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Sammanfattning 

 

Författare: Lina Pending och Maria Östling 

Titel: Vem får ordet? –En studie av genus och eliter i Debatts webb-program 

Eftersnack 

Nivå: Kandidatuppsats i Journalistik 
Plats: Linnéuniversitetet 

Språk: Svenska 

Antal sidor: 37 

 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken grupp människor som till 

största del fick komma till tals i webb-programmet Eftersnack. Deltagarna i 

programmet valde vi att dela in i fyra grupper, män, kvinnor, elitpersoner och 

personer från allmänheten. Vi undersökte också vilka typer av frågor som 

reportern ställde till respektive grupp. Vi analyserade om det fanns likheter 

eller olikheter bland frågorna till de olika grupperna. Av de 15 avsnitt som vi 

tog med i vår analys fick vi ett resultat som visade att männen fick mer 

utrymme än kvinnorna i webb-programmet. Av statusgrupperna fick 

elitpersonerna mest plats i programmet jämfört med personer från 

allmänheten. Sammanfattningsvis fick manliga elitpersoner mest utrymme i 

programmet. Frågorna som vi analyserade skilde sig mellan könen och 

statusgrupperna. Männen och elitpersonerna fick korta och mer kritiska 

frågor medan kvinnorna och personer från allmänheten fick öppnare och mer 

vaga frågor.  

 

Nyckelord: Webb-tv, genus, eliter, SVT, intervju 
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Abstract 
 

Authors: Lina Pending och Maria Östling 

Title: Who gets the word? -A study of gender and elites in Debatts Web- 

application Eftersnack 

Level: BA Thesis in Journalism 

Location: Linnaeus University 

Language: Swedish 

Number of pages: 37 

 

 

The purpose of this study was to see which type of persons that got to be 

heard in the web broadcast of the debate show Eftersnack. We divided the 

participants into four different groups; women, men, elite persons and 

members of the public. We also wanted to analyse if there were any 

differences in the questions asked to the different groups. In the 15 episodes 

we chose to analyse we found that 60 percent of the participants in the show 

were men. The elite persons were given more space and time than members 

of the public. Thus, elite men got most time to say what they wanted to say. 

We also found that the questions differed depending on who was asked. Men 

and elite persons had to answer shorter and more critical questions while the 

women and members of the public were given vague and open questions that 

were easier to answer. 

 

Keywords: Web TV, gender, elites, SVT, interview 
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1. Inledning 

En av de fyra svenska grundlagarna är yttrandefrihetsgrundlagen som säger att varje människa 

får uttrycka sina tankar och åsikter. Ingen har mer rätt att utrycka sig än någon annan. Både 

män och kvinnor, oavsett etnicitet, ålder och yrke, ska få uttrycka sig i lika stor utsträckning. 

Det sägs att Sverige är ett av världens mest jämställda länder och strävar även efter att så 

förbli. Sverige ses också som ett ideal för resten av världen, just för deras verkan för 

jämställdheten. Också de svenska medierna arbetar för att visa sitt engagemang för 

jämlikheten men frågan är om det i praktiken efterlevs? Är Sverige ett jämställt land som det 

sägs vara eller är det bara en fasad? Vad kan det betyda om Sverige inte lever upp till 

förväntningarna? 

 

Sveriges television, som är Sverige största tv-bolag, skriver följande i sin årsredovisning från 

2009: 

Sveriges Television är till för alla. Sveriges Television välkomnar och respekterar olikheter 

med hänsyn till kön, ålder, etnicitet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning och 

funktionshinder. Sveriges Television ska verka för ökad mångfald och mot diskriminering i 

alla former. Detta ska avspeglas i såväl utbud som personalsammansättning. 

 

Maria Edströms avhandling TV-rummets eliter. Föreställningar om kön och makt i fakta och 

fiktion (2006) visar att endast 33 procent är kvinnor inom SVT, om man räknar samman 

representationen i tv-rutan och de anställda. Samma undersökning visar även att män får hela 

70 procent av nyhetsutbudet i Sverige. Det vill säga de intervjuade och de som framställs i 

inslagen. I avhandlingen skriver Edström också om eliternas intresse av att medverka i 

medierna och att medierna samtidigt har ett stort elitintresse. Detta leder till att elitpersonerna 

ofta får synas i medierna.   

 

Efter snart tre år på en journalistutbildning har vi vid flera tillfällen blivit uppmanade, som 

journalister, att framställa båda könen lika mycket i medierna. Som journalist ska man 

representera samhället och medborgarna, vi ska främja mångfalden och låta alla få utrycka 

sig. Eftersom vi har lärt oss att tänka jämställt under våra år på utbildningen så känns det 

väldigt intressant att nu få inblick i om de stora medieaktörerna eftersträvar detta. 

Vårt arbete kommer vara att belysa området kring jämställdhet i webb-programmet 

Eftersnack. 
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka som får komma tills tals i SVT:s webbprogram 

Eftersnack. Vi vill se om männen får mer plats i programmet än kvinnor och även göra en 

liknande undersökning mellan elitpersoners och personer från allmänhetens representativitet i 

programmet. En viktig del i undersökningen är också att undersöka hur frågorna ställs 

beroende på vem frågan ställs till. Finns det någon skillnad på frågorna mellan individerna?  

Vi har valt Eftersnack just för att det är ett webbprogram och ett nytt sätt att se på tv och även 

ett nytt sätt att producera tv.  

 

1.2 Frågeställning 

Huvudfråga: Vilka får komma till tals i SVT:s webbprogram Eftersnack? 

- Hur ofta får män respektive kvinnor ordet? 

- Hur länge får män respektive kvinnor tala? 

- Hur ställs frågor till män respektive kvinnor? 

- Hur ställs frågor till elitpersoner respektive personer från allmänheten? 

- Hur ofta får elitpersoner respektive personer från allmänheten ordet? 

- Hur länge får elitpersoner respektive personer från allmänheten tala? 

 

 

2. Bakgrund 

Eftersnack är ett program som sänds i webb-tv efter SVT:s samhällsprogram Debatt. Debatt 

tar upp aktuella ämnen och bjuder in gäster som kan debattera de valda ämnena. De gäster 

som bjuds in är bland andra människor med starka åsikter inom ämnet, så som yrkespersoner 

och berörda, men också de som kan ställas till svars för problemet. För det som debatteras är 

ofta ett problem. Vi kan ta förseningar i SJ:s tågtrafik som ett exempel på ämne. De som 

bjuds in att delta i debatten kan då vara tågresenärer som lidit av förseningarna, tågpersonal 

som har fått ta emot klagomål under resorna och SJ:s VD som får ta ansvar, bemöta de arga 

rösterna och försöka svara på varför tågen aldrig kommer i tid. I det fallet kan man räkna med 

att SJ:s VD får utstå den största pressen och därmed också får prata mest. Ett exempel på en 

annan typ av ämne som Debatt har tagit upp är ungdomar som begår självmord och lägger 

upp bilder av det på Internet. Vid den debatten var några av de anhöriga inbjudna och de fick 

mycket utrymme i programmet. I samma program deltog även människor från olika 
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organisationer som jobbar med självmordsbenägna ungdomar och politiker med åsikter om 

censur på Internet. De medverkande i programmet består till största delen av personer som är 

där i egenskap av sin yrkesroll. I Debatt styr programledaren, Belinda Olsson, samtalet och 

delar ut ordet samt avbryter när det är nödvändigt. När Debatts programtid är över tar 

Eftersnack vid. Eftersnack är minglet efter Debatt där de som medverkat i TV-sändningen 

fortsätter sina diskussioner. Reportern, Kristina Lindkvist, går runt bland de olika 

grupperingarna och plockar upp trådar som påbörjades under TV-sändningen. Generellt så får 

de personer som pratade mest i Debatt även mest utrymme i Eftersnack. Den största 

skillnaden på reporterarbetet programmen emellan är att reportern i Eftersnack mer fungerar 

som mikrofonhållare som avlyssnar samtalet. Hon avbryter sällan och personen som har ordet 

får prata till punkt. Här handlar det mer om vem som tar ordet snarare än vem som får det. 

 

Alla sända avsnitt av Eftersnack ligger kvar på SVT:s hemsida ett år efter sändningsdagen. Då 

våra avsnitt sändes under våren 2010 har vi kunnat hämta all vår data direkt från deras 

hemsida och det var anledningen till att vi valde att analysera just den perioden. Om man vill 

få tillgång till gamla avsnitt som inte längre ligger på hemsidan kan man kontakta Debatts 

redaktion, via mail eller telefon, och be om att få ut de specifika avsnitten. I snitt har 

Eftersnack 2400 tittare per program. 

 

2.1 Debattprogram 

Henrik Örnebring (2001) anser att debattprogrammens diskussioner är en illusion av äkta 

offentligt samtal. Något verkligt offentligt samtal där allmänheten deltar på lika villkor i 

debatten är inte möjligt i dagens kommersialiserade och centraliserade mediesituation. 

