands översvämningar. 

 Invandring: Den främsta rapporteringen har handlat om attackerna mot de kristna 

irakierna. Det har också rapporterats om att invandrare ska få en kortare väntetid på 

jobb när de kommer till Sverige. 

 Övrigt: Allt från att svenskarna tycker om att skicka julkort till att någon stjäl mossa i 

skogen. 

 Skola: Nyheter om att niondeklassare i Sverige får sämre och sämre betyg. 
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Figur 5.8 Fördelningen av de 144 sända nyhetsinslagen i SVT 1 Rapport.  

 

Mest förekommande ämnen i SVT 1 Rapport var under dessa två veckor olyckor och brott, 

sjukvård och miljö. Av totalt 144 producerade nyhetsinslag handlade 40 stycken inslag om 

ämnen rörande olyckor och brott, allt från trafikolyckor till domar, åtal och fusk.  

      När det gäller nyhetsinslagen är jordbruk och skola de minst förekommande 

nyhetskategorierna. Även invandring och infrastruktur är lågt representerade i kanalen.  

 

Figur 5.9 Fördelningen av de 80 sända nyhetsinslagen i TV4-Nyheterna.  
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Den vanligaste ämneskategorin i TV4-Nyheterna är liksom i SVT 1, olyckor och brott, tätt 

följt av krig, politik och sjukvård. Olyckor och brott stod för 25 av de totalt 80 nyhetsinslagen 

medan näringsliv, jordbruk, infrastruktur och skola inte representerades överhuvudtaget under 

dessa två veckor. 

 

5.6 Könsfördelning i rapporteringsområdena 

   

Figur 5.10, 5.11 Fördelningen av manliga och kvinnliga reportrar i de hårda rapporteringsområdena 

i SVT 1 Rapport respektive TV4-Nyheterna. 

 

Diagrammen ovan visar hur könsfördelningen ser i de hårda ämnena mellan de manliga och 

kvinnliga reportrarna i respektive kanal. Här kan man utläsa att de manliga reportrarna är 

dominerande i både SVT 1 Rapport och i TV4-Nyheterna. Skillnaderna mellan kanalerna är 

mycket små.  

      I SVT 1 Rapport är andelen män 76 procent medan de kvinnliga reportrarna endast är 24 

procent. I TV4-Nyheterna är resultatet liknande. De manliga reportrarna står för 72 procent av 

rapporteringen av de hårda ämnena medan de kvinnliga reportrarna utgör 28 procent av 

rapporteringen. 
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Figur 5.12, 5.13 Fördelningen av manliga och kvinnliga reportrar i de mjuka rapporteringsområdena 

i SVT 1 Rapport och TV4-Nyheterna. 

 

När man granskar de mjuka ämnesområdena för de båda kanalerna kan man se att 

könsfördelningen är något jämnare och i TV4-Nyheterna är fördelningen mellan de kvinnliga 

och manliga reportrarna helt jämn, det vill säga 50/50. 

      I SVT 1 Rapport är det bättre uppdelning mellan könen i de mjuka ämnesområdena än vad 

det var i de hårda ämnesområdena. Här får kvinnorna större utrymme och utgör 34 procent av 

den totala andelen reportrar medan männen utgör 66 procent.  
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5.7 Totala antalet inslag i rapporteringsområdena 

Här visas hur fördelningen av de hårda rapporteringsämnena är fördelade i SVT 1 Rapport. 

  

Figur 5.14 Könsfördelningen i de hårda rapporteringsområdena i SVT 1 Rapport. 

 

Enligt diagrammet ovan syns tydligt att männen är överrepresenterade i de flesta 

ämnesområdena. Det dominerande rapporteringsområdet är olyckor och brott följt av 

ekonomi, krig och politik. Olyckor/brott är dessutom den kategorin där det är störst skillnad 

mellan manliga och kvinnliga reportrar i SVT 1 Rapport. Det enda ämnesområdet som de 

kvinnliga reportrarna dominerar i är i ämneskategorin jordbruk där inte en enda manlig 

reporter är representerad.  

