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The radio is a medium we often listen to whilst doing something else. We wake up, do the dishes, 

cook or drive to work. Radio as a medium reaches many people, regardless of whether it is through 

conscious or unconscious listening. We thereby thought it was an important medium to scrutinize in 

our study. The focus of our study is on the gender representation in P3 Nyheters broadcasts. We 

scrutinize the representation of gender as well as looking at potential differences in the way men and 

women are heard. The theoretical frame of reference of the study is primarily based on the agenda-

setting theory, which is built on the notion that the media is involved in deciding what subjects we 

have opinions about, since these subjects are often the ones highlighted by the media. The gender 

perspective with its theses concerning homosexuality, the masculine norm and the gender 

stereotypic contract is another theoretic source that the study is based upon. We are also utilizing the 

theses of hard and soft news to emphasize who gets to talk about what in regards to what is 

traditionally perceived as feminine and masculine. The results show in a comprehensive way that the 

stereotypic genders that were created during the ancient time, still remain. Women usually have their 

say regarding unenlightened public opinion, consumer, neighbor, mother or wife of the man the 

story is really concerning. The men on the other hand have their say in topics where they get to shine 

in matters seen as of political relevance and importance to society. The women are under-

represented and are portrayed as victims while the men are over-represented and are perceived as 

experts, which contribute to enhancing stereotypic genders with the masculine norm within the 

power center of society. The studied material clearly shows signs that P3 Nyheter is far from equal 

in regards to gender representation, hence, we believe that representation of gender in media is a 

field that demands more research in order to change or break the masculine norms of the 

mediasphere. 
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1. INTRODUKTION 
 

Vår vardag genomsyras ständigt av nyheter i diverse olika former. Radion är ett av alla 

de medier som ger oss flera nyhetssändningar om dagen. Vissa sändningar hör vi 

kanske bara i periferin, nästan omedvetet, medan vi fokuserar och lägger större vikt vid 

andra. Du kanske inte reflekterar över vad som egentligen sägs under 

nyhetssändningarna. Oavsett om lyssnandet på nyhetssändningarna i radio är aktivt eller 

inte så når radions nyheter i stort sett alla.  

  

Den sekundära socialisationen är en gemensam beteckning för de socialisationsprocesser som 

försiggår inom och i förhållande till en rad olika samhällsinstitutioner utanför familjen [...] I alla 

dessa sammanhang får vi reda på något om vilka vi är och vad som förväntas av oss. Sådana 

informationer får vi i högsta grad också från den institution som efter hand kanske blivit viktigast 

för den sekundära socialisationen: massmedierna.  

Jostein Gripsrud (2011) s. 19 

 

Mediernas utsända bilder och deras representation har en viktig relevans i etablerandet 

av våra identiteter. Maria Edström (2006) förtydligar det som att mediernas 

representation av till exempel kön, ålder och etnicitet hjälper oss att skapa våra livs 

identifikationer och kulturella mening. 

 

 

1.1 PROBLEMDISKUSSION 
 

Enligt Jostein Gripsrud (2011) kan vi konstatera att medierna influerar oss i stor 

utsträckning vad det gäller bildande av vår identitet. De ger oss material att rätta oss 

efter och identifiera oss med. Främst genom att reproducera de redan existerande 

förhållandena och idealen. Så hur ser materialet, alltså mediernas innehåll, ut ur ett 

genusperspektiv? Hur ser förutsättningarna ut för män och kvinnor att identifiera sig i 

dagens medier? 

 

Medieinnehållet är också ett viktigt inslag i alla de samtal vi människor för. Om det nu är så att 

medieinnehållet till stor del handlar om mäns göranden och tyckande, så finns det en risk att våra 

referensramar när vi ska tolka och ta ställning till olika skeenden i omvärlden huvudsakligen 

kommer att vara via ett manligt perspektiv.  

Gunilla Jarlbro (2006) s. 8 
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Det står klart att mediernas dagordning styr vilka samtal vi för. Mediernas dagordning 

låter oss bilda identiteter. Mediernas dagordning stipulerar medelst vilket material vi 

kan skapa våra identiteter. Vi kommer nu att presentera de bakomliggande områden vår 

studie kommer att kretsa kring. 

 
1.1.1 MANNEN SOM NORM 

 

Mannen som norm är ett uttryck för att mannen är samhällets rådande ideal. Det är 

utifrån män människosläktet är döpt, utifrån män medicinsk forskning görs, det är 

männen som är huvudpersoner i vår historia. Det är ett tänkande som utgår ifrån en 

självklarhet där det är för mannen som världen skapats (Yvonne Hirdman, 2007). 

Kvinnorna hamnar i en avvikande position, blir det abnormala.  

 

The expression they most frequently used was: “I think I have been accepted as one of the boys” 

which implied that they felt they were treated as equals. But obviously, it also meant that they had 

adjusted to the unwritten rules and expectations of a male enviroment, “the boys” being the 

invisible yardstick to which they had to live up.” 

Liesbet van Zoonen (1994) s. 33 

 

Då män har den övervägande tillgången till samhällets maktresurser, har de tilldelats ett högre 

samhälleligt värde, vilket gör (eller har gjort) dem mer intressanta såväl för andra män som för 

kvinnor. 

Anja Hirdman (2002) s. 20 

 

1.1.2 STEREOTYPER 

 

Stereotyper kan förklaras som en starkt förenklad bild eller föreställning av någon eller 

något. Enligt Nationalencyklopedin är en stereotyp en allmänt omfattad föreställning 

om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp. Stereotyper kan 

enligt Maria Edström (2006) vara både negativa och positiva och de kan fungera både 

till att förstärka eller förminska ett beteende. Med stereotyper syftar vi vanligtvis på en 

föreställning om en viss person eller en grupp som baseras på en fördom.  

 

Dessa typer av genusstereotyper cirkulerar ständigt i medierna genom representationer 

av verkligheten. Medierna återger med sina representationer inte bara idéer om kvinnor 

och män, utan är också med och skapar dem. Vi lyssnar på nyhetssändningar som bidrar 

till vad vi anser stereotypt manligt och kvinnligt, och tillslut är det den stereotypa 
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verkligheten vi förknippar oss själva med. Om vi aldrig får höra något som bryter mot 

genusstereotyperna, då kan vi inte heller undkomma stereotypernas makt (Anja 

Hirdman, 2002).  

 

1.1.3 HARD NEWS ELLER SOFT NEWS 

 

Begreppen hard news och soft news är refererade till i medieforskning världen över. Det 

refereras till dem i genusforskning då det ofta dras paralleller mellan soft news och 

kvinnor kontra hard news och män (se exempel Carter, Branston och Allan, Holland, 

Paula Skidmore, samtliga i antologin News, Gender and Power, 1998). 

 

Soft news skulle, med sina känslosamma, personliga och icke-politiskt relevanta nyheter 

tilltala kvinnor. Männen, å sin sida, skulle attraheras av de politiska, världsliga och 

opersonliga nyheterna som karaktäriserar hard news. Dessa föreställningar kan kopplas 

till Yvonne Hirdmans stereotypa genuskontrakt (2001) som vi återkommer till längre 

fram. 

 

1.2 BAKGRUND 
 

Var dag är det cirka 80 procent av Sveriges befolkning som lyssnar på radio. Vi ägnar 

mycket tid åt detta medium. Vi lyssnar i genomsnitt två och en halv timme varje dag 

(Erik Lindfelt, Leif Eriksson-Sjöberg, 2006). Den karaktäristiska lyssnaren sysselsätter 

sig vanligen med annat medan radion hörs. 

 

Vi diskar. Vi kör bil. Vi arbetar. Vi stryker. Vi försöker få iväg barnen. Vi matar hunden. Vi vaknar. 