Debatterna ger sken om att ett offentligt resonemang försiggår, men i själva verket är dessa 

program en konsumtionsvara. Debattprogrammen försöker emellertid vara en del av det 

öppna samtalet genom att vara ett slags offentlighet där utvalda representanter får debattera. 

Debattprogrammen blir som ett slags offentlighet i miniatyr, där några väl utvalda 

representanter för olika organisationer, partier och med olika åsiktsriktningar får mötas och 

debattera om det aktuella ämnet. Debattprogram är så att säga den programgenre som 

tydligast är ett uttryck för det ideal som säger att medierna ska vara ett forum för debatt där 

flera olika intressen ska kunna ta plats (ibid:3-4). 
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2.2 Om Sveriges Television 

Sveriges Television är ett public service-företag, som startade 1956. 

Ägare: Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges 

utbildningsradio AB. Sven-Christer Nilsson är ordförande. 

SVT:s styrelseordförande: Lars Engqvist 

VD: Eva Hamilton 

SVT regleras av radio- och tv-lagen, sändningstillståndet samt yttrandefrihetsgrundlagen 

Verksamheten finansieras av tv-avgiften. (2 076 kr under 2010) 

SVT får 60% av avgiften. SR får 35% och UR 5%. För SVT:s del blir det 3.40 per dag. 5.70 per dag 

för alla program i alla public service-bolagens radio- och tv-kanaler samt alla sajter. 

SVT:s kanaler är SVT1, SVT2, SVTB, Kunskapskanalen, SVT24 och SVT World. Andra 

publiceringsformer är svt.se med SVT Play, SVT1 HD, SVT2 HD, mobil.svt.se samt SVT Text. 

Sedan 2006 sänder SVT sitt TV-utbud på Internet. 

http://svt.se/content/1/c8/01/02/61/32/snabbfakta%20med%20loggor_2%202010.pdf (2011-01-13) 

 

2.3 Definitioner  

Elit: 

Branschelit- Exempelvis yrkeskunniga inom det aktuella ämnet, ordföranden i organisationer, 

kändisar etc. 

Maktelit- Exempelvis, politiker, VD:ar. 

Expertelit- Exempelvis, statuspersoner, jurist, professor, forskare. 

 

Allmänhet:  

Alla andra, de som inte klassas som elitpersoner 

 

Tematisering av frågorna:  

Öppna frågor, slutna frågor och kritiska frågor. 

Öppna frågor är frågor där det finns flera olika svarsmöjligheter. Ju fler svarsmöjligheter det 

finns, desto större är det utrymme och desto mer öppen fråga.  

Exempelvis: ”Berätta om din barndom.” 

Slutna frågor innebär att det oftast finns bara ett eller väldigt få svarsmöjligheter. Exempelvis: 

”Du måste ha glatt dig åt att börja skolan? ” 

Kritisk-/naiva-/skeptiska frågor: Dessa frågor kan användas när intervjuaren vill ställa 

ytterligare frågor för att förtydliga det som intervjupersonen tidigare sa eller för att på något 

http://sv.wikipedia.org/wiki/2006
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_Television
http://svt.se/content/1/c8/01/02/61/32/snabbfakta%20med%20loggor_2%202010.pdf
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sätt sätta intervjupersonen i en situation där denne hamnar i en försvarsposition. Ibland kan 

intervjuaren använda dessa frågor för att göra intervjupersonen underordnad. 

Exempel: ”Du vill se renodlad kultur, är det balettrecensioner du är ute efter?” ”Men du, är 

vapen som mjölk, leksaker eller bröd?” 

Sammanfattande frågor: Reportern lägger fast eller klargör det viktigaste av det som sagts 

under intervjun, eller i detta fall, debatten. 

Bromsande frågor: Reporten avbryter den som svarar och ställer nya frågor och leder in på 

andra och kanske mer relevanta ämnen. 

(Krag, 2006, s.99-112) 

 

Webb-TV 

Vår definition av webb-TV är TV som sänds över Internet.  

 

 

3. Teori  

I vår uppsats har vi utgått ifrån olika teorier om kön och genus, det patriarkala systemet och 

även teorier om social stratifiering. Vi valde dessa teorier utefter de förutfattade meningar vi 

hade om vem som får komma till tals i program som Eftersnack. Vi utgick även från de 

resultat som tidigare forskning visat, att maktens män får störst plats i medierna men även i 

samhället överlag. I de teorier vi har valt att stödja oss mot beskrivs det varför det är så här, 

varför kvinnor ska vara på ett visst sätt och män på ett annat.  

Gunilla Jarlbro (2006) är en av många som skriver om genus och dess betydelse. Hon 

beskriver ordet kön som avser det biologiska könet medan genus, manligt och kvinnligt, är 

något konstruerat. Yvonne Hirdman är inne på samma spår som Jarlbro. 1984 lanserade hon 

Genussystemet som är en struktur som påvisar ojämlikheten mellan könen. Genussystemet 

bygger på isärhållande och hierarki. Isärhållandet innebär att det i samhället finns en outsagd 

lag som säger vilket av könen som är lämpligt för olika uppgifter, vilka egenskaper som gör 

personer lämpliga för olika sysslor. Den uppdelningen bygger i grund och botten på den 

biologiska skillnaden mellan könen och att de är varandras motsatser. Hierarkins lag säger att 

mannen är norm, kvinnan är en avvikelse och könen ska hållas åtskilda. Hirdman skriver 

också om genuskontraktet, som konkretiserar genussystemet. Alla människor i samhället, 

både män och kvinnor, är delaktiga i detta genuskontrakt men inte som jämbördiga parter. I 

genuskontraktet fastslås hur män och kvinnor bör uppträda och se ut (Hirdman 1997). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Internet
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Anna G. Jónasdóttir beskriver genusskillnaderna som en betydelse för kvinnoförtryck och 

mansdominans. I sin bok Kärlekskraft, makt och politiska intressen (2003) skriver hon om 

patriarkatet och dess betydelse i samhället. I samma bok skriver Jónasdóttir om Heidi 

Hartmanns tvåsystemsteori, ett uttryck som syftar på patriarkatet och klassamhället som två 

relativt självständiga maktsystem, det vill säga könsmaktsystem och klassmaktsystem, vilka i 

sin tur påverkar varandra och gör varandra starkare. Hartmanns teori går att applicera på vår 

undersökning även om vi inte riktigt undersöker klassmakt eftersom vi jämför olika 

statusnivåer och det bygger på samma princip.  

 

Både som lönearbetare, makar och fäder är det männen som tjänar på kvinnornas sämre 

ställning på arbetsmarknaden och drar nytta av deras arbete och olika tjänster i hemmet. 

( G. Jónasdóttir, 2003, s.65) 

 

Heidi Hartmanns definierar patriarkat följande: 

 En uppsättning sociala relationer mellan män, vilket har en materiell bas som trots hierarkisk 

karaktär upprätthåller eller skapar ett ömsesidigt beroende och en solidaritet mellan männen, 

som gör det möjligt för dem att behärska kvinnor. Och patriarkatets materiella bas har sin 

innersta grund i männens kontroll över kvinnans arbetskraft. (Hartmann 1986, s.29-30) 

 

Hartmann menar här att männen skapar ett beroende och en sammanhållning mellan varandra 

som gör att de tillsammans kan gå ihop och ta makt över kvinnorna.  

 

I Rapport från kvinno universitetet- vetenskap, patriarkat och makt (1983) skriver författarna 

om hur allt som är manligt anses mer värdefullt och betydelsefullt än det som definieras som 

kvinnligt. I kapitlet ”Begrepp och teorier - medvetande och utopi” skriver författaren Ulla 

Broman att kvinnor ytterst sällan får chansen att visa sina kunskaper och med det blir 

nedtryckta och får sämre självkänsla. Författaren menar att vi alla föds och lever med 

patriarkat och för att det ska försvinna måste kvinnorna våga ta mer plats och tro på sina 

förmågor och egenskaper. Kvinnor gör det svårt för sig själva genom att de tror på allt de ser 

och hör istället för att inse att de är självständiga individer.  

Oskar Engdahl och Bengt Larsson hänvisar till Sylvia Walby som är en välkänd person inom 

den patriarkala diskussionen och har själv definierat teorin. Hon menar att männen utnyttjar 

kvinnornas förmågor i hemmet exempelvis tvätt, städning och barnomsorg. Kvinnor utestängs 
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från vissa typer av jobb. Lika arbeten ger inte samma lön könen emellan och kvinnors 

arbetsuppgifter är mindre kvalificerade än männens. Hon skriver också om att det patriarkala 

samhället finns och att det ger fördel till männen. Patriarkatets kulturella institutioner och 

handlingsmönster, exempelvis media, utbildning och religion ger en bild av hur kvinnor lever 

i det patriarkala samhället på vilket sätt påverkar kvinnor och förmedlar indirekt acceptabla 

regler för beteende och handling (Engdahl & Larsson, 2006). 