 

 

Figur 5.15 Könsfördelningen i de hårda rapporteringsområdena i TV4-Nyheterna. 
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TV4-Nyheterna har en jämnare nivå när det gäller vad kvinnor och män rapporterar om. De 

mest förekommande kategorierna är olyckor/brott, politik och krig.  De minst representerade 

ämnena näringsliv, jordbruk och infrastruktur är dock inte representerade en enda gång under 

de två veckorna denna studie avser. I de kategorier där både manliga och kvinnliga reportrar 

har rapporterat är det någorlunda jämt. Störst skillnad finner man under kategorin krig. 

Anmärkninsvärt är att kvinnor inte någon gång rapporterade om ekonominyheter. 

 

 

Figur 5.16 Könsfördelningen i de mjuka rapporteringsområdena för SVT 1 Rapport. 

 

När man studerar de mjuka rapporteringsområdena kan man avläsa att männen även här 

dominerar. Ämneskategorin sjukvård och skola är de enda ämneskategorierna där 

fördelningen mellan manliga och kvinnliga reportrar är lika stora. De kvinnliga reportrarna är 

underrepresenterade i samtliga kategorier och störst skillnad mellan manliga och kvinnliga 

reportrar hittar vi i ämneskategorierna miljö och övrigt. 

     De mest förekommande kategorierna för SVT 1 Rapport är miljö, sjukvård och kultur. 

Skola och invandring är däremot de kategorier som det rapporteras väldigt lite om. 
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Figur 5.17 Könsfördelningen i de mjuka rapporteringsområdena för TV4-Nyheterna. 

 

De manliga reportrarna i TV4-Nyheterna dominerar i ämneskategorierna sjukvård, miljö och 

övrigt medan kvinnorna dominerar i rapporteringen av kultur- och invandringsnyheter, två 

ämnen där manliga reportrar inte är representerade överhuvudtaget. 

      När det gäller rapporteringsområden där både manliga och kvinnliga reportrar är 

representerade i TV4-Nyheterna är den största skillnaden mellan könen i kategorierna miljö 

och övrigt. Rapporteringen av skola och utbildning förekom överhuvudtaget inte i TV4-

Nyheterna under dessa två veckor. 

 

5.8 Sammanfattning av resultat 

När vi färdigställt vårt resultat kan vi konstatera att manliga reportrar i SVT 1 Rapport får 

totalt 81 minuter medan de kvinnliga reportrarna får totalt 30 minuter. I TV4-Nyheterna får 

manliga reportrar totalt 35 minuter och de kvinnliga får 23 minuter. 

      När det gäller intervjupersonerna får de manliga intervjupersonerna i SVT 1 Rapport totalt 

68 minuter och de kvinnliga får 29 minuter. I TV4-Nyheterna får de manliga intervjupersoner 

28 minuter medan de kvinnliga intervjupersonerna får 22 minuter. 

      Skillnaderna och likheterna när det gäller kvinnliga och manliga reportrars 

nyhetsrapportering är att männen är dominerande i båda kanalerna, både i de hårda och mjuka 

ämnesområdena. TV4-Nyheterna har dock en jämnare fördelning än vad SVT 1 Rapport har. 