Vi halvsover. Vi klär på oss. Och så lyssnar vi på radio.  

Erik Lindfelt, Leif Eriksson-Sjöberg (2006) s. 12 

 

Radion är ett medium tenderar att höras i bakgrunden utan att kräva lyssnarens fulla 

medvetande. Detta fenomen är både radions välsignelse och förbannelse. Det pågår en 

ständig kamp för att fånga lyssnarens uppmärksamhet, men samtidigt är det ett medium 

som tillåter andra aktiviteter samtidigt. Vilka andra medier gör det? Självfallet finns det 

fortfarande ett fåtal lyssnare som slår sig ner i favoritfåtöljen och lyssnar på radio med 

full uppmärksamhet och eftertänksamhet, men normallyssnaren passar enligt Erik 

Lindfelt och Leif Eriksson-Sjöberg (2006) på att kombinera lyssnandet med andra 

aktiviteter. Sällskap är en viktig anledning till varför vi lyssnar på radio, även musik och 
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information är skäl till lyssnande. Det finns även en anledning bestående av renodlade 

nyheter, detta är vad studien kommer att fokusera på. 

 

1.2.1 OM P3 NYHETER  

 

I studien undersöks nyhetssändningarna i P3 Nyheter, som är P3:s egen 

nyhetsredaktion. P3 är i sin tur en del av Sveriges Radios verksamhet och finansieras 

därmed genom Radio- och TV-avgiften. P3 Nyheter riktar sig till den unga publiken, 

den huvudsakliga målgruppen är unga från högstadie- och gymnasieåldern upp till 30-

årsåldern. P3 och P3 Nyheter definierar själva sin målgrupp som de i åldrarna mellan 15 

och 35 år, men påpekar även att de har äldre lyssnare. Nyhetssändningarna i P3 Nyheter 

skiljer sig något från exempelvis Ekots nyhetssändningar, då de riktar sig till en yngre 

målgrupp (P3, 2013).  

 

P3 Nyheter berättar vad som händer i Sverige och världen och håller extra koll på ämnen som berör 

just våra lyssnare, till exempel bostadssituationen, utbildning och jobb. 

P3 Nyheter 

 

P3 Nyheter når dagligen ut till en stor del av Sveriges befolkning och sänder nyheter 

vardagar mellan 06.30 och 18.00. Statistik från TNS Sifo visar att det i genomsnitt är 

cirka 17 procent av Sveriges befolkning som lyssnar på P3 (TNS Sifo, 2013). Vi anser 

således att P3 Nyheter med dess omfång och målgrupp utgör ett relevant område för vår 

studie.  

 

1.2.2 MOTIVERING AV OMRÅDE 

 

Anledningen till att vi väljer att studera nyhetssändningarna i P3 Nyheter är deras unga 

målgrupp samt deras fokus på nyheter. Vi vill studera nyhetssändningar som riktar sig 

till unga personer, som fortfarande är mottagliga för identitetsskapandet. Enligt Erik H. 

Eriksson (1977) är de tidiga vuxenåren en viktig del till vårt identitetsskapande eftersom 

det är den period i livet då man söker en inriktning både yrkesmässigt, ideologiskt och 

relationsmässigt sett. Därav vill vi studera ett radioprogram som riktar sig till unga, som 

P3 Nyheter (P3, 2013).  

 

Ur enbart en nyhetssynpunkt kunde vi valt att studera Ekot, som är Sveriges Radios 

rikstäckande nyhetsredaktion, men då hade studien inte utgått från samma unga 
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målgrupp. Vi kunde även ha valt ett radioprogram som fokuserar på nöje och 

underhållning, men nöjesjournalistik har enligt Anja Hirdman (2002) inte samma krav 

på sig när det gäller objektivitet, saklighet och opartiskhet. I dag sänder i princip 

samtliga radiokanaler nyheter (Erik Lindfelt, Leif Eriksson-Sjöberg, 2006). Vi ansåg 

därför att det var en viktig genre att studera och det är en anledning till att vi valde att 

fokusera på nyheter och inte något av alla underhållningsbaserade program som finns i 

etern. Ytterligare en anledning till att vi väljer att studera P3 Nyheter är för att vi ser 

deras redaktion som en form av flaggskepp för modern nyhetsrapportering. I våra tankar 

är P3 Nyheter en av alla redaktioner som möjligtvis skulle kunna leva upp till de svaga 

förhoppningar och förväntningar om en jämställd genusrepresentation som vi har. Det 

är något med P3 Nyheters ljudbild, unga sändare och reportrar, nyhetsvärdering och 

förekomst på sociala medier som väcker vår bild av dem som en modern redaktion. Vi 

förmodade följaktligen att P3 Nyheter skulle vara väl insatta i både jämställdhet och 

jämlikhet, detta skulle således höras i sändningar och inslag, eftersom vi inkluderar 

dessa faktorer i tankarna om en modern redaktion. Överlag är radion som medium ett 

tämligen outforskat forskningsområde, åtminstone jämfört med TV och press, så 

valmöjligheterna var flera.  

 

1.2.3 GENUS I SÄNDNINGARNA 

 

Sveriges Radios hemsida tillhandahåller en handbok för anställda inom public service, 

SRHandboken. Denna handbok innehåller riktlinjer för samtliga medarbetare hos 

Sveriges Radio. I handbokens avsnitt gällande jämställdhet återfinns följande text: 

 

Vi ska ta ställning för ett jämställt samhälle med lika rättigheter och skyldigheter för män och 

kvinnor.  

Vi ska ha program som är lika intressanta och berörande för kvinnor som män. Det handlar om 

ämnesval och musikval, vilka som bereds plats i programmen och vad män och kvinnor får 

kommentera. 

Vi ska också skildra könsstrukturer i samhället, visa förebilder, medverka till debatt och aktivt leta 

medverkande och experter av det underrepresenterade könet. 

SRHandboken 7:3 Jämställdhet 
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1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
   

Enligt pressutredningen år 1994 (Stig Hadenius, Lennart Weibull, Ingela Wadbring, 

2008) ska medierna informera, granska och vara ett forum för debatt. Vår studie 

undersöker den del som rör forum för debatt – vilka som kommer till tals. Om ett av 

könen har en enklare väg till mediernas intresse kommer det könet att ta större plats i 

mediernas möjliga sammanhang. Olika möjligheter att kunna göra sin röst hörd är ett 

problem för demokratin (Gunilla Jarlbro, 2006). Det är viktigt att undersöka 

representationen i allmänhet och inom specifika områden. En jämställd representation 

skulle underlätta identitetsbildningen för samhällets individer åt ett håll som inte är 

bundet av genusstereotyper och ett manligt normativ. Studiens syfte är att, inom vårt 

urvals ramar, analysera huruvida det råder en jämställd representation mellan män och 

kvinnor i P3 Nyheter eller ifall något av könen äger mediernas agenda. Studiens syfte är 

även att belysa hur, på vilka sätt, män och kvinnor kommer till tals och inom vilka 

ämnesområden de olika könen vanligen figurerar under den tidsperiod studien 

genomförs.  

 

Vi har ställt följande frågeställning: 

– I vilken utsträckning sprider P3 Nyheter, via sina intervjupersoner, en journalistisk 

dagordning bunden till genusstereotyper? 

För att få svar på vår övergripande frågeställning kommer följande underfrågor 

att användas: 

– Hur ser representationen av kvinnor respektive män ut i P3 Nyheter? 

– I hur många sekunder kommer den genomsnittliga kvinnan respektive mannen till 

tals? 

– Inom vilka ämnesområden figurerar könen vanligen? 