 

Anthony Giddens har också tagit del av Walbys definition och skriver i boken Sociologi 

(1998) om privat och offentligt patriarkat. Det privata patriarkatet avser en enskild patriarkal 

makt över kvinnan inom familjen, där syftet är att inte ge kvinnorna utrymme eller tillträde till 

att ta del av det offentliga livet. Det offentliga patriarkatet innebär att kvinnor finns med i 

offentliga sammanhang, exempelvis inom politiken, men blir ändå nekade och uteslutna från 

stora tillgångar, makt och status. 

I boken Den manliga dominansen (1999) skriver Pierre Bourdieu om hur männen och 

kvinnornas maktpositioner skiljer sig. Deras olika maktmöjligheter är inget som vi kan 

påverka utan vi är födda med olika kön och med det innebär att männen för alltid kommer bli 

dominerande när det kommer till makten i samhället. Männens makt ses som neutral och 

normal. (ibid:21) Han menar att människor tillhör olika grupper som skapas genom sociala 

fält. Ett socialt fält är en grupp av människor som förenas efter gemensamma intressen, en 

gemensam ekonomisk status eller kulturell status. Dessa fält anpassas efter varandra och är 

hierarkiskt organiserade. Han anser att kvinnor och män är födda till att ha olika positioner i 

samhället.  

Han talar även om habitus. Han menar att män och kvinnor skiljer sig när man talar om deras 

tillhörighet och position i samhället. Kvinnan är mer ett objekt för att öka männens 

symboliska kapital (ibid:56). 

Elitteorin är en teori som syftar till att påvisa eliternas stora inflytande i samhället. Vilfredo 

Pareto, som är en av grundarna till teorin, berättar om eliternas stora påverkan över centrala 

och mer långsiktiga beslut i samhället. Teorin har sin grund i elitismen.  

Pareto beskriver elit som makt, rikedom och kunskap. I Eliters uppgång (1973) skriver Pareto 

om eliternas utveckling. Från att ha varit en liten grupp av rika adelsmän har nu elitpersonerna 

tagit steget och blivit en större grupp innehållande människor med andra förutsättningar 

(ibid:41).  

Pareto beskriver ”De nya eliterna” som välutbildade och kunniga personer. Dessa personer är 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Beslut
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eliter för deras egenskaper och ambitioner. Dock ses dessa nya eliter som mer begåvade än 

övriga samhället och fortfarande finns en klyfta mellan eliter och övriga medborgare men inte 

lika stor som tidigare (ibid:42). Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca och Robert Michels ses som 

grundarna till elitteorin. 

 

Melvin M.Tumin (1970) anser att samhället är uppbyggt  hierarkiskt och leds och påverkas av 

elitpersoner. Han kallar teorin för social stratifiering. För att beskriva teorin kan man förklara 

teorins fyra byggstenar som M.Tumin skriver om. Han beskriver det som att varje social 

grupp eller samhället som helhet grupperats i en hierarki av positioner som är olika i frågan 

om makt, ekonomiska tillgångar, social uppskattning och/eller psykisk tillfredsställelse. 

M. Tumin klassificerar en persons lön som ekonomiska tillgångar och med dessa kan man 

uppnå kontroll och ägande av åtråvärda varor och tjänster. Detta ägande skapar sen makt. På 

grund av sina tillgångar, exempelvis ett hem eller en bil, kan man få ett visst mått av prestige 

eller ära. Glädjen av att få äga fina saker och stolthet som det bidrar med kan innebära psykisk 

tillfredsställelse. Men han poängterar att begreppen makt, tillgångar, uppskattning och 

psykisk tillfredsställelse inte tillhör konkreta föremål utan istället kan vara icke-konkreta 

perspektiv på eller komponenter av sådana slags föremål. 

 

M. Tumin beskriver stratifiering på följande sätt: 

1. Den följer ett visst mönster. 

2. Den har funnits länge, närmare bestämt i alla tidigare samhällen. 

3. Den finns överallt. 

4. Den accepterar olika former. 

5. Den är konsekvent, det vill säga att olikheten främst omfattar de viktigaste, mest 

eftersträvande och ofta de mest sällsynta inslagen i människolivet. 

 

I varje samhälle finns det regler, ofta oskrivna, som bestämmer hur makt, tillgång, social ära 

och psykisk tillfredsställelse ska fördelas (ibid:28). 

 

I Gerhard Lenskis bok Makt och privilegium (1969) skriver han om stratifieringen som en 

mångdimensionell företeelse. Mänskliga befolkningar är stratifierade på olika sätt. Vart och 

ett av dessa alternativa stratifieringssätt utgör grundvalen för ett särskilt klassbegrepp. Han 

skriver att många teoretikers åsikter och tankar kring stratifieringsteorin har kunnat föras 

samman och bildat fyra byggstenar som utgör teorin. Grupperna han talar om är kaster, stånd, 



 

  14 (40) 
 

statusgrupper och eliter. Kaster betyder att det finns en idé om en grupp människor i vilket 

medlemskapet är ärftligt. En annan del i stratifieringsteorin är ståndet. Detta begrepp har sitt 

ursprung från den europeiska medeltiden. Han beskriver det följande: ” En legalt definierad 

del av befolkningen i ett samhälle, med särskilda rättigheter och plikter som lagen fastställer.” 

(ibid:82) Det tredje begreppet är statusgrupper, han beskriver det som en grupps ära eller 

prestige. Både detta begrepp och det innan, stånden, grundar sig på ekonomisk makt. De tre 

förstnämnda kan betraktas som någon former av klasser. Men det kan inte eliter. Man kan 

vara elit av en klass. Man kan utgöra ett samhälles politiska elit. Han sammanfattar elit som 

den högst uppsatta delen av en given social enhet, antingen en klass eller hela samhället, 

klassificerad efter något av kriterierna. Lenski menar att alla aspekter av den stratifierade 

teorin kan gå under ordet klass. Han definierar ordet klass som ”en grupp personer i samhället 

som intar samma ställning i fråga om någon form av makt, privilegier eller prestige” (ibid:80). 

Han poängterar att alla klasser inte är lika i alla avseenden. En del av klasserna grundar sig på 

makt, andra på privilegier och ytterligare andra på prestige. De aspekter som grundar sig på 

makt vilar på positioner, andra på ägandet. En del grundar sig på ärftlighet, andra inte. 

 

 

3.1 Tidigare forskning 

Maria Edströms avhandling TV-rummets eliter. Föreställningar om kön och makt i fakta och 

fiktion (2006) är en undersökning som visar könens representativitet i Sveriges tv-rutor. 

Syftet med avhandlingen var att titta på hur manliga och kvinnliga eliter representeras i 

svensk tv. Edström studerade de publikmässigt största tv-kanalerna, SVT1, SVT2 och TV4 

under bästa sändningstid, en vecka år 2000. Det hon kom fram till var att kvinnorna är 

underrepresenterade i medierna. Det ska här poängteras att hon både undersökte män och 

kvinnor och både de som medverkade i tv-rutan men också de som jobbade bakom kameran. 

De visade sig att SVT inte arbetade efter jämställda förhållanden då endast 33 procent av de 

som representerades i tv-rutan, sammanräknat med de anställda, var kvinnor. De personer 

som kommer till tals i nyhetssammanhang är till 70 procent män i dessa tre tv-kanaler. 

Edström har även i undersökningen delat upp manliga och kvinnliga eliter i tre olika 

elitgrupper. Makteliten, personer som har beslutsmakt på en nationell nivå. Statuseliten, 

advokater, åklagare, professorer. Imageeliten, kändisar. En ”topp-23-lista” som sammanställer 

samtliga elitgruppers medverkan i tv-utbudet under den aktuella veckan visar att männen är i 

klar majoritet. Bara 5 av dessa 23 var kvinnor. 
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I TV-parlamentet. Debattprogram i svensk TV 1956-1996 (2001) skriver Henrik Örnebring 

om debattprogrammens utveckling från 1950-talet till 1996. Han talar om tre epoker som 

beskriver utvecklingen. Den första epoken som Örnebring talar om är mellan åren 1956-1967. 

Debatterna är här artiga och formella och leds av programledare som fungerar som en 

mötesordförande. De som är med i programmet är ofta politiker, akademiska experter och 

medierepresentanter. Debattdeltagarna ifrågasätts inte av programledaren alls då detta inte 

ingår i dennes arbetsuppgifter. I den andra epoken som utspelar sig mellan åren 1968-1983 

dök allmänheten upp i debattprogrammen. Man började här se makten från ett kritisk synsätt. 