      När det gäller könsfördelningen i de båda kanalerna kan man utläsa att TV4-Nyheterna 

har en jämnare fördelning när det gäller könen. TV4-Nyheterna har när det gäller reportrarna  
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en fördelning på 40 procent kvinnor och 60 procent män medan SVT 1 Rapport har en 

fördelning på 27 procent kvinnor och 73 procent män. När det kommer till intervjupersonerna 

har TV4-Nyheterna en fördelning på 44 procent kvinnor och 56 procent män. SVT 1 Rapport 

har en fördelning på 30 procent kvinnor och 70 procent män. 
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6. Analys av resultat 

 

6.1 Frågeställningar 

6.1.1 Reportrarnas totala tid 

Vårt resultat stämmer väl överens med vad tidigare forskning har visat. De manliga 

reportrarna var dominerande i båda kanalerna och det var en relativt stor skillnad mellan hur 

mycket tid de manliga respektive kvinnliga reportrarna får. Vår hypotes från början var att 

SVT 1 Rapport skulle ha en jämnare könsfördelning än TV4-Nyheterna eftersom SVT 1 i 

många år har arbetat med just jämställdhetsfrågor.  

      Vi kan konstatera att det råder en jämn könsfördelning i TV4-Nyheterna då deras 

procentuella fördelning mellan män och kvinnor ligger inom ramen för vad som anses vara en 

jämn könsfördelning enligt Gauntlett (2008). Om en grupp består av mer än 60 procent män 

så anses gruppen vara mansdominerad och om gruppen består av mer än 60 procent kvinnor 

så anses den vara kvinnodominerad. Om fördelningen är jämnare än 60 procent / 40 procent 

så anses det råda en jämn könsfördelning. I detta fall var fördelningen 60/40 i TV4-Nyheterna 

vilket tyder på att fördelningen är jämn.  

      Gällande SVT 1 Rapports könsfördelning bland reportrarna var fördelningen betydligt 

sämre då deras procentuella fördelning var 73 procent män och 27 procent kvinnor. Vi tycker 

att det är orimligt att de båda kanalerna inte har lyckat bättre med att upprätthålla en jämn 

könsfördelning. SVT 1 har sedan 1970-talet aktivt arbetat med att försöka uppnå en jämn 

fördelning mellan antalet kvinnor och män i kanalen men fördelningen av könen i 

nyhetssändningarna är fortfarande väldigt ojämn.  

      Vi förstår att det kan vara svårt att försöka upprätthålla en helt jämn könsfördelning 

mellan reportrarna då reportrarna säkerligen anställs efter vilka kvalifikationer de har och inte 

på grund av vilket kön de tillhör. Även fast Gauntlett (2008) pratar om att en jämn 

könsfördelning innebär 60/40 så tycker vi att det borde vara 50/50.  

 

6.1.2 Intervjupersonernas totala tid 

Resultatet av intervjupersonernas totala tid stämmer väl överens med den forskning som 

Abrahamsson och Waara (2005) tar upp i sin bok Många manliga män – en studie om hur 

kvinnor och män skildras i norrbottnisk massmedia. Studien som genomfördes i Norrbotten 

under två veckor år 2004 visade att männen fick 251 minuter medan kvinnorna fick 60  
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minuter (Abrahamsson & Waara, 2005). Även här kan man konstatera att könsfördelningen 

ser bättre ut hos TV4-Nyheterna än hos SVT 1 Rapport. Männen är den klart dominerande 

gruppen i båda kanalernas nyhetssändningar men i TV4-Nyheterna lyckas man dock 

fortfarande hålla en jämn könsfördelning. Även här är vi förvånade över hur pass mycket 

sämre könsfördelning SVT 1 Rapport har jämfört med TV4-Nyheterna. Vi anser även här att 

de båda kanalerna borde ha kommit mycket längre i sitt arbete med att få en jämn fördelning 

mellan antalet kvinnor och män.  

      Däremot tycker vi inte att man ska välja intervjuperson efter vilket kön personen har, utan 

man ska välja den personen som är bäst lämpad att svara på frågorna men att reportrarna till 

viss mån försöker hitta ett jämnt antal kvinnliga och manliga intervjupersoner, det vill säga, 

att inte ta första bästa person som dyker upp. Vi anser att det borde råda en 50/50 uppdelning 

mellan könen med tanke på allt arbete som bedrivs för att få Sverige till ett jämställt samhälle.  