– Hard news kontra soft news, vilket kön pratar om vad? 

– I vilket syfte kommer män respektive kvinnor till tals? 

 

2 TEORETISKA PERSPEKTIV 
 

Här presenteras de teoretiska referensramar vår studie landar i. Inledningsvis kommer vi 

att beskriva varje teori mer ingående var för sig, därefter följer en sammanfattning av 

hur teorierna används i studien.   
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2.1 AGENDA-SETTING 

 

Teorin om agenda-setting, kallas vanligen på svenska för dagordningsteorin. Termen för 

uttrycket agenda-setting myntades av Maxwell McCombs och Donald L. Shaw 1972 när 

de beskrev fenomen i samband med politiska valkampanjer. De belyste då problem som 

rörde exempelvis politiker som försökte övertyga sina väljare om vad som, utifrån deras 

syn, var den viktigaste frågan (Maxwell McCombs, Donald L.Shaw, David Weaver, 

1997). 

 

I dag har dock processen som rör agenda-setting förändrats, från att handla om enbart en 

agenda, till att belysa flera agendor. Enligt massmedieforskaren Denis McQuail (1984) 

består agenda-setting av tre agendor; en politisk, en medieagenda och en interpersonell 

agenda. Trots att det existerar flertalet olika agendor inom teorin är grundtanken för 

dagordningsteorin att medierna är med och bestämmer vad vi har åsikter om snarare än 

vad våra åsikter faktiskt är (Gunilla Jarlbro, 2006). 

 

Den grundläggande idén bakom agenda-settingteorin är dock att medierna inte bestämmer våra 

åsikter utan snarare vad vi ska ha åsikter om, vilket innebär att det som inte skrivs om kan det inte 

heller bildas opinion omkring.  

Gunilla Jarlbro (2006) s. 31 

 

2.1.1 ANDRA NIVÅN AV AGENDA-SETTING 

 

Under åren har forskningen kring agenda-setting, eller dagordningsteorin som den också 

kallas, utvecklats till den grad att det nu även är intressant att undersöka hur något 

händer och inte bara vad som händer, som tidigare. Att undersöka hur ett specifikt ämne 

gestaltas i medierna brukar kallas för second level of agenda-setting. För att vara tydliga 

kommer vi inom det här avsnittet att använda oss av det svenska uttrycket, som är den 

andra nivån av agenda-settingteorin (Maxwell McCombs, 2004). 

   

Genom att använda oss av både den första och den andra nivån av agenda-settingteorin 

går det därmed att studera både vad och hur det rapporteras om ett specifikt ämne. Detta 

har Anat First (2002) gjort i en omfattande studie som redovisade genusrepresentationen 

i internationella nyhetsartiklar. Anat First använde sig av den första nivån i agenda-

settingteorin för att undersöka kvinnorepresentationen i nyhetsartiklarna, därefter 
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användes den andra nivån i agenda-settingteorin för att studera på vilket sätt kvinnorna 

fick yttra sig, inom vilka områden. Och resultatet av studien var tydligt. Kvinnor är i 

allmänhet frånvarande i internationella nyheter och när de väl medverkar är det inom 

den privata sfären som; familjefrågor, mänskliga rättigheter och sociala frågor. Studien 

är, förutom viktig för genusforskningen, också ett bra exempel på hur man kan använda 

sig av dagordningsteorins olika nivåer i praktiken.  

 

2.1.2 HUR AGENDA-SETTING FUNGERAR 

 

Fenomenet agenda-setting är tämligen vanligt och figurerar i alla sammanhang dit 

medierna når. Ena dagen är det växthuseffekten som är det största samtalsämnet i 

fikarummet, medan det någon dag senare är den senaste dieten som diskuteras. Det 

skiftar mellan stora och små ämnen men gemensamt för dem är att de toppar mediernas 

löpsedlar. Plötsligt blir det tyst om en tidigare het händelse och mycket riktigt så har 

även medierna slutat att rapportera om händelsen vid det här laget.  Vad beror detta på? 

Är vi styrda av medierna eller är det bara en slump att vi väljer att diskutera de ämnen 

som medierna rapporterar om?  

 

Maxwell McCombs (2006) menar att medierna använder sig av agenda-setting genom 

att rapportera om det som publiken förväntas vilja ta del av. Medierna väljer till stor del 

själva, nyhetsvärderar och selekterar bland diverse nyheter dagligen. Vissa rapporteras 

det om, medan andra nyheter som anses mindre populära förlorar medieutrymme. 

Publiken får därmed enbart ta del av de nyheter som kommit i genom den så kallade 

gate-keepern på nyhetsredaktionen, vilket i sin tur innebär att publiken bara kan bilda 

opinion kring de områden som tagits upp av medierna. De ämnen som ofta tas upp av 

medierna är enligt Maxwell McCombs (2006) offentliga problem som berör flera i 

samhället som exempelvis ekonomi, mänskliga rättigheter, brott och miljö. Agenda-

settingteorin skulle kunna ses som ett samspel mellan journalisten och publiken. Men 

det är i slutändan medierna som ur en dagordningssynpunkt har makten att bestämma 

över vilka ämnen som människor ska ta fasta på, bilda sig åsikter om och skapa opinion 

kring. Detta är mediernas dagordningsmakt. De har makten att bestämma vilka områden 

som ska belysas och därmed också makten att i viss utsträckning styra 

opinionsbildningen (Maxwell McCombs, 2004). 
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2.2 GENUSPERSPEKTIV  

 

Ordet genus användes från början bara inom lingvistiken men lånades in av de då, så 

kallade, “kvinnoforskarna” för att sätta ord på och definiera den feministiska 

övertygelsen om de sociala strukturer som följer med våra biologiska kön. 

 

… att bakom de fasta formerna “kvinnor” och “män” döljer sig prägling, fostran, tvång och 

underordning. På nytt behövde vi ett ord för att liksom fasadbelysa könens sado-masochistiska 

relation och påvisa den ständigt pågående (de-)formeringen av Hon och Han i denna relation. 

Yvonne Hirdman (2001) s. 12 

 

Enkelt förklarat betyder genus de socialt konstruerade, strukturella mönster som finns 

mellan könen. I vissa tolkningar förklaras genus som de sociala skillnaderna könen 

emellan. En sådan tolkning betyder dock även att om det inte syns någon skillnad finns 

heller inget genus. Enligt Raewyn Connell (2009) är forskningsnyckeln att släppa 

fokuseringen på skillnader och i stället se till relationer, de sociala relationerna mellan 

individer och grupper.  

 

Genus är ett mångdimensionellt och komplext begrepp. De definitiva definitionerna går 

i sär forskare emellan. Till vår studie har vi valt att utgå i från Yvonne Hirdmans 

radikalfeministiska teori om det stereotypa genuskontraktet. Hirdman har spelat stor roll 

för svensk genusforskning och är en relevant utgångspunkt även för oss.  

 

2.2.1 DET STEREOTYPA GENUSKONTRAKTET  

 

Det stereotypa genuskontraktet hämtar delvis grundtanken från Bibeln. 

 

Och till kvinnan sade han: jag skall låta dig utstå mycken vedermöda, när du bliver havande; med 

smärta skall du föda dina barn. Men till din man skall du åtrå varda, och han skall råda över dig. 

Bibeln, 1:a Mosebok 3:16 

 

Det går att förstå redan i Bibelns ord att män och kvinnor lyder under vissa strukturella 

tvång som skiljer sig åt könen emellan. Tvångsstrukturen finns kvar än i dag, kulturellt 

nedärvd och innehållandes krav och rättigheter. I mannens kontrakt står att han ska 

bidra med ansvar, beskydd och försörjning. I kvinnans kontrakt står att hon bär ansvar 

för födandet, uppfödandet och beroendet (Yvonne Hirdman, 2007). Mannen bör således 
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försörja, beskydda och ta hand om sin kvinna. Den omhändertagna kvinnan ska, för att 

förtjäna mannens beskydd, stanna hemma för att ta hand om just hemmet och barnen. 