Det i sin tur gjorde att det skapades mer konflikter under programmen och programledaren 

hade ingen anledning att hålla den tidigare formella och strukturerade stämningen. Stora 

ändringar sker inom ämnesval och deltagarval. I den sista och tredje epoken som var mellan 

åren 1984-1996, var ämnena i debattprogrammen mer provocerande och intresseväckande än 

tidigare. Det var mycket kändisar och medierepresentanter i studion. Syftet med programmen 

blev nu att skapa så mycket uppmärksamhet och intresse som möjligt så att publiken skulle ta 

del av just det programmet.  

 

Örnebring skriver också om språkliga koder som används under debattprogram. 

Debattdeltagarnas maktposition i studion justeras utefter hur programledaren tilltalar dem. 

Tilltalet innefattar både hur deltagarna tituleras samt hur programledaren ifrågasätter dem 

(ibid:46-47). Örnebring menar att debattdeltagarna har dominerats av elitpersoner under alla 

år som dessa genrer av program har funnits. Men han skriver också att det både är intressant 

och relevant att bjuda in inflytelserika samhällsgrupper, elitpersoner, när man i programmen 

tar upp angelägna samhällsfrågor. Då många samhällsfrågor följer politiska linjer ses det även 

som självklart att ledarna för partierna ofta får besöka programmen. Lika självklart blir det att 

tillfråga representanter för ledande intresseorganisationer, för statliga myndigheter samt 

experter inom det aktuella området om deras medverkan i programmen (ibid:361-362). 

 

Ulf Petäjä (2006) skriver om yttrandefriheten och att dess värde för demokratin ligger i att 

den möjliggör en pålitlig kommunikationsprocess som erbjuder folk den varierade 

information de behöver för att kunna få demokrati att fungera. Yttrandefrihet och fri 

åsiktsbildning är oumbärligt och nödvändigt i en demokrati. Petäjä kommer i sin avhandling 

fram till att yttrandefrihet inte bara är en rättighet, utan att den också tjänar ett syfte för 

demokratin.  
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I boken Intervjun i radio och TV (1999) behandlar Knut Røe frågan om hur man väljer 

intervjupersoner. En sakfråga har oftast tre skikt: orsak, tillstånd, konsekvens. Vart och ett av 

de tre skikten har ofta både en politisk och en expertmässig aspekt. När vi ska välja 

intervjuperson, måste vi bli på det klara med vem som har ansvar och kunskap inom vart och 

ett av dessa fält (ibid:40).  

 

 

4. Metoder 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

I boken Metoder i kommunikationsvetenskap (2010) skriver Åsa Nilsson om den kvantitativa 

innehållsanalysen. Det är den metod vi framförallt använde oss av. Denna analysmetod är bra 

när man vill analysera enskilda mindre saker men i slutändan dra generella gränser för 

helheten. Syftet med en sådan här undersökning är att man ska kunna uttala sig om ett större 

material. Negativt med denna metod är att endast vissa delar undersöks och det leder till att 

mycket material och information missas och slopas. För att kunna utföra undersökningen och 

använda sig av denna metod så ska man förhålla sig till fyra viktiga begrepp som författaren 

skriver om. Objektivitet, systematik, kvantitet och manifest. Forskaren ska vara så objektiv 

som möjligt i sitt arbete och urval. Forskaren ska inte kunna påverka resultatet. Sytematiken 

står för att forskare måste veta vad det är hon vill ha för information och noga bestämma sina 

urval av källor och vilken vinkel hon vill ha i sin analys. Här är det viktigt som forskare att 

vara objektiv. Analysen ska visa kvantitativa delar, det vill säga frekvens och volym. Hur ofta 

något förkommer och i vilken mängd. Manifest betyder att analysen begränsas till det som 

klart går att utläsa ur till exempel en text. Forskaren utgår endast från det som man som läsare 

kan urskilja ur texten. Forskaren visar att han är så neutral som möjligt. Det är viktigaste är att 

veta vad det är man vill ha ut av forskningen och där med också veta vinkeln på forskningen. 

Men man måste också noga kunna definiera och förklara varför man har gjort sina speciella 

urval. Det vill säga, det ska finnas tydliga urvalsdefinitioner. Vi har till exempel valt att 

fokusera på kön och elitpersoner, vi har alltså valt bort faktorer som etnicitet eller ålder.  

Målet med metoden är att erhålla ett material som med bästa möjliga förutsättningar kan ge en 

representativ bild av problemområdet som ska belysas ( ibid:119-129). 
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4.2 Analys av samtal 

Samtalsanalys studerar hur språkliga samspel går till i såväl privata som offentliga verkliga 

samtal. Samtal innebär ett utbyte av talad information mellan två eller flera personer som 

samarbetar och tar gemensamt ansvar för hur samtalet utvecklas (Moberg, 2010, s.193). 

Den mest etablerade traditionen och metoden inom samtalsanalys är conversation analysis 

(CA). Inom CA undersöker man hur deltagare utformar sina handlingar när de samtalar och 

hur samtal organiseras och byggs upp i förhållande till regler. Med regler menar man 

exempelvis turtagning, det vill säga hur ordet fördelas mellan samtalsdeltagare och 

ämnesbyten. (ibid:195) 

 

 

4.3 Att studera debattprogram 

Det finns mycket forskning och olika teorier kring genus, dock inte så mycket kring 

elitpersoner. Vi fann en del intressant forskning som tar upp könsfördelningen i medierna och 

det har vi haft mycket användning av i vår uppsats. Vi lyckades även hitta en avhandling som 

handlade om debattprogram i Sverige, TV-parlamentet, debattprogram i svensk TV 1956-1996 

(2001), som varit till god hjälp för vårt uppsatsskrivande. Det var svårt att hitta tidigare 

undersökningar som tar upp hur det ser ut inom det relativt nya mediet, webb-tv. 

Forskningsfältet är där litet, nästan obefintligt, därför har vi fått dra paralleller till hur 

representativitet av män och kvinnor, samt elitpersoner och allmänhet ser ut i tv.  

 

Vi ville undersöka en hel säsong av webb-programmet Eftersnack för att få en bra fördelning 

av ämnen. Vi tittade på den senaste sända säsongen, våren 2010. Den bestod av 19 program. 

Det visade sig att vi inte kunde använda fyra av programmen i vår analys eftersom vi inte 

kunde identifiera vissa deltagare och därmed inte kunde skriva vilken grupp de tillhörde. Ett 

av programmen hade dessutom, på grund av tekniska fel under inspelningen, inget ljud, se 

bilaga 7. Vi har undersökt hur många män, kvinnor, elitpersoner och personer från 

allmänheten som fått komma till tals i programmet. Vi valde dessa grupper av människor för 

vi ansåg det vara intressant att analysera fördelningen mellan män, kvinnor, elitpersoner och 

allmänhet i programmet men också kopplingen mellan kön och status. Vi ville veta vems 

åsikter som vägde tyngst. Henrik Örnebring (2001) menar att debattprogrammen alltid har 

fokuserat på en samhällsenlig elit i sina val av deltagare. Då debattprogram har som ambition 

att vara samhällsrelevant och ta upp aktuella och angelägna samhällsfrågor till debatt, är det 
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naturligtvis intressant och relevant att klargöra var olika inflytelserika samhällsgrupper står i 

frågan (ibid:361-362). 

 

I vår analys definierade vi varje person som fick komma till tals i Eftersnack, det vill säga 

vilken av våra statusgrupper den tillhör samt om det är en man eller kvinna. Vi tog tid på 

varje enskild person och såg hur länge denna fick prata. Vi räknade också hur många gånger 

varje grupp fick ordet.  

När vi hade fått fram alla uppgifter sammanställde vi detta och räknade ut den totala tiden 

varje grupp fick prata. Sammanställningarna gjorde vi i ett Word-dokument samt i ett Excel-

dokument och resultatet presenterades sen i ett diagram. Detta utgör den kvantitativa delen av 

analysen. 

 

Vår undersökning är också kvalitativ eftersom vi har analyserat frågorna som reportern ställt 

under programmet. Vi ville veta om reportern formulerar frågorna olika beroende på vem hon 

ställde den till. Vi skrev ner alla frågor reportern ställde och vem som fick frågan. För att vi 

skulle kunna tematisera frågorna valde vi att göra den delen i analysen efter att vi tittat på alla 

15 program. Reporterns frågor gick att dela in i tre olika grupper; öppna frågor, slutna frågor 

och kritiska frågor. Utifrån den uppdelningen kunde vi dra slutsatser som utefter de tendenser 

vi såg i vilka frågor till exempel män respektive kvinnor fick. Vi avgränsade oss till att 

analysera alla huvudfrågor som ställts under programmet, vi har alltså valt att bortse från de 

följdfrågor reportern ställt.  