 

6.1.3 Skillnader och likheter  

Vi kan med hjälp av vår studie konstatera att det råder många skillnader och likheter mellan 

kanalerna. De manliga reportrarna är också det dominerande könet i de hårda respektive 

mjuka rapporteringsområdena i båda kanalerna och vårt resultat stämmer överens med  

Edströms (2006) tidigare forskning som visade att männen dominerade i alla de ämnen hon 

undersökt både när det gäller hårda och mjuka ämnen. Edström kunde med hjälp av sin 

undersökning konstatera att 75 procent av alla hårda inslag producerades av manliga reportrar. 

Det är en siffra som stämmer mycket väl överens med vårt resultat på 76 procent män i SVT 1 

och 72 procent män i TV4-Nyheterna. Däremot lyckades TV4-Nyheterna återigen skapa en 

jämn könsfördelning, vad gäller de mjuka ämnesområdena. Där var fördelningen exakt 50/50 

vilket är mycket anmärkningsvärt. Däremot misslyckades TV4-Nyheterna med att få en jämn 

könsfördelning i de hårda ämnesområdena. Där var männen betydligt mer representerade än 

vad de kvinnliga reportrarna var.  

      Vi tycker inte att uppdelningen av hårda och mjuka ämnesområden ska förekomma när 

det gäller nyhetsrapportering. Istället borde kanalerna sträva efter att sudda ut gränsen och låta 

båda män och kvinnor rapportera om alla sorters ämnen till lika stor del. Sedan kan man 

diskutera vidare om varför de manliga reportrarna får rapportera om de hårda ämnena som 

enligt Löfgren Nilsson (2009) anses vara mer viktiga ämnen att rapportera om. 

       

 



                                      

  40 (50) 
 

 

I både SVT 1 Rapport och i TV4-Nyheterna är männen dominerande, både vad det gäller 

reportrar och intervjupersoner. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att TV4-Nyheterna 

uppnår en jämn könsfördelning i några av våra undersökningspunkter men att SVT 1 Rapport 

inte uppnår kraven för en jämn könsfördelning överhuvudtaget. Detta går till viss del emot 

vad Maria Edströms (2006) forskning visar. Edströms resultat pekade på en relativt jämn nivå 

när det kommer till könsrepresentationen i TV4 och SVT.  
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7. Slutdiskussion 

7.1 Påverkan på resultatet 

Överlag kan vi konstatera att vårt resultat stämmer bra överens med vad tidigare forskning har 

visat. Det finns dock vissa saker i vår undersökning som vi vill belysa lite extra och det är 

tillfälliga händelser i nyhetsrapporteringen som kan ha påverkat vårat resultat till viss del.  

Under de två veckorna vi utförde våra undersökningar inträffade det första veckan en rad 

översvämningar i östra Småland som ledde till att rapporteringen av just klimatet ökade 

drastiskt. Även snökaoset har fått vår kategori miljö att öka avsevärt vilket i sin tur kan ha 

påverkat de mjuka ämnena till den grad att de mjuka ämnena fått mer uppmärksamhet än vad 

de kanske brukar få. Även i vår politikkategori fanns det oförutsedda händelser som ledde till 

att politikkategorin ökade. Vi tänker främst på Mona Sahlins avgång som det rapporterades 

flitigt om i båda kanalerna under båda veckorna. Detta är oväntade händelser som givetvis har 

ett stort nyhetsvärde och som intresserar kanalernas publik. Detta måste man ta med i 

beräkningen när resultatet granskas. Skulle vi valt några andra veckor att undersöka, kunde 

resultatet givetvis sett helt annorlunda ut.  