Att kvinnan bara finns i hemmet leder följaktligen till att mannens förpliktelser främst 

gäller i hemmet eftersom det är inför henne han ska genomföra dem. I den stora världen, 

dit kvinnan inte har tillträde, har han en stor handlingsfrihet. De underordnade 

kvinnorna är uteslutna från den stora världen.  

 

Om världens spännande platser inte är tillåten för ens sort vänder man sig i från dem. 

Yvonne Hirdman (2001) s. 92  

 

2.3 HOMOSOCIALITET 

 

Begreppet homosocialitet kan användas för att definiera mäns relationer till varandra. 

Det innebär att de sätter relationer till andra män före relationen till kvinnor i en 

prioriteringsordning. Män värdesätter vanligtvis prestationer av andra män högre 

jämfört med prestationer av kvinnor och de tar hellre emot bekräftelse för exempelvis 

ett styrkelyft från en annan man än en kvinna.  Den homosociala normen beskrivs av 

Yvonne Hirdman (2001) och grundar sig i hur män beter sig i grupper tillsammans med 

andra män. De beundrar och respekterar varandra och denna manliga vänskap bildar till 

att återskapa eller rentav till att upprätthålla manssamhället.  

 

Yvonne Hirdman påpekar även att homosocialiteten är en form av psykologi, där 

männen blir överordnade och skapar mer eller mindre uttalade regler att förhålla sig till. 

Hon ser på männens umgänge som om de stänger in sig i manliga burar vari det så 

kallade manlighetspratet bildas, med både tydliga koder och samhörighet. Detta 

manlighetsprat kan även skena och den maskulina stereotypen kan både förminskas, 

förstärkas och extremiseras. Yvonne Hirdman (2001) tar upp både kyskhetskulturer, där 

den manliga hedern beror på hur kvinnorna i mannens närhet uppträder, samt nazismen 

som ett annat exempel på maskulin extremisering. 

 

Lockelse och bekräftelse förmodas vara anledningar till den manliga homosocialiteten. 

Vi lockas enligt Anja Hirdman (2002), även hon radikalfeminist, av att kunna 

identifiera oss med den maskulina bild som dominerar. Den manliga homosocialiteten 

blir överordnad, män vill vara med män, men även kvinnor trånar efter de maskulina 

stereotyperna, något som vid en första anblick kan anses invecklat. Varför vill inte 
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kvinnorna identifiera sig med kvinnor? Anja Hirdman (2002) beskriver den rådande 

maktdominansen i dagens samhälle:  

 

Då män har den övervägande tillgången till samhällets maktresurser, har de tilldelats ett högre 

samhälleligt värde, vilket gör (eller har gjort) dem mer intressanta såväl för andra män som för 

kvinnor…  

Anja Hirdman (2002) s. 20 

 

2.3.1 MEDIERNAS HOMOSOCIALA MEDIERUM 

 

Homosocialitet kan ytterligare beskrivas som ett system med normer som skapas genom 

flera institutioner i samhället. Det kan vara institutioner som; familj, skola och 

arbetsplatser och enligt Anja Hirdman (2002) kan vi även föra in medier i denna 

kategori. Medierna har ett stort ansvar när det kommer till formandet av homosociala 

band. Medier förenklar ofta och använder sig av stereotyper för att göra ett visst ämne 

lättförståeligt. De delar i denna process vanligen upp publiken efter kön och skapar 

specifika gemenskaper baserat på idéer om vad som är manligt och kvinnligt. I denna 

process formar medierna homosociala medierum, som Anja Hirdman (2002) kallar dem 

för. Att magasin som riktar sig till ett specifikt kön använder sig av dessa homosociala 

medierum är det ingen tvekan om. Det är enkelt att förstå huruvida magasin vänder sig 

till den kvinnliga eller manliga publiken, men hur är situationen för etermedierna?  

 

2.4 SAMMANFATTNING AV TEORIER    
 

I teorikapitlet har vi beskrivit de teorier som vi kommer att utgå från i studien. Eftersom 

teorierna är grunden för hela studien var det något vi lade stor vikt vid. 

Dagordningsteorin är den största teoretiska grundstenen i vår studie. Mycket för att den 

har ett journalistiskt fokus, men också för att dess teoretiska referensramar bygger på de 

saker som vi med vår studie kommer att undersöka närmre. Vi kommer att använda oss 

av dagordningsteorin genom att kartlägga dels representationen mellan män och kvinnor 

men också hur de olika könen representeras. Det innebär att vi fokuserar på både den 

första och den andra nivån av dagordningsteorin.  

 

En annan övergripande teori som genomsyrar arbetet är genusperspektivet, som föll 

som ett naturligt val av teori för vår studie eftersom ämnet vi valt att studera omfattar 
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manligt och kvinnligt i kombination med könsstereotyper. Genom det genusteoretiska 

perspektivet kommer vi att undersöka inom vilka områden som män och kvinnor 

vanligen förekommer och hur det kan tänkas sammanfalla med den manliga normen och 

de könsstereotyper som råder.  

 

Slutligen bygger även studien på den manliga homosocialiteten, som enligt Yvonne 

Hirdman (2001) både kan förstärka och förminska de manliga könsstereotyperna som 

finns. De könsstereotyperna ligger till grund för vårt tankesätt under studiens arbete. 

Kvinnor ses som svagare och framställs ofta som någon form av offer, medan männen 

framställs som mäktiga och sakkunniga. Med hjälp av homosocialiteten som en 

teoretisk referensram undersöker vi i vilken egenskap och i vilket syfte som männen 

respektive kvinnorna får komma till tals. 

 

Samtliga teorier som vi väljer att använda oss av har ett specifikt fokus men är samtidigt 

enkla att koppla ihop och relatera till vår studie som helhet. Vi kommer att använda oss 

av teorierna som ett övergripande tankesätt under hela studiens arbete, från början till 

slut. Teorierna kommer att fungera som en teoretisk referensram för uppsatsens teser, 

slutsatser och resultat. 

 

3 TIDIGARE FORSKNING 
 

Forskningen inom ämnet genusframställning är bred och det finns flera aspekter att 

fördjupa sig i. Ordet genus är något som lockat flera forskare till att göra studier om 

genus och könens betydelse och under de senaste åren har forskningen applicerat 

genusteorier på medier som press, radio och TV. Flera forskare har likt vår studie 

fokuserat på vilka som får komma till tals och synas samt på vilket sätt människor 

framställs i medier. I det här avsnittet belyser vi några exempel från forskningen som 

rör genusframställning i medier. Vi har valt ut de avhandlingar, artiklar och studier som 

vi funnit mest relevanta och användbara för vår studie. Ingen av de följande studierna 

handlar om representationen bland radios intervjupersoner. Vi har sökt sådana studier 

utan framgång. 
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3.1 ALL WOMEN SHOULD CRY 

 

All women should cry är en artikel skriven av Anat First (2002). I artikeln redovisar 

Anat First sin studie av kvinnorepresentationen i internationella nyhetsartiklar. Studien 

bygger på agenda-settingteorin eller dagordningsteorin som den heter på svenska, därav 

finner vi den här forskningen relevant att koppla till vår studie. Genom att använda sig 

av både den första och den andra nivån av agenda-settingteorin studerar Anat First både 

vad som skrivits om ett specifikt ämne och hur, vilket även vi gör i vår studie. De olika 

nivåerna av agenda-setting togs upp mer ingående i teoriavsnittet.  