 

 

5. Representativitet i Eftersnack 

Tabell 1. Förekomst av män, kvinnor, eliter och allmänhet (antal personer) 

Tabell 1 MÄN KVINNOR SUMMA 

ELIT 45 32 77 

ALLMÄNHET 20 13 33 

SUMMA 65 45 110 

 

Tabell 1 visar hur många kvinnor, män, elitpersoner och personer från allmänheten som har 

fått tala i Eftersnack under perioden 21 januari till 5 maj 2010. Totalt fick 110 personer 

komma till tals i de 15 studerande programmen. Av dem var 65 män.  45 av männen var 

elitpersoner och 20 var från allmänheten.  
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Sammanlagt fick 45 kvinnor prata i programmet, av dem var 32 elitpersoner och 13 från 

allmänheten. Kvinnorna var färre i antalet, jämfört med männen, både hos elitpersonerna och 

allmänheten. Enligt vår bedömning så var ämnena, som togs upp till debatt, könsneutrala och 

med det borde den totala fördelningen mellan könen vara hyfsat lika. Männen dominerade 

dock i båda statusgrupperna. 

 

Som resultatet visar i tabellen så har fler elitpersoner deltagit i Eftersnack under våren 2010 

jämfört med antalet personer från allmänheten. Totalt fick 77 elitpersoner respektive 33 

personer från allmänheten prata i programmet. Här drar vi samma slutsats som vi tidigare 

nämnt, elitpersonerna får större representativitet i programmet för att deras expertkunskaper 

väger tyngre än en person från allmänhetens åsikter. 

 

Tabell 2. Förekomst av män, kvinnor, eliter och allmänhet (antal gånger) 

Tabell 2 MÄN KVINNOR SUMMA 

ELIT  176 101 277 

ALLMÄNHET 42 40 82 

SUMMA 218 141 359 

 

Tabell 2 visar hur många gånger kvinnor, män, elitpersoner och personer från allmänheten har 

fått ordet i Eftersnack under våren 2010. Som tabellen ovan visar fick alla personer tala 359 

gånger. Då kvinnorna var underrepresenterade i båda statusgrupperna fick de också prata 

minst antal gånger i programmet. Sammanlagt fick kvinnorna prata 141 gånger, av dem fick 

kvinnliga elitpersoner prata 101 gånger och kvinnor från allmänheten 40 gånger.  

Männen fick prata 218 gånger. 176 av gångerna fick manliga elitpersoner prata och män från 

allmänheten fick tala 42 gånger.   

 

Totalt fick elitpersonerna prata 277 gånger och allmänheten 82 gånger. Om man ser till 

tidigare tabell som visade antalet personer så visade den att antalet elitpersoner och antalet 

personer från allmänheten skiljde sig stort. Elitpersonerna var dubbelt så många som 

allmänheten. Tabell 2 visar att elitpersonerna dessutom fick tala mer än tre gånger så mycket 

som allmänheten. Det betyder, jämfört med hur många i antalet elitpersonerna var, att eliterna 

också fick tala många fler gånger än vad personerna från allmänheten fick.  
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Om man kollar till antalet män och kvinnor som fick delta i debatten och jämför det med 

antalet gånger de fick tala så stämmer resultatet. Det vill säga, 60 procent av dem som deltog 

var män och männen fick också prata 60 procent av tiden.  

 

Tabell 3. Förekomst av män, kvinnor, eliter och allmänhet (tid) 

Tabell 3 MÄN KVINNOR SUMMA 

ELIT 61 MIN 37 SEK 45 MIN 27 SEK 107 MIN 4 SEK 

ALLMÄNHET 15 MIN 18 SEK 10 MIN 47 SEK 26 MIN 5 SEK 

SUMMA 76 MIN 55 SEK 56 MIN 14 SEK  133 MIN 9 SEK 

 

Tabell 3 visar hur länge kvinnor, män, elitpersoner och personer från allmänheten fick tala i 

Eftersnack. Totalt fick personerna tala i 133 minuter och 4 sekunder. Av dem fick männen 

tala 76 minuter och 55 sekunder, det motsvara 58 procent av den totala tiden. Manliga 

elitpersoner pratade i 61 min och 37 sekunder. Det motsvarar 81 procent av männens tid. Män 

från allmänheten fick tala 15 minuter och 18 sekunder. Det motsvara 19 procent av männens 

tid. Om man jämför männens tid mot antalet män så ser vi ett resultat som i stora drag ser 

jämförbart ut med tidigare tabellers resultat. Antalet stämmer överens med tiden de fick tala. 

Eliterna dominerade bland männen. De var flest, fick tala flest gånger och även mest taltid. 

Eftersom männen är betydligt fler än kvinnorna så blir slutresultatet också att de får mest tid i 

etern. 

 

Sammanlagt fick kvinnorna tala 56 minuter och 14 sekunder. Det motsvarar 42 procent av 

den totala tiden. Kvinnliga elitpersoner fick prata i 45 minuter och 27 sekunder. Det 

motsvarar 81 procent av kvinnornas totala taltid. Kvinnor från allmänheten fick tala i 10 min 

47 sekunder. Det motsvarar 19 procent av kvinnornas totala tid. Här kan man se att 

elitkvinnorna fått en stor del av utrymmet, jämfört med hur många de var till antalet. Då 

elitkvinnorna var tre gånger så många som kvinnor från allmänheten så borde de ha fått prata 

ungefär tre gånger så länge men vårt resultat visar att de får tala mer än fyra gånger så längre 

tid än kvinnor från allmänheten. Kvinnorna fick mest utrymme som elitpersoner, detta jämfört 

med kvinnliga personer från allmänheten. Kvinnor från allmänheten fick knappt representera 

hälften så mycket som kvinnliga elitpersoner fick men antalet personer från allmänheten var 

också underrepresenterade, jämfört med elitpersoner, och med det också underrepresenterade 

tidsmässigt i programmet. 

Totalt fick elitpersonerna prata i 107 minuter och 4 sekunder och det motsvara 80 procent av 
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den totala tiden. Allmänheten fick prata i totalt 26 minuter och 5 sekunder och det motsvara 

20 procent av den totala tiden. 

 

Då elitpersonerna är många med olika positioner i samhället har vi fått dela in eliterna i tre 

olika grupper för att få en bättre bild av vilka slags elitpersoner som fått störst utrymme i 

Eftersnack. De olika grupperna vi har definierat är branschelit, maktelit och expertelit. Då 

många viktiga frågor följer politiska linjer blir det självklart att ta med representanter från de 

politiska partierna (Örnebring, 2001, s.362). Här ska poängteras att vi inte har definierat eliter 

precis som Örnebring men vi kan se likheter mellan våra definitioner och drar därför 

paralleller från vårt resultat till hans fakta.  

 

Tabell 4. Förekomst av branschelit, maktelit och expertelit (antal) 

 

Tabell 4 visar hur många branscheliter, makteliter och experteliter som fått tala i Eftersnack. 

Elitgruppen maktelit är en grupp med högt uppsatta politiker som har någon slags beslutande 

funktion i samhället. Personer från makteliten har figurerat i nästan alla program men med 

endast någon representant från elitgruppen. Det var väldigt jämt fördelat mellan kvinnor och 

män i maktelitgruppen och sammanlagt fick åtta kvinnor och sju män komma till tals. 

Fördelningen mellan män och kvinnor i den här gruppen är förvånande då det rimmar illa med 

hur det ser ut i verkligheten. Riksdagen består av 158 stycken kvinnor och 191 stycken män 

och i kommunstyrelserna, där makten är större, är andelen kvinnor endast 39 procent 

(http://www.scb.se/Pages/PressRelease____236806.aspx, 14/12 kl 14.25). 

 

Branscheliten består av bland andra yrkeskunniga och ordföranden inom organisationer. Vissa 

politiker är placerade i gruppen branscheliter, men bara de politiker som inte har någon 

beslutande makt, till exempel ordförande för ungdomspartier. Den här gruppen fick 

överlägsen störst representativitet i Eftersnack. Denna elitgrupp har figurerat i nästan alla 

avsnitt som har analyserats. Anledningen till detta beror till viss del på att våra definitioner ser 

Tabell 4 MÄN KVINNOR SUMMA 

BRANSCHELIT 32 23 55 

MAKTELIT 7 8 15 

EXPERTELIT 6 1 7 

SUMMA 45 32 77 

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____236806.aspx
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ut som de gör. Gruppen branschelit innefattar helt enkelt flest personer om man jämför med 

de andra två elitgrupperna, att de får synas och höras mest är således inte så konstigt.  

 

55 personer sorterades in i den här elitgruppen och det visade sig att männen dominerade 

jämfört med antalet kvinnor. Då det är flest män som är ordföranden inom stora 

organisationer i Sverige kan det tyckas självklart att det är flest män från just den 

yrkesgruppen som deltar. Dock ser vi ingen anledning till att inte bjuda in fler yrkeskunniga 

kvinnor till Eftersnack. Det skulle ge en mer nyanserad bild, kvinnor arbetar trots allt i lika 

stor utsträckning som män.  