      Vi kan bara spekulera i om vårt resultat skulle ha blivit annorlunda om vi hade granskat 

hela dagens nyhetssändningar istället för bara kvällssändningarna. Kvällstid är ju som bekant 

primetime och den tiden på dygnet då tittarantalet är som störst. Vi tror att SVT 1 Rapport och 

TV4-Nyheterna kanske väljer att sända fler hårda nyhetsinslag på kvällstid eftersom hårda 

ämnen anses vara mer viktiga. Detta leder i sin tur till att andelen hårda ämnen kan 

förekomma i högre grad i vår studie än vad de egentligen gör om man ser över hela dygnet.  

      Andra faktorer som kan ha påverkat vårt resultat är vårt val av kategorier och 

ämnesområden. Vi har varit ytterst noga med att verkligen kategorisera in nyhetsinslagen 

efter vad vinkeln är men om någon annan skulle genomföra undersökningen kan denne 

eventuellt komma fram till ett resultat som skiljer sig till viss del från vårt. Alla tolkar ju 

nyheter på olika sett men i och med att vi noga försökt att förklara i vår bilaga 1 hur vi har 

valt att kategorisera in alla nyhetsinslag tror vi att felmarginalerna skulle bli relativt små.    

      Ett exempel på en svår situation under vår studies gång var när programledaren 

presenterade en nyhet och sa: ”Nu ska det handla om Irlands ekonomiska kris” och så 

handlade inslaget om jobbristen i landet. Då valde vi att kategorisera in denna nyhet i 

kategorin näringsliv då denna nyhet främst handlade om jobb och inte specifikt om pengar.  
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Likadant när det skett en översvämning som klassas som en naturkatastrof (exempel 

översvämningarna i Pakistan) så har vi valt att kategorisera den här under kategorin miljö och  

inte under kategorin olyckor och brott i och med att detta är ett naturfenomen (som vi 

kategoriserar in under ”miljö”).  

      Det har förekommit ett fåtal experter i studion som har samtalat med programledaren. 

Eftersom vi valde att inte räkna med experter och kommentatorer i vår studie kan vårt resultat 

till viss del ha påverkats av detta. Dessa experter pratade allt ifrån fem till tio minuter vilket 

givetvis hade ökat på sekunderna i den ämneskategorin avsevärt.  

 

7.1.1 Nyhetsmediernas uppgift? 

Vi har sedan starten på vår utbildning lärt oss att mediernas huvuduppgift bland annat är att 

informera. Under studiens gång har vi fått ta del av nyheter så väl inrikes- som utrikesnyheter 

och vi kan konstatera att båda kanalerna informerar om de mest relevanta nyheterna. Vi anser 

att de gör ett bra jobb i urvalet av nyheter och de båda kanalerna har en nyhetsrapportering 

som liknar varandra. Det vill säga att de båda kanalerna har valt i princip samma 

huvudnyheter under dessa två veckor som studien utfördes. 

      Någonting att ta hänsyn till är de nyheter som i urvalet väljs bort av olika anledningar. 

Hur vet vi att de nyheter som det i slutändan rapporteras om är de nyheter som är mest viktiga 

för allmänheten? 

 

7.1.2 Misslyckat jämställdhetsarbete 

Trots att SVT 1 jobbar mycket med jämställdhet inom sin kanal, kan vi efter att ha genomfört 

denna studie konstatera att målet med att uppnå en jämn könsfördelning inom kanalen är långt 

borta. I alla fall om man ser till nyhetssändningarna. Hur det ser ut på redaktionerna och i 

andra program kan givetvis vara ett intressant område att studera. Det kan eventuellt vara så 

att arbetet med att uppnå jämställdhet i kanalen har kommit längre inom de områdena.  