 

Anat First har i sin studie (2002) använt sig av ett gediget material. Hon analyserar i sin 

studie kvinnorepresentationen i internationella nyhetsartiklar, under två unika tillfällen 

kopplade till speciella händelser. Det första tillfället som hon väljer att fokusera på i sin 

studie är uppmärksammandet av 50-årsdagen av andra världskrigets slut, som hölls i två 

dagar i maj 1995. Här samlade Anat First in 7474 inslag från 143 tidningar, TV och 

radio i 41 länder. Det andra tillfället hon valde att fokusera på i sin studie varade två 

veckor i september 1995, då FN:s kvinnokonferens hölls i Peking. Vid detta tillfälle 

samlade Anat First in ett material som bestod av 45 672 internationella nyhetsartiklar 

från tidningar, TV och radio i totalt 35 länder.  

 

Resultaten från Anat Firsts studie All women should cry (2002) visar tydligt att kvinnor 

är underrepresenterade, rentav frånvarande i internationella nyheter. Studiens resultat 

visar även att kvinnor i huvudsak kommer till tals i samband med ämnen som räknas till 

den privata sfären. Exempel på ämnen som räknas till den privata sfären, där kvinnor i 

huvudsak framträdde, var familjefrågor, mänskliga rättigheter och sociala frågor. 

Kvinnorna var helt uteslutna från medieämnen som traditionellt ses till den offentliga 

sfären, som politik, ekonomi och internationella konflikter. Trots att kvinnorna i stort 

sett bara fick komma till tals inom den privata sfären bör det ändå understrykas att 

männen även inom den privata sfären hade en överlägset högre representation. 

Intressant att reflektera över är också att de ämnesområden där kvinnor i huvudsak kom 

till tals var även de ämnen som fick minst utrymme av medierna. Vi ser Anat Firsts 

studie om kvinnorepresentationen i nyhetsartiklar som en stor inspirationskälla till vår 

studie om genusrepresentationen i P3 Nyheter.  
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3.2 TV-RUMMETS ELITER 
 

I sin avhandling TV-rummets eliter: Föreställningar om kön och makt i fakta och fiktion 

tar Maria Edström (2006) upp betydelsen av kön och olika maktpositioner i samhället. 

Med avhandlingen undersöker hon hur representationen av kvinnor och män ser ut i 

TV-rummet och i vilken utsträckning den representationen är könsmärkt. Ett centralt 

begrepp i Maria Edströms avhandling är just könsmärkt. Hon beskriver begreppet som 

ett uttryck för hur vi tänker om kön, vilka tankar, strukturer och processer som finns där 

könsdimensionen har betydelse. Hennes studie undersöker, till skillnad från vår, 

kvinnliga och manliga eliter, det vill säga kända personer som anses ha större makt och 

inflytande i samhället. Hon anser att det är viktigt att undersöka hur elitpersoner 

representeras eftersom de på olika sätt påverkar mediernas dagordning och hon anser att 

det finns ett samband mellan kön och makt. 

 

 

Jag ser TV-rummet som en plats där kön och makt reproduceras, utmanas och omförhandlas. Min 

utgångspunkt är att kön och makt hänger ihop och att olika maktfält har olika logiker som gynnar 

eller missgynnar kvinnors möjligheter att nå maktpositioner.  

Maria Edström (2006) s.154 

 

Maria Edström anser att det finns ett samspel mellan aktörer och medier. Ta en politiker 

som ett exempel, hen vill enbart synas i TV-rutan i en positiv vinkel, med ett syfte att få 

fler väljare till sitt parti. Hon undersöker därför i sin avhandling även hur elitpersoner 

representeras, inom vilka områden och i vilka genrer eliterna kommer till tals. Genom 

att undersöka elitpersoners positioner, platser och sammanhang går hon djupare in på 

detta. Maria Edström väljer, som tidigare nämnt, att studera eliter i TV. I vår studie 

undersöker vi till skillnad från Maria Edström alla som får komma till tals, inte enbart 

elitpersoner, men vi finner ändå Maria Edströms avhandling relevant med tanke på 

hennes fokus på genusframställning och representation. 

 

Resultatet av Maria Edströms studie om TV-rummets eliter är tydligt. Hon visar genom 

sin avhandling att det finns ett demokratiskt underskott i TV-rummet när det gäller 

representation av kön. Två tredjedelar av alla som syns är män. När det avses hur könen 

framställs och hur de kommer till tals råder det en könsmärkning. Maria Edström drar 
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en linje vid en skillnad som är större än 40 procent kontra 60 procent. Ett ämne med 

större procentuell skillnad könen emellan klassificeras som könsmärkt.  

 

De kvinnor och män som syns bidrar till att spegla och skapa föreställningar om vad 

som är kvinnligt och manligt och även vad kvinnor respektive män förväntas att göra. 

Kvinnor kommer till tals inom områden som rör jämställdhet, mänskliga rättigheter och 

relationer medan männen har en övergripande dominans inom övriga områden som 

ekonomi, sport och politik. Maria Edströms resultat tyder på att könsnormen är stark i 

TV-rummet, både när det gäller representation och framställan. Detta leder i sin tur till 

att de könsstereotyper som finns i dagens samhälle förstärks och reproduceras. Maria 

Edströms studie visar resultat där en jämställd representation av kvinnor och män inte 

existerar och där den manliga normen är övergripande. Vi använder Maria Edströms 

avhandling som en inspiration till vår studie. Vi undersöker om samma könsstereotyper 

som hennes resultat tydliggör även förekommer inom nyhetsgenren i radio.  

 

 

3.3 PUBLICISTISKA BOKSLUT 
 

Projektet Publicistiska bokslut vid Göteborgs universitet undersökte vilka 

karaktäristiska drag en individ bör ha för att optimera sina chanser att synas i 

dagstidningarna (Tomas Andersson Odén, 2002). Analysen byggde på 7 200 

nyhetsartiklar med lokal inriktning i sammanlagt 36 olika tidningar. I de 38 procent av 

artiklarna med en tydlig huvudkaraktär kunde följande mönster skönjas kring denne: 94 

procent var infödda svenskar, 70 procent var män och 60 procent befann sig i 

medelåldern. Publicistiska bokslut har genomfört komparativa studier som tämligen 

entydigt bevisat att det alltjämt är den vite, medelålders mannen som breder ut sig i 

dagstidningarna.  

 

3.4 HARD NEWS ELLER SOFT NEWS 
 

Som vi tidigare nämnt är hard news och soft news två vedertagna begrepp inom 

medieforskning och innehållsanalyser. Vad som däremot inte är vedertaget är 

begreppens exakta definition. Begreppens skillnader kan i olika forskningar definieras 

inom exempelvis nyhetens område, den bakomliggande produktionen, nyhetens fokus, 
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nyhetens stil eller nyhetens mottagande. Innehållsanalyser blir svårgenomförliga och 

framförallt varierande olika forskare emellan. 

 

I tidningen Journalism publicerades i januari 2011 ett forskningsresultat där man mot 

bakgrund av oklarheten åtar sig att reda ut begreppens definitioner (Carsten Reinemann, 

James Stanyer, Sebastian Scherr, Guido Legnante, 2011).  

   

Given the high degree of collective ambiguity regarding the understanding of hard vs soft news we 

want to suggest a standardized definition and measurement that also reflects the multi-dimensional 

character of different types of news that is apparent in many of the studies reviewed here. 

Reinemann, Stanyer, Scherr, Legnante (2011) s. 222 

 

För att ta fram sina definitioner samlade forskarna ihop 24 olika definitioner och 

jämförde dessa. De kunde utröna diverse samband som tillsammans ledde fram till tre 

möjliga mätdimensioner att använda sig av i särskiljandet av soft news och hard news. 