 

Experteliterna var den grupp med minst antal personer. Gruppen innefattar bland andra 

jurister, forskare och professorer. Sju personer identifierades som experteliter, endast en av 

dem var kvinna. Den ojämna könsfördelningen i programmet kan förklaras av att det även i 

yrkesgruppen är ojämnt fördelat. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, består den svenska 

professorskåren mest av män. Samma gäller även forskare. Om man jämför antalet manliga 

makteliter och manliga experteliter så är skillnaden markant, det vill säga att redaktionen i 

detta fall har valt att ta med lika många, i antalet, manliga expertpersoner som manliga 

maktpersoner. Slutsatsen blir att experter, i detta fall, kan ha lika viktiga åsikter som 

makteliterna har. 

 

Totalt fick 77 elitpersoner komma till tals i programmet. Totalt var det 45 elitmän och 32 

elitkvinnor. 

 

Tabell 5. Förekomst av branschelit, maktelit och expertelit (gånger) 

Tabell 5 MÄN KVINNOR SUMMA 

BRANSCHELIT 118 70 188 

MAKTELIT 36 28 64 

EXPERTELIT 22 3 25 

SUMMA 176 101 277 

 

Tabell 5 visar hur många gånger branschelit, maktelit och expertelit har fått ordet i 

Eftersnack. Totalt fick elitpersonerna tala 277 gånger. Av dem fick branscheliten ordet 188 

gånger. 118 av gångerna fick manliga branscheliter prata och kvinnliga branscheliter fick tala 

70 gånger. Det ses som jämt fördelat mellan könen om man jämför med antalet kvinnor och 

män som totalt fick delta i debatten. 
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Trots att det var fler kvinnor än män som fick representera makteliten så gavs männen mer 

utrymme då de fick prata flest gånger. Det finns två slutsatser att dra utav det, antingen tyckte 

reporten att de manliga makteliternas åsikter vägde tyngre än kvinnorna och gav därför ordet 

till dem flest gånger. Eller så var det så att manliga makteliten ville ha ordet mest och jobbade 

för att få ordet mer än vad kvinnorna gjorde. Sammanlagt fick makteliten tala 64 gånger. 36 

av gångerna fick manliga makteliten tala och kvinnliga makteliten fick tala 28 gånger. 

 

Experteliten som utgjorde en liten del av eliterna fick tala 25 gånger, varav manliga 

experteliten fick tala 22 gånger och kvinnliga experteliten 3 gånger. Då det endast fanns en 

kvinna i denna grupp så ser vi resultatet som rimligt. 

 

Sammanlagt fick alla manliga elitpersoner tala 176 gånger och kvinnliga elitpersoner fick tala 

101 gånger. 

 

Tabell 6. Förekomst av branschelit, maktelit och expertelit (tid) 

Tabell 6 MÄN KVINNOR SUMMA 

BRANSCHELIT 41 min 51 sek 33 min 13 sek 75 min 4 sek 

MAKTELIT 10 min 41 sek 10 min 23 sek 21 min 4 sek 

EXPERTELIT 9 min 5 sek 1 min 51 sek 10 min 56 sek 

SUMMA 61 min 37 sek min 45 min 27 sek 107 min 4 sek 

  

Tabell 6 visar hur länge branscheliten, makteliten och experteliten har fått tala i Eftersnack. 

Totalt fick elitpersonerna tala i 107 minuter och 4 sekunder. Av dem fick branscheliten tala 75 

minuter och 4 sekunder, det motsvara 70 procent av eliternas totala tid. Manliga branscheliten 

fick tala 41 minuter och 51 sekunder, det motsvara 56 procent av branschelitens tid och 39 

procent av eliternas totala tid. Kvinnliga branscheliten fick tala 33 minuter och 13 sekunder, 

det motsvara 44 procent av branschelitens tid och 31 procent av eliternas totala tid. Jämfört 

med antalet kvinnliga och manliga branscheliter ser resultatet av tiden trovärdig ut. Man kan 

se ett sammanhang mellan, antalet, gånger och tid som respektive kön och status har fått tala.  

 

Makteliten fick tala 21 minuter och 4 sekunder, det motsvarar 20 procent av eliternas totala 

tid. Manliga makteliten fick tala 10 minuter och 41 sekunder, det motsvara 51 procent av 

maktelitens tid och 10 procent av eliternas totala tid. Kvinnliga makteliten fick tala 10 

minuter och 23 sekunder, det motsvarar 49 procent av maktelitens tid och 10 procent av 
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eliternas totala tid. Som vi tidigare nämnt fick fler kvinnliga makteliter delta i debatten, 

jämfört med manliga makteliter. De manliga elitpersonerna fick dock prata flest gånger och 

också längst tid, jämfört med kvinnorna. Om man räknar i resultatet så visar det att manliga 

makteliten fick ordet åtta gånger mer än kvinnliga makteliten. Kvinnliga maktelitens antal 

gånger motsvarar 13 procent av maktelitens totala antal gånger. Om man sedan räknar ut 

kvinnliga maktelitens tid att prata, var den 18 procent av hela maktelitens tid. Av ovanstående 

uträkning kan man dra slutsatsen att kvinnlig makteliten fick tala längre tid de gånger de fick 

tala, jämfört med de manliga makteliterna. 

 

Experteliten fick tala 10 minuter och 56 sekunder, det motsvara 10 procent av eliternas totala 

tid. Manliga experteliten fick tala 9 minuter och 5 sekunder, det motsvara 83 procent av 

expertelitens tid och 8 procent av eliternas totala tid. Kvinnliga experteliten fick tala 1 minut 

och 51 sekunder, det motsvara 17 procent av expertelitens tid och 2 procent av eliternas totala 

tid. När man jämför alla resultaten hos experteliten så visar det att manliga experteliterna fick 

ungefär sju gånger så stort utrymme i rutan än kvinnorna i samma elitgrupp. Denna 

undersökning visar att experteliten var underrepresenterade då de var väldigt få i antalet, samt 

inte fick så mycket tid i programmet. Men som det konstaterades tidigare så består denna 

grupp av färre möjliga personer, enligt våra definitioner, och med det också får en mindre 

representation i mediet. 

 

Totalt fick manliga elitpersoner tala 61 minuter och 37 sekunder, det motsvara 58 procent av 

eliternas totala tid. Totalt fick kvinnliga elitpersoner tala i 45 minuter och 27 sekunder, det 

motsvarar 42 procent av eliternas totala tid. 

Knut Røe diskuterar i boken Intervjun i radio och TV (1999) hur tv-redaktioner tänker när de 

ska välja intervjupersoner till sina program. Røe tar här upp trafikolyckor som ett exempel. 

Vid ett sådant tillfälle kan man välja att intervjua efterlevande som vet en del om tillståndet, 

det gör även trafikpolis och ambulanspersonal. Man vill förmodligen också ställa någon till 

svars, till exempel en kommunikationsminister som måste ta på sig en del av det politiska 

ansvaret för både konsekvenser och orsak. På det området besitter även experter på 

trafiksäkerhet kunskaper. Om vi applicerar detta på den fördelning vi ser i Eftersnack, av det 

vi kallar elitpersoner och allmänhet så är majoriteten av elitpersoner inte så överraskande. Røe 

skriver också att till skillnad från en i tidningsintervju kräver etermedierna en intervjuperson 

som “gör sig” i sändning.  
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Det får likväl inte finnas minsta tvivel om att kraven på sanningsenlighet och väsentlighet har 

högsta prioritet. Om vi är ute efter att få veta vad ett politiskt parti anser i en fråga, då frågar 

vi partiledaren (ibid:42). 

 

Det här förklarar varför eliterna får ta så stor plats i Eftersnack men det förklarar inte riktigt 

förhållandet mellan de olika elitgrupperna. Branscheliten är representerad i störst utsträckning 

medan makteliten, alltså politikerna, knappt får vara med alls. Experteliter, så som forskare, 

syns endast ett fåtal gånger. Enligt Røe finns det ett intresse i att ställa makteliten till svars 

men i Eftersnack får de som jobbar inom den diskuterade branschen, i större utsträckning, 

säga sitt. Deras åsikter väger tyngre. 

 

 

6. Resultat och analys av frågorna i Eftersnack 

Generellt för intervjuerna med de manliga elitpersoner var att reportern valde att använda sig 

av slutna frågor som gjorde att intervjupersonen endast fick möjlighet till korta svar. 

Reporterns taktik var att vinkla frågan och ge ett konstaterande, till exempel “ Om jag får 

skjuta in en fråga här bara, du pratar om en dold agenda, menar du att det finns någon slags 

sekulariseringskonspiration?” Detta ledde till att de endast kunde svara på om det höll med 

eller inte, de fick nästan aldrig möjlighet att sen förklara varför de tyckte som de gjorde. 