      Att ha en fördelning på cirka 70 procent manliga intervjupersoner och reportrar och endast 

30 procent kvinnliga intervjupersoner och reportrar kan från vår sida inte ses som något annat 

än ett misslyckande för SVT 1. Målet som SVT 1 har är ju att uppnå jämställdhet inom 

kanalen och att männen och kvinnorna ska vara representerade i lika stor grad, vilket vi kan 

konstatera att de långt ifrån att uppnå.  
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Eftersom antalet män och kvinnor i Sverige är ungefär lika stort borde ett ideal vara att uppnå 

en 50/50 fördelning i nyhetsrapporteringen eftersom medierna och nyheterna ska skildra 

verkligheten. Sverige vill att kvinnor ska ha samma status som männen men om kvinnorna 

blir underrepresenterade i nyheterna blir effekten tvärtom. En ojämn könsfördelning kan få 

konsekvensen att människor tror att männen är fler till antalet och viktigare än kvinnor. Detta 

eftersom den bild av verkligheten som medierna förmedlar är avgörande för vilken 

verklighetsuppfattning vi får (Abrahamsson & Waara, 2005). Medierna är en så pass viktig 

del av människors vardag och vi tycker att de kan anses vara skyldiga att representera 

samhället på ett så korrekt sätt som möjligt eftersom de försvarar sin genusrepresentation med 

att de bara speglar verkligheten. 

      TV4-Nyheterna hade en jämnare könsfördelning men det återstår även där en del jobb 

innan fördelningen är 50/50 mellan männen och kvinnorna i nyhetsinslagen.  

 

7.1.3 Vad har ämnesuppdelningen för betydelse? 

Syftet med vår studie var främst att undersöka om män och kvinnor får lika mycket tid i 

nyhetsinslagen men under studiens gång valde vi även att granska uppdelningen i de hårda 

och mjuka ämnena som Löfgren Nilsson (2009) skriver om. Vad har dessa uppdelningar för 

betydelse för nyhetsrapporteringen? Och vad har den för betydelse när det gäller 

jämställdheten och könsfördelningen i medierna? 

      Under studiens gång kom vi fram till att männen fortfarande dominerar i 

nyhetsrapporteringen både i SVT 1 Rapport och i TV4-Nyheterna. Detta kan man se som ett 

steg åt fel håll när det gäller kanalernas strävan att göra kanalerna mer jämställda. Vi anser att 

fördelningen när det gäller män respektive kvinnor i de hårda och mjuka ämnena borde vara 

mer flytande, alltså att de borde vara mer jämnt fördelade bland könen. Om de båda kanalerna 

skulle visa en allt mer jämn fördelning skulle detta kanske ändra den stora bilden av resultatet. 

Om ämnesuppdelningen var jämnare skulle resultatet av fördelningen mellan män och 

kvinnor i sin tur bli jämnare. Men det här är givetvis spekulationer och tankar från vår sida. 

Men vi anser att det är viktigt att detta tas med i tankeprocessen när man går igenom 

resultatet. Även här är det, som vi nämnt i tidigare avsnitt viktigt att fördelningen blir allt mer 

jämn så att konsekvenserna av den ojämna fördelningen inte resulterar i att människor tror att 

män är viktigare än kvinnor för att de förekommer oftare. 
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7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har under studiens gång hittat en rad intressanta idéer till fortsatt forskning.  

Nedan har vi sammanfattat dessa. 

 

7.2.1 Undersöka etnicitet 

Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka vilken etnicitet reportrar respektive 

intervjupersoner har som får komma till tals i nyheterna. Vi anser att detta skulle vara 

intressant och viktigt då Sverige är ett så pass mångkulturellt land. När vi granskade 

nyhetssändningarna under november månad noterade vi att de enda gångerna personer med 

utländsk bakgrund blev intervjuade var när det handlade om invandring eller krig. Vi skulle 

vilja undersöka om det förekommer intervjuer med icke etniska svenskar i övriga 

nyhetsområden och i vilka områden de i så fall förekommer i. 

 

7.2.2 Makthavare/vanligt folk? 

I vår studie har vi inte tagit hänsyn till vilken position som intervjupersonerna befinner sig i. 