De tre mätdimensionerna är enkelt användbara i innehållsanalyser, det är möjligt att 

utvinna en analysmodell som är lämplig till studien. Denna presenteras i metodkapitlet.  

 

 

3.5 CONSIDERING THE SOURCES IN LOCAL TELEVISION 
NEWS: DIVERSITY IN COVERAGE OF HARD AND SOFT NEWS 

 

I september 2010 presenterade Thomas Voinché, William Davie och Lucian Dinu sin 

forskning i tidningen Southwestern Mass Communication Journal. De utgick från tron 

om att lokala nyheter på TV erbjuder tittaren ett fönster mot omvärlden. De som 

kommer till tals definierar vilka som är kvalificerade nog att få komma till tals i frågan. 

Forskarna ville undersöka hur fördelningen ser ut sett till kön och etnicitet. 

 

The goal of this study is to compare the relationships between story content (hard and soft news), 

story presenter (anchors and reporters) and story sources (expert and non-expert) in order to assess 

the position of women and minorities in this community mosaic. 

Voinche, Davie, Dinu (2010) s. 99 

 

Forskarna valde ut sex lokala TV-stationer från tre olika kanaler i sydvästra USA. De 

valde att studera nyheterna som sändes vid 18 och under november 2008 slumpades fem 

sändningar från respektive TV-station fram till studien. Innehållsanalysens variabler 

utgick från att besvara fyra olika frågeställningar; Vad för samband existerar mellan 
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nyhetsankarets/reporterns kön och nyhetens innehåll? Vad för samband existerar mellan 

nyhetsankarets/reporterns etnicitet och nyhetens innehåll? Vad för samband existerar 

mellan källans kön och rollen som expert/icke expert? Vad för samband existerar mellan 

källans etnicitet och rollen som expert/icke expert?  

   

Utifrån 143 analysenheter fick de inledningsvis fram att sändningarna innehöll mer hard 

news än soft news. Studien visade vidare att inget samband fanns mellan nyhetsankarets 

kön och nyhetens innehåll. Det fanns heller inget samband mellan nyhetens innehåll och 

reporterns kön. Vita nyhetsankare presenterade mer hard news (58,70 procent) än 

nyhetsankare från etniska minoriteter (41,30 procent), i rapporteringen av soft news 

fanns ingen skillnad. Vita reportrar stod för 64,47 procent av de nyheter som klassades 

som hard news, reportrar från etniska minoriteter stod för 35,53 procent. De vita 

reportrarna dominerade även rapporteringen av soft news (70,59 procent).  

 

Den mest intressanta frågeställningen i studien för vår del är hur sambandet ser ut 

mellan källans kön och rollen som expert eller icke expert. Studien visade att 79,82 

procent av experterna var män, följaktligen var endast 20,18 procent av experterna 

kvinnor. Forskarna skriver även att 76,52 procent av experterna var vita till hudfärgen, 

23,48 procent var svarta.  

 

 

4 METOD 
 
I det här avsnittet presenterar vi den metod vi valt till vår studie. Metoden är vårt 

instrument för att tillförskaffa oss det material vi behöver för att göra en relevant analys 

och slutdiskussion utifrån våra frågeställningar. Vi har valt en kvantitativ metod för att 

kunna analysera en större mängd data. Det insamlade materialet från två veckors 

sändningar kan ge oss indikationer på hur den större verkligheten ser ut genom det 

framtagna och mätbara resultatet. 

 

 

4.1 KVANTITATIV INNEHÅLLSANALYS 
 

Innehållsanalys är en metod som hjälper oss att analysera, i vårt fall, medietext. En 

innehållsanalys låter oss på ett konsekvent sätt kategorisera medietexten utifrån 

förutbestämda variabler i ett kodschema. Vi använder oss av den kvantitativa 
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innehållsanalysen för att analysera ett stort material på ett sätt som är adekvat för att 

besvara studiens frågeställningar. En av fördelarna med innehållsanalysen är enligt Alan 

Bryman (2008) att det är en öppen forskningsmetod. Med en öppen forskningsmetod 

anser Alan Bryman att det är enkelt att på ett konkret sätt beskriva hur man gjort sitt 

urval och utformat kodschemat. Jarl Backman (2008) beskriver de kvantitativa 

metoderna som metoder som mynnar ut i numeriska observationer eller låter sig 

transformeras till sådana, något som vi med vår studie ville resultera i. 

 

4.2 MATERIAL 

 

Materialet som vi arbetade med bestod av nyhetssändningar från två veckor i P3 

Nyheter. Förutom de valda nyhetssändningarna som materialet i vår studie bygger på 

genomförde vi även en pilotstudie på ett antal sändningar. Pilotstudien hade två 

funktioner, den var delvis till hjälp vid utformandet av ämnesområdena men fungerade 

också som ett förberedandetest för att fastställa att vårt kodschema täckte in alla 

aspekter som behövdes. I nästa avsnitt som rör kodningen kan ni läsa mer om 

tillvägagångssättet under vår kvantitativa innehållsanalys.  

 

4.3 KODNING 
 
Vi har lyssnat på P3 Nyheters samtliga nyhetssändningar från vecka 46 och 47 år 2013. 

P3 Nyheter sänds alla vardagar och sändningarna per dag är totalt 15 stycken. 

Emellertid är två av dessa sändningar enbart en dialog mellan nyhetssändaren och 

programledaren i det program som sänds just då. Det sänds inga inslag och inga 

intervjupersoner hörs. Detta gäller sändningarna klockan 06.30 och 13.00 och de är 

således inte inkluderade i urvalet. Således har vi lyssnat på totalt 130 nyhetssändningar.  

 

Vad som sedan kodats och fungerat som analysenheter är intervjupersonerna. En 

nyhetssändning kan innehålla exempelvis tre olika inslag. Ett enskilt inslag kan 

innehålla exempelvis två intervjupersoner. Dessa intervjupersoner har kodats som två 

analysenheter. Om de i samma inslag har pratat vid olika tillfällen, förekommit med två 

olika säg, har den sammanlagda tiden för dessa säg adderats och resulterat i 

intervjupersonens totala längd på säg. Det slutliga antalet intervjupersoner, 

analysenheter, blev 315 stycken.  
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Vi har inte kodat innehållet i sändningarnas eventuella löp utan enbart inslag med 

intervjuperson. Vi lyssnade på sändningarna tillsammans och klockade inslagen och 

intervjupersonernas säg tillsammans. Sekunderna har avrundats till hela. Programmet 

SPSS har använts till databearbetningen. 

 

 

4.4 KODSCHEMA 
 

I det här avsnittet kategoriserar vi variablerna som vi använt oss av i underrubriker efter 

vilken frågeställning de svarar på. Men först går vi igenom de variabler som rör 

omständigheterna.   

 

Kodschemat börjar med sändningsdatum (V1), som anger det datum sändningen ägde 

rum och sändningstid (V2), klockslaget. Vi lyssnade via P3 Nyheters hemsida och 

sändningens längd (V3) är den siffra som hemsidan uppger att sändningen är lång. 

Denna siffra var inte alltid representativ för just själva nyhetssändningens längd 

eftersom det inspelade ljudklippet som hemsidan erbjuder i bland kunde starta med 

musik eller brytas innan sändningen var slut. Vi valde ändå att använda dessa siffror då 

de i stora drag har stämt överens med sändningens längd. Eftersom samtliga sändningar 

lidit av samma risk för problemet ansåg vi att siffran var relevant inom urvalet. 