Elitmännen fick även svara på en del kritiska och naiva frågor och reportern vågade vara mer 

rak och hård i intervjun. Flera av de manliga elitpersonerna fick så kallade sammanfattande 

frågor. Det vill säga att reportern lägger fast eller klargör det viktigaste av det som sagts under 

intervjun, eller i detta fall, debatten (Krag, 2006, s.103). Reportern tog ofta upp något 

elitmännen hade sagt under tidigare debatt och bad dem förklara och utveckla det . En manlig 

branschelit fick den typen av fråga i en diskussion om melodifestivalen, reportern sa “ Bert 

pratade här om att han tyckte att man inte skulle kvotera in olika musikstilar och såhär, hur 

tänker du kring det? “. Detta förekom även i frågorna till de kvinnliga eliterna. Det var också 

flera gånger som intervjupersonen blev avbruten av reportern för att denne ville ställa en ny 

fråga eller låta någon annan deltagare få tala. Krag Jacobsen menar att bromsande frågor, när 

reporten avbryter en som svara, ofta förekommer i debattprogram då meningen är att många 

ska komma till tals och berätta sina åsikter och argument. Elitpersoner och speciellt politiker 
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har en förmåga att vilja prata länge och få ut så mycket som möjligt i sitt tal och i dessa 

situationer är det bra om reportern kan bromsa och ställa nya frågor och leda in på andra och 

kanske mer relevanta ämnen (ibid:112). Jämför man elitmännen och elitkvinnorna finns det 

vissa skillnader i hur reportern konfronterade de två könen. Reportern var mycket snällare 

mot elitkvinnorna och ställde öppna frågor som ger utrymme för friare svar. De öppna 

frågorna ger möjlighet till större förklaringar av åsikter och även möjlighet till långa och 

innehållsrika svar. Till exempel “ Där får jag avbryta dig för vi har faktiskt en ganska ung 

person här, Isabelle Ståhl. Du är emot drogtester vad jag förstår, på unga, vad menar du då? “ 

eller “ Anna du skriver på vår debattsite att de svenska riktlinjerna kring vapenexport är en 

skimär, vad menar du då?” Detta skiljer sig mycket från hur det såg ut för de manliga eliterna 

som fick flest slutna frågor. Reportern vinklade inte frågorna så mycket utan gav 

intervjupersonerna möjlighet att själva utrycka sina svar och åsikter. Reportern lät mer 

förståelig mot elitkvinnorna än vad hon gjorde för elitmännen. Det kan vara så att eftersom 

reportern är kvinna själv så blir hon automatiskt mjukare mot kvinnorna är mot männen.  

Trots att elitmännen fick frågor som gav kortare svar hade de längre taltid än kvinnorna. 

 

Resultatet av manliga branscheliters frågor visar att denna grupp fick flest slutna frågor. Det 

innebär att denna grupp fick frågor där det ofta fanns ett eller få svarsalternativ och där svaren 

ofta var väldigt korta och svåra att svara längre på. När reportern använder sig av den typen 

av frågor innebär det att hon lägger någon slags värdering eller vinklar frågan på ett sätt som 

gör det svårt för intervjupersonen att ge ett långt och förklarande svar. Ett exempel på en 

sådan fråga är “ Har du någon specialbehandling eftersom att du arbetar på SJ? “, den frågan 

ställdes till en anställd på SJ under det avsnitt av Eftersnack som handlade om SJ:s 

förseningar. Svaret blev då endast ett nej, det blir ofta korta svar när frågorna är slutna. Ett 

annat exempel på en sluten fråga fick Röda korsets ordförande Bengt Westerberg när hans 

höga arvode togs upp till debatt. Reportern frågade då “ Skulle du göra jobbet för hälften av 

pengarna?“, även då fick hon ett enstavigt svar. Reportern använde sig också av en del naiva 

och kritiska frågor. Dock inte många men de förekom och de användes endast mot manliga 

elitpersoner. En del öppna frågor användes också men inte i lika stor utsträckning som de 

slutna frågorna.  

 

Även manliga makteliten fick flest slutna frågor och väldigt få öppna frågor. Denna grupp 

fick en naiv fråga som av reportern var lite förlöjligande. Hon ställde frågan  
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“Fredrik Segerfeldt, du vill se renodlad kultur, är det balettrecensioner du är ute efter? “till en 

journalist i ett program där kulturjournalistik var ämnet. Manliga makteliten och manliga 

branscheliten ser i stort sätt likadana ut i vad de fått för slags frågor och det visar att reportern 

i fråga har varit mer kritisk och rak i sina frågor när det kom till dessa personer. Manliga 

experteliten fick väldigt få frågor då det var få personer som representerade denna grupp men 

de fick lite fler slutna frågor än öppna, skillnaden var dock marginell. 

 

Det tydligaste mönstret man kan se i de frågor allmänheten fick är att de är korta och enkla. 

Reportern ställde relativt ofta öppna frågor så som ”Vad tycker du om..” och ”Hur menar du 

med...” Det förekom också många slutna frågor som ger få svarsmöjligheter, inte sällan bara 

ett ja eller ett nej. Det gjordes ingen skillnad på frågorna till allmänheten när man ser det ur 

ett genusperspektiv. Kvinnorna och männen fick samma sorts frågor även om männen fick 

fler frågor totalt. Reportern bad även allmänheten ställa ansvarstagarna, elitpersonerna, till 

svars genom att uppmana dem med frågor som ”Hur känns det, nu har du fått säga några saker 

till Bengt Westerberg, är det någonting som du skulle vilja skicka med honom här?” Det 

motsatta hände aldrig, det vill säga att en elitperson blev uppmanad att ställa en fråga till 

någon i allmänheten. Detta är dock inte så konstigt eftersom det är eliterna som står för den 

ansvarstagande biten i debatterna och allmänheten står för de underordnade och utsatta som 

vill ha sin röst hörd. 

 

 

7. Slutdiskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka som fick komma tills tals i SVT:s webbprogram 

Eftersnack. Vår tyngd i undersökningen var att analysera huruvida det var så att männen fick 

mer plats i programmet än kvinnor. Vi gjorde också en liknande undersökning mellan 

elitpersoners och personer från allmänhetens representativitet i programmet. En annan del i 

undersökningen var också att undersöka hur frågorna ställs beroende på vem frågan ställs till.  

Vår problemformulering beskriver det vi kommit fram till i vår uppsats, det vill säga att det 

faktiskt är männen som syns mest i debattprogrammen och även i hela tv-utbudet. Endast 40 

procent av de medverkande var kvinnor och allmänheten var klart underrepresenterade 

jämfört med elitpersonerna. 
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Om man kollar på hela Sveriges befolkning är kvinnorna marginellt fler än männen och med 

det borde gruppen allmänhet domineras av kvinnor eller, i alla fall skulle siffran varit mer 

jämn mellan män och kvinnor från allmänheten. Då allmänheten representerar medborgarna 

och befolkningen i Sverige och som i detta fall endast kan bringa åsikter och tankar till 

programmet så borde det inte spelar någon roll om det är män eller kvinnor som får delta i 

debatten. Alla åsikter är lika värda och det ena könet har inte bättre åsikter än det andra. Här 

är frågan om tv- och webbprogrammen tror och anser att männens talan ses som viktigare än 

kvinnans? Varför måste det vara flest män som representerar allmänheten när det i verkliga 

samhället inte är så. Är det en konspiration om att männen fortfarande har en högre och 

viktigare talan i samhället som gör att vi i viss grad fortfarande lever kvar i könsskillnaderna 

som gör kvinnan underordnad? I många fall ses medierna som en ledande påverkan av hur vi 

människor ska tänka och tycka. Det som medierna säger och gör är riktigt och viktigt. Vi 

påverkas av mediernas utbud och deras sätt att framställa nyheter och information. Om det är 

så att medierna, både i nyhetssammanhang och i underhållnings-tv, väljer att visa flest män 

och ta fram deras åsikter så skapas det en verklighet där männens talan väger mer än 

kvinnans. Varför anser då medierna att männens åsikter väger mest? Är detta något som finns 

kvar sen långt tid tillbaka då det faktiskt var männen som var överordnade mot kvinnorna. 

Sverige talar om jämställdhet men frågan är om vi någonsin kommer få det, inte så länge 

medierna väljer sina deltagare efter kön. 