Det här anser vi skulle vara intressant att undersöka. Huruvida vanliga människor får komma 

till tals eller om majoriteten av intervjupersonerna är personer med erkänd eller etablerad 

maktposition. Vi har under studiens gång fått en vag känsla av att reportrarna hellre väljer 

makthavare än vanliga människor när det gäller rapportering av de hårda ämnena som politik 

och ekonomi. Det vore intressant att se om så verkligen är fallet. 

 

7.2.3 Kvinnor som offer 

Vi har genom tidigare forskning och teorier sett att kvinnor ofta får komma till tals i form av 

en offerroll. Till exempel intervjuas kvinnor när de är utsatta för olyckor, naturkatastrofer och 

missförhållanden i samhället. Ett exempel på detta är att en hyresvärd för två lägenhetshus 

inte betalat sina räkningar och det har i sin tur drabbats hyresgästerna som inte har tillgång till 

något varmvatten. I denna nyhet var det enbart kvinnor som intervjuades som offer medan 

männen med maktposition intervjuades som de som skulle återställa problemet och hjälpa 

kvinnorna. Det vore intressant att undersöka detta lite närmare och se om det är en större del 

kvinnor än män som intervjuas som offer. 
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7.2.4 Får unga komma till tals? 

I vår studie har vi noterat att det förekommer ett lågt antal unga människor som får komma till 

tals i nyhetsinslagen både när det gäller hårda och mjuka ämnesområden. Vi har i samma 

studie uppmärksammat att det oftast är människor över cirka 35 år som får komma till tals. Vi 

förstår att barn kanske inte är de aktuella intervjupersonerna i samhällsnyheterna men vi anser 

ändå att människor runt 20-30 år borde ha mer att tillföra i rapporteringen. Varför ska en 

kvinna på 60 år få framföra sin åsikt om vad hon tycker om att sjukvården binder fast sina 

dementa patienter, medan en 20-åring, som säkerligen har en mormor eller farfar som 

befinner sig i den övre åldern, får stå tyst bredvid? 

      Det vore helt enkelt intressant att se hur ofta yngre intervjupersoner förekommer i 

nyhetsrapporteringen samt i vilka nyhetsområden det i så fall rör sig om. 

 

7.2.5 Granska en längre tidsperiod 

Ett förslag på fortsatt forskning är att man studerar nyheterna under ett helt år för att kunna få 

med avvikande händelser som sker över till exempel årstider och månader. Under 

sommarhalvåret är det till exempel mindre rapportering om skola och utbildning medan brott 

och olyckor ökar. 

      Det vore också intressant att jämföra nyhetssändningarna ett par årtionden tillbaka för att 

se om det skett några markanta förändringar åren emellan när det gäller könsfördelning samt 

andelen hårda och mjuka ämnen. 

 

7.2.6 Jämställdheten på redaktionerna 

I vår studie undersökte vi bara könsfördelningen i nyhetssändningarna. Det vore intressant att 

även studera hur fördelningen ser ut på SVT 1:s och TV4:s redaktioner, vad gäller 

chefspositioner och andra anställda som inte hör till kategorin ”reportrar”. Är det majoriteten 

män som har de högre posterna eller är fördelningen mer jämn där än i nyhetsinslagen? 

 

7.2.7 Jämställdhet i egenproducerade program 

Förutom nyhetssändningar har SVT 1 och TV4 ett antal program som de själva producerar.  

I en fortsatt studie kan det studeras hur könsfördelningen ser ut i dessa program. Hur många 

manliga respektive kvinnliga programledare som förekommer, hur mycket de får komma till 

tals, hur många kvinnor och män som medverkar i programmen etcetera.  
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Bilaga 1 

Förklaring till vilka slags nyheter och ämnen som tillhör de olika kategorierna vi valt att 

använda oss av i vårt kodschema: 

 

Politik: Nyheter som handlar om partier, valfrågor, partiledare, lagförslag, beslut inom politik 

och valresultat. 