Emellertid har siffran på grund av sin icke tillförlitlighet ej använts i resultatdelen. 

 

Hur ser representationen av kvinnor och män ut i P3 Nyheter? 

Vår studie behandlar endast intervjupersonerna i P3 Nyheter, därför mättes kön (V4) 

enbart på just intervjupersonerna. Sändare, korrespondenter, reportrar och övriga 

anställda av Sveriges Radio inkluderades inte i vårt urval.  

 

Hur länge kommer män respektive kvinnor till tals? 

Total längd på intervjupersonens säg (V5) är antalet sekunder som intervjupersonen har 

ordet. Tidräkningen pausades vid eventuella frågor från reportern eller prator emellan 

två säg, för att sedan startas igen då intervjupersonen ånyo hördes. Vi har inte inkluderat 

de ljud som mer fungerat som ljudeffekter, exempelvis ljudet av en fotbolls-

kommentator eller muslimsk bön. I de fall då intervjupersonen inte talar svenska brukar 

reportrarna låta intervjupersonens röst försvinna gradvis medan de tar över med en 

översättning. Vi stannade då klockan när reporterns röst tog över och intervjupersonens 



  
 

20 

röst inte längre hördes. I total längd på inslaget inkluderades påan, själva inslaget och 

avan. Ifall reportern i samband med avan puffade för liknande inslag på P3 Nyheters 

hemsida inkluderades även de sekunderna.  

 

Inom vilka ämnesområden figurerar de olika könen vanligen? 

Variablerna V7 till och med V22 behandlar inslagets ämnesområde. Flera ämnes-

områden per inslag är möjligt. I vissa fall förekom flera intervjupersoner i samma 

inslag. Dessa har då kodats olika utefter vad deras säg handlar om. Exempelvis kan ett 

inslag handla om en ny gruva utanför Kiruna. En man intervjuas om utbyggandet av 

gruvan och hur detta ska finansieras. Därefter intervjuas en kvinna om hur hennes renar 

ska finna ny betesmark då gruvbygget kommer att ske i anslutning till deras 

vandringsstråk. Mannen som intervjuperson kodas i dessa variabler utefter innehållet i 

hans säg, ekonomi, arbete och politik. Kvinnans säg behandlar jordbruk. 

 

4.5 HARD NEWS OCH SOFT NEWS SOM ANALYSMODELL 
 

I kapitlet om tidigare forskning, 3.4, presenterades den bakomliggande forskningen till 

följande analysmodell. 

Figur 1 är en variant på den tabell forskarna presenterade i samband med sin artikel. Vi 

har valt att, i den här tabellen, översätta de underliggande begreppen eftersom att vi 

kommer att använda dem i vår datainsamling. Vi ville därför vara helt överens om dess 

svenska betydelse och innebörd. 

Topic dimension 

politisk relevant – ej politisk relevant 

 

Focus dimension           Style dimension 

samhällelig relevans – individuell relevans                opersonlig – personlig rapportering 

tematisk händelse – enskild händelse                           okänslig – känslosam rapportering 

 
Figur 1: Tre dimensioner av hard och soft news 

 

4.5.1 TOPIC DIMENSION 

 

Många tidigare definitioner låter politisk relevans bero på själva ämnesområdet i 

nyheten. I den här modellen baseras relevansens vara eller icke vara på hur nyheten 

nämner samhällsaktörer, beslutsfattande auktoriteter, föreslagna program och planer 
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samt människors påverkan av beslut. Ju större förekomst av dessa, desto högre politisk 

relevans och stämpeln hard news. 

 

4.5.2 FOCUS DIMENSION 

 

Modellens andra dimension handlar om nyhetens fokusområde. Modellen särskiljer här 

nyheter som understryker publika eller socialt relevanta händelser eller konsekvenser av 

en händelse, från nyheter som understryker personliga eller privata aspekter. Publik 

relevans kännetecknar hard news medan soft news rör privat relevans. Under den andra 

dimensionen behandlas även huruvida nyheten skildras tematiskt eller tillfälligt. En 

tillfällig skildring faller under soft news. 

 

4.5.3 STYLE DIMENSION 

 

Den tredje dimensionen skiljer på nyheter där reportern visar egna känslor, förmedlar 

någon slags känslointryck eller egna åsikter, och nyheter som saknar dessa personliga 

känslor och åsikter från reportern. Det särskiljs även mellan nyheter som inkluderar 

känsloframkallande element, verbalt eller visuellt, och nyheter som inte gör det. All 

slags förekomst av känslor pekar på soft news.  

 

4.5.4 SLUTLIG DEFINITION 

 

Vi kommer att använda oss av Carsten Reinemann, James Stanyer, Sebastian Scherr och 

Guido Legnantes modell i vår analys. För att slutligt definiera den presenterar forskarna 

en sammanfattning av de bakomliggande kategorierna och dimensionerna. 

 

The more a news item is politically relevant, the more it reports in a thematic way, focuses on the 

societal consequences of events, is impersonal and unemotional in its style, the more it can be 

regarded as hard news. The more a news items is not politically relevant, the more it reports in an 

episodic way, focuses on individual consequences of events, is personal and emotional in style, the 

more it can be regarded as soft news. 

Reinemann, Stanyer, Scherr, Legnante (2011) s. 233 

 

Hard news kontra soft news, vilket kön pratar om vad? 

Vår frågeställning tar även upp skillnader i representationen i hard news jämfört med 

soft news. Vi har i teoriavsnittet presenterat hur vi skiljer dessa inriktningar åt i teorin, i 
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praktiken använde vi oss av fem olika variabler. Samtliga variabler har applicerats 

endast på intervjupersonens säg och inte inslaget i sin helhet. Ämne (V24) syftar till 

huruvida intervjupersonens säg har politisk relevans eller inte. Med relevans för 

mottagare (V25) avses hur säget landar hos lyssnarna, är det relevant för samtliga i 

samhället, exempelvis en politisk förändring, eller endast för vissa individer, såsom en 

ny forskning kring sömnapné. Typ av händelse (V26) skildrar tidigare och kommande 

täckning av historien bakom inslagets uppkomst. Ett inslag om krogvåld i allmänhet blir 

tematiskt medan ett om en enskild dom blir just enskilt. Slutligen fokuserar vi på hur 

intervjupersonen talar, rapporten från intervjupersonen (V26) och känsla 

intervjupersonen förmedlar (V27) kodar huruvida intervjupersonen berättar om sina 

egna åsikter i frågan och i fall hen gör det med stora och känsloladdade ord, ord som får 

lyssnaren att bli känslomässigt engagerad.  

 

I de variabler som på något sätt behandlar mottagaren, alltså lyssnaren, har vi omöjligen 

kunnat försätta oss helt i lyssnarens perspektiv. Det är emellertid enkelt att inneha en 

förståelse för lyssnaren och på så sätt kunna analysera intervjupersonerna på ett adekvat 

vis. Analysen rör inte på något sätt vad lyssnarna eventuellt känner utan enbart om de 

antas uppleva speciella känslor genererade från intervjupersonens säg.  

 

I vilket syfte kommer män respektive kvinnor till tals? 