 

Undersökningen visar också att de män som vi klassade som elitpersoner fick mest utrymme i 

rutan jämfört med alla grupper vi valde att analysera. Elitmännen var flest i antal, de fick tala 

mest och flest gånger under programmet. Som vi nämnt tidigare ses det inte som förvånande 

att flest elitpersoner får delta i debattprogrammen just för deras samhällsposition samt att de 

flesta ämnen som tas upp innefattar politiska riktlinjer. När vi sen jämför elitmän och 

elitkvinnor finns det flest elitmän, om man ser till de personer som vi har valt att ta med som 

våra elitpersoner, branschelit, maktelit och expertelit. Så att flest elitmän jämfört med 

elitkvinnor fick komma till tals är inget förvånande resultat. Dock fanns det en del som vi 

reagerade på i vårt analysarbete. Det var att den manliga makteliten, som bestod av färre 

personer än vad kvinnliga makteliten gjorde, fick tala flest gånger och mest tid trots att de var 

färre. Dock ska det tilläggas att kvinnorna endast var en fler än männen men resultatet ses 

ändå som intressant då det i praktiken ska vara maktkvinnorna som får mest plats i rutan 

eftersom att de var flest kvinnor som representerade denna grupp. 
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Om man läser på riksdagens hemsida kan man se att riksdagen och Sveriges regering försöker 

nå ett så jämställt politiskt styre som möjligt men idag är det inte jämt fördelat mellan könen, 

varken på riksnivå eller på kommunalnivå. Så länge det inte är en jämn könsfördelning bland 

politikerna i Sverige så är det svårt att få det jämställt bland politiker i medieutbudet också.  

 

Efter att vi grupperat frågorna och sett uppdelningarna så har vi kunnat dra slutsatser som 

visar att männen till mesta del fick slutna frågor. Det innebar att reportern ville ha konkreta 

svar och inte ville att intervjupersonen ska sväva ut i andra ämnen. Detta kan bero på att män 

dominerades av elitpersoner och denna grupp har som uppgift att få utrycka sina åsikter så 

mycket som möjligt och kan med det börja tala om flera olika ämnen under samma fråga. 

Politiker är medietränade och vet hur journalister tänker kring intervjuer och de använder sin 

tid i medierna för att få ut sina budskap och åsikter. De ser ofta sin tid som dyrbar och tar 

varje tillfälle i akt att få så mycket utrymme som möjligt i medierna. Här får reportern jobba 

för att inte politikerna eller högt uppsatts personer ska ta allt för mycket utrymme av 

programtiden samt att de inte ska börja prata om andra oväsentliga saker som inte tillhör det 

aktuella ämnet. Där med kan reportern använda sig av slutna frågor för att begränsa 

intervjupersonens svar. Och det leder till att reportern har lättare för att ha kontroll över 

samtalet och själv lägga vikt och vinkel i frågorna. Då detta ses som generellt för elitpersoner 

kunde analysen ha visat att även elitkvinnor fick flest slutna frågor. Men analysen visade 

istället att elitkvinnorna fick fler öppna frågor. Dessa typer av frågor gav möjlighet till större 

och längre svar där intervjupersonen fick chans att lägga mer värdering och åsikt i sitt svar. 

Utrymme för svaret är större och intervjupersonen har vidare möjligheter till egna tankar och 

åsikter. Vi vill här poängtera att den kvinnliga makteliten också fick flest öppna frågor. Trots 

att dessa personer är beslutande politiker och med det gärna vill tala länge för att få ut sina 

politiska åsikter, valde reportern här att lämna svarsmöjligheten öppen med öppna frågor som 

också ger öppna svar och med det större chanser till fler diskussioner och fler åsikter. Detta 

problem kan ligga i könen, det vill säga att reportern drog slutsatsen att männen hade lättare 

att sväva iväg på andra ämnen och svårt att avbryta deras argument och låta en annan komma 

in i diskussionen. Kvinnor kan ha lättare att hålla sig till det aktuella ämnet och lättare för att 

låta andra tala i diskussioner. Resultatet av frågorna kan ligga i att reportern själv är kvinna 

och med det har lättare att kommunicera med kvinnor. Detta i sin tur kan leda till en intervju 

med långa och öppna svar. Det kan också kännas lättare att avbryta en kvinna från en hetsig 

diskussion än om det skulle vara en man som hade en livlig diskussion. Detta kan grunda sig i 

att vi omedvetet lever i det patriarkala samhället där männens åsikter ses som viktigare än 
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kvinnornas och att vi faktiskt finner oss i detta faktum. Männen får tillgång till större 

utrymme utan att ens be om det. Både kvinnor och män låter samhället fungerar såhär. 

 

Generellt använde sig reportern av kritiska och hårda frågor till männen som fick korta och 

vinklade svarsmöjligheter. Detta till skillnad från kvinnorna som ofta fick frågor där 

intervjupersonen själv fick lägga sin värdering i frågan och uttrycka sig i större utsträckning. 

Detta skulle kunna diskuteras inom genus och kön. Om en kvinna ska stå och vara reporter 

och ställa frågor till en man kanske det är lättare med korta och hårda frågor där mannen 

ifråga inte kan ge ett svar som säger emot reporterns fråga och där reportern blir ifrågasatt. 

Männen har kanske också lättare för att säga emot en kvinna än en man. Vi tror det är lättare 

för en kvinna att föra en öppen intervju som ett samtal med en kvinna än med en man. Det 

kan vara så att en kvinnlig reporter har svårare för att avbryta en man och istället låter honom 

tala längre tills han är klar. Kvinnorna måste våga ta plats för att det patriarkala systemet ska 

avvecklas och för att vi någon gång ska kunna få ett jämställt samhälle. 
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8. Förslag till fortsatt forskning 

En idé till fortsatt forskning inom ämnet kan vara att man jämför liknande debattprogram i 

andra länder. Man gör då en liknande undersökning som vi gjort för att se hur jämställt 

Sverige är i medierna jämfört med andra länder. 

 

Vi tror också att det skulle vara intressant att undersöka hur svaret på vår frågeställning skulle 

se ut om man gjorde samma undersökning när det är en manlig reporter som leder Eftersnack. 

Skulle männen få ännu mer plats i rutan eller skulle en manlig reporter ge kvinnorna mer 

uppmärksamhet? 

 

För att få en mer övergripande bild av jämställdheten hos Sveriges Television så hade det 

varit spännande att undersöka olika genrer i kanalen, alltså få en bild av hur fördelningen 

mellan könen ser ut. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1 

 
Diagram 1. Förekomst av män, kvinnor, eliter och allmänhet (antal personer) 

 
 

 

Bilaga 2 

 
Diagram 2. Förekomst av män, kvinnor, eliter och allmänhet (antal gånger) 
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Bilaga 3 

Diagram 3. Förekomst av män, kvinnor, eliter och allmänhet (tid) 
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Bilaga 4 

Diagram 4. Förekomst av branschelit, maktelit och expertelit (antal) 

 

 

Bilaga 5 

Diagram 5. Förekomst av branschelit, maktelit och expertelit (antal gånger) 
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Bilaga 6 

Diagram 6. Förekomst av branschelit, maktelit och expertelit (tid) 
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Bilaga 7 

Analyserade program 

Eftersnack 21 januari   

Ämne: Varg och P3-guld 

Längd: 13 minuter 28 sekunder 

Eftersnack 28 januari  

Ämne: Manlig sexualitet och Sociala medier  

Längd: 10 minuter 21 sekunder 

Eftersnack 4 februari   

Ämne: Läkare över lagen och SJ:s tidtabell  

Längd: 14 min 22 sek 

Eftersnack 11 februari  

Ämne: Kvotering och ”Det okända” 

Längd: 9 min 3 sek 

Eftersnack 16 februari 

Ämne: Sko sig på välgörenhet 

Längd: 9 min 37 sek 

Eftersnack 23 februari 

Ämne: Kristet i skolan 

Längd: 9 min 47 sek 

Eftersnack 2 mars  

Ämne: Lägg ner melodifestivalen  

Längd: 7 min 27 sek 

Eftersnack 16 mars  

Ämne: Kulturen skärs ner  

Längd: 9 min 11 sek 



 

  39 (40) 
 

Eftersnack 18 mars  

Ämne: Kokainet rumsrent  

Längd: 11 min 7 sek 

Eftersnack 23 mars  

Ämne: SD i skolan  

Längd: 10 min 49 sek 

Eftersnack 30 mars  

Ämne: Thomas Quick  

Längd: 7 min 15 sek 

Eftersnack 1 april  

Ämne: Peak-Oil och godis  

Längd: 11 min 58 sek 

Eftersnack 6 april  

Ämne: Svensk vapenexport  

Längd: 10 min 11 sek 

Eftersnack 8 april 

Ämne: Vad händer i Landskrona?  

Längd: 16 min 11 sek 

Eftersnack 15 april  

Ämne: Ungdomskriminalitet och kamphundar  

Längd: 10 min 22 sek 

 

Program som inte är medräknade i analysen 

Eftersnack 9 mars  

Ämne: Arenafebern  

Längd: 8 min 6 sek 
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Eftersnack 25 mars  

Ämne: Bjästafallet  

Längd: 16 min 12 sek 

Eftersnack 13 april  

Ämne: Smutsig politik  

Längd: 10 min 53 sek 

Eftersnack 4 maj  

Ämne: Klassamhället  

Längd: 9 min 33 sek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