Olyckor, brott: Nyheter som handlar om trafikolyckor, arbetsplatsolyckor, polisingripande, 

bedrägeri, fusk, djurskyddsbrott, räddningar, domar, åtal, rättegång, brottsförebyggande 

arbete, bränder, misshandel, mord, kidnappning och djurolyckor. 

Ekonomi: Nyheter i grundsändningarna* som handlar om fysiska pengar – sparande, vinster, 

förluster, konkurs, löner och valutor. 

Näringsliv, företag: Arbetsplatser, småföretag, nya företag, varsel, arbetsförhållanden och 

anställning. 

Krig, nationella och internationella konflikter: Krig, terrorism, religiösa konflikter och 

inbördeskrig. 

Infrastruktur: Kollektivtrafik, tåg- och flygtrafik och båttrafik. Vi är medvetna om att det 

finns en rad andra rapporteringsområden som skulle kunna klassas som infrastruktur till 

exempel: El, vatten och värme. I vår studie har vi valt efter noggrann diskussion att bara 

transportmaterial ska räknas in som infrastruktur. 

Jordbruk: Livsmedelsproduktion, bönder, fodertillverkning, grödor, skogsmaskiner och 

avverkning av skog, djurhållning och skogsbruk. 

Kultur, nöje: Teater, bio, musik, konst, böcker, premiärer, tv-spel, konserter och andra 

evenemang. 

Sjukvård, äldreomsorg, hälsa: Sjukdomar, äldrevård, ålderdomshem, bantning, diet och 

vaccination. 

Miljö: Klimathot, växthuseffekt, förorening, kompostering, förnyelsebara energikällor, 

energibesparing, återvinning, naturkatastrofer, väder, översvämningar och snökaos. 

Invandring: Asyl, utvisning, invandring, illegal invandring, utvandring och flyktingar. 

Skola, utbildning: Låg- mellan- och högstadium, universitet, studenter, högskolor, lärare, 

studiebidrag, studielån, läromedel, utbildningsplaner, skolmat, skolskjuts, lärarbrist och 

lärarkompetens. 
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Övrigt: Ämnen som inte kan kategoriseras i ovanstående kategorier. Till exempel: Nyheter 

om att svenskarna skickar allt fler julkort till varandra. 

 

* Eftersom TV4 inte har vävt ihop sin grundsändning med ekonominyheterna i 22-

sändningen, så har vi valt att endast granska inslag, där ovanstående täcks in i 

grundsändningarna i de båda kanalerna, alltså den del av sändningen som sänds först.  
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Bilaga 2 

Nedan följer en noggrannare presentation av hur många reportrar av respektive kön som 

rapporterat om de olika ämneskategorierna. 

Till exempel: Åtta stycken manliga och sex stycken kvinnliga reportrar har rapporterat om 

politik i TV4-Nyheterna. 

 

TV4-Nyheterna Manliga reportrar Kvinnliga reportrar 

Politik 8 6 

Olyckor, brott 13 12 

Ekonomi 3 0 

Näringsliv, företag 0 0 

Krig, konflikter 10 5 

Jordbruk 0 0 

Infrastruktur 0 0 

      

Kultur, nöje 0 3 

Sjukvård, äldreomsorg, hälsa 5 4 

Miljö 3 1 

Invandring 0 2 

Övrigt 4 2 

Skola, utbildning 0 0 

   

SVT 1 Rapport Manliga reportrar Kvinnliga reportrar 

Politik 9 3 

Olyckor, brott 29 11 

Ekonomi 10 1 

Näringsliv, företag 6 1 

Krig, konflikter 9 3 

Jordbruk 0 1 

Infrastruktur 4 1 

      

Kultur, nöje 6 3 

Sjukvård, äldreomsorg, hälsa 10 10 

Miljö 13 3 

Invandring 3 2 

Övrigt 6 1 

Skola, utbildning 1 1 

 