För att koda i vilket syfte intervjupersonen kommer till tals har vi använt termen I 

egenskap av (V23) och variabelvärdena förklarande, debatterande, personifierande eller 

kändisskap. En förklarande intervjuperson fungerar som expert i frågan, hen besitter 

mycket kunskap inom ämnet och reder ut de faktiska omständigheterna. En 

debatterande intervjuperson besitter också mycket kunskap i frågan men är inte ute efter 

att få förklara, utan efter att få ut sin åsikt och göra sin röst hörd. De flesta politiker har 

kodats som debatterande. En personifierande intervjuperson skulle också kunna kallas 

för offer. Hen är alltså personligen inblandad och berörd av frågan, eller kan lämna en 

åsikt utifrån sitt eget perspektiv. Intervjupersoner som kodas som kändisar är de som 

förekommer just för att de är de och berättar på något sätt om en egen prestation, 

exempelvis en fotbollsmatch eller en utställning.  
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4.6 METODDISKUSSION 
 

Validitet och reliabilitet är två mätbara kriterier som är viktiga i alla typer av 

forskningsuppsatser, framförallt inom den kvantitativa forskningen eftersom den 

vanligen bygger på generaliserande slutsatser.  Studiens validitet bygger enligt Mats 

Ekström och Larsåke Larsson (2010) på att studiens teoretiska utgångspunkter ska 

stämma överens med studiens slutsatser.  Det kan med andra ord förklaras med att man 

genom den valda metoden ska kunna förklara studiens frågeställningar. Vårt insamlade 

material svarar på de frågeställningar studien bygger på vilket indikerar på en god 

validitet. Reliabiliteten bygger i sin tur på att undersökningen ska kunna genomföras på 

nytt. Alan Bryman (2011) ser reliabiliteten som ett annat ord för tillförlitlighet och rör 

frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir detsamma om undersökningen 

genomförs på nytt eller om det skulle kunna påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 

händelser. Vår studies reliabilitet är god eftersom vi varit tydliga med vilket urval vi 

gjort. Det är enkelt att analysera exakt samma sändningar och göra om studien på nytt. 

För att stärka reliabiliteten ytterligare har vi genomfört undersökningen tillsammans.  

 

Objektivitet är ett annat vanligt kriterium i forskningssammanhang. Enligt Maria 

Björklund och Ulf Paulsson (2012) avser objektivitet i vilken utsträckning värderingar 

påverkar studien. Detta är ett faktum som inte går att bortse från. Vita, västerländska 

kvinnor i en viss ålder och med en viss utbildningsnivå kommer otvivelaktigt om än 

omedvetet att lägga in egna värderingar i lyssningen och således även kodningen.  

 

Vid en kvantitativ innehållsanalys, som vi gjort, är det flera avgränsningar som måste 

göras för att få fram det slutgiltiga urvalet. Vi valde att fokusera på radion eftersom det 

visade sig vara ett tämligen outforskat medium jämfört med andra medier som press och 

TV.  Därefter använde vi oss av ett urval baserat på tillgänglighet. Som vi tidigare 

nämnt valde vi att studera en specifik tidsperiod, vecka 46 och 47 eftersom det var 

nyhetssändningar som nyligen sänts och därmed gick att nå via P3:s hemsida. Tekniska 

förutsättningar kan därmed ses som en bidragande faktor till att valet föll på detta urval, 

vilket innebar att vi fokuserade på en specifik tidsperiod. Nackdelen med detta urval är 

att det finns en tidseffekt, att något fenomen som sker under den valda tidsperioden kan 

påverka resultatet. Våra förutsättningar gällande tid gjorde att perioden enbart blev två 

veckor. 
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Tanken var från början att genomföra en studie för att dra generella slutsatser kring 

genusrepresentationen i P3 Nyheter, men vi insåg att ett sådant generaliseringsanspråk 

var alltför omfattande. Vårt urval var inte tillräckligt övergripande för att generella 

slutsatser skulle kunna dras. Vi kunde emellertid, precis som Alan Bryman (2011) 

belyser, lyfta fram det fenomen som studiens resultat visar men inte generalisera över 

samtliga nyhetssändningar i P3 Nyheter.    

 

 

4.7 URVALSKRITIK 
 

Vi valde att göra ett nedslag på samtliga nyhetssändningar under två sammanhängande 

veckor. Anledningen till att vi valde att studera en period med två veckor i följd var för 

att se om det fanns återkommande mönster i representationen. Urvalet föll på vecka 46 

och 47, baserat på tillgänglighet.  De senaste nyhetssändningarna kom vi åt direkt via 

P3:s hemsida, därav föll valet på nyhetssändningar som nyligen hade varit i sändning. 

Det visade sig ganska fort att de nyhetssändningarna vi valt till stor del kretsade kring 

tyfonen, Haiyan, i Filippinerna eftersom den inträffade under just denna period. En 

konsekvens av detta urval kan vara att ämnesrepresentationen blir något skev, i och med 

att flera nyhetsinslag hamnade i kategorin natur och miljö i vårt kodschema. Kanske 

borde vi ha undersökt vilka nyheter som figurerade under vår urvalsperiod, men 

samtidigt ville vi göra ett urval, där vi inte hade några förutfattade meningar om 

innehållet i sändningarna.  

 

Under första veckan av urvalet kretsade en stor del av innehållet som tidigare nämnt 

kring tyfonen Haiyan, under andra veckan var det i stället P3 Nyheters egen satsning 

som kan ses som en del av urvalskritiken. P3 Nyheter hade under andra veckan av vår 

urvalsperiod en egen satsning som de kallade Hänt på krogen, vilket innebar att de 

uppmärksammade bland annat krogvåld och diskriminering. Även i detta fall kan detta 

ha haft en inverkan på ämnesrepresentationen, då brott och straff samt nöje och kultur 

var kategorier som användes frekvent i kodschemat.     

 

4.8 METODKRITIK 
   

Vi valde att använda oss av en kvantitativ innehållsanalys, för att få fram mätbar data. 

Grunden till detta beslut bygger på att vi ville få fram ett mätbart resultat, som inte 

byggde på en stor del av kvalitativa tolkningar. När vi från en början arbetade fram en 
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adekvat metod för vår undersökning var det flera metoder som kändes relevanta för att 

besvara frågeställningarna i vår studie.  

 

Foucaults kritiska diskursanalys var en av de metoder som vi till en början funderade på 

att använda. Med den kritiska diskursanalysen hade det kanske varit enklare att se hur, 

inom vilka diskurser som män och kvinnor kommer till tals, men vi hade då gått miste 

om den kvantitativa data som vi efterfrågade. Genom att använda oss av olika 

ämnesområden i kodschemat kunde vi ändå få fram inom vilka områden män och 

kvinnor vanligtvis förekommer, sett till representationen i nyhetssändningarna. Vad som 

däremot kan ses som en kritisk aspekt gällande vår metod är utformningen av 

ämnesområdena. Det är givetvis svårt att täcka upp alla ämnesområden som kan tänkas 

förekomma under två veckors nyhetssändningar och så här i efterhand finns det 

variabler som vi vid en upprepning av studien troligen hade valt att ha med i vårt 

kodschema. En av de variablerna är teknik och IT, ett ämnesområde som vi med vårt 

kodschema missade att täcka upp. Vi hade även en variabel som blev bredare än vad vi 

till en början hade tänkt. Det var variabeln som täckte upp ämnesområdena brott, straff, 

lagar, krig och diskriminering. En bättre och tydligare lösning för den här variabeln 

hade varit att dela upp den i tre olika variabler. En för brott, straff och lagar, en för krig 

och slutligen en för området som rör diskriminering. Men sett till metoden som helhet, 

var det den metod som bäst lämpade sig till att på ett relevant sätt besvara våra 

frågeställningar, som i slutändan är syftet med studien.  

 

5 RESULTAT OCH ANALYS 
 

I det här avsnittet presenterar vi de resultat och analyser som studiens insamlade data 

genererat. Vi använder oss av figurer för att på ett tydligt sätt redovisa resultatet av 

insamlad data. Vissa siffror som redovisas har räknats om till procent för att det ska 

vara enkelt att jämföra dem med varandra. 

 

Vi besvarar våra frågeställningar genom resultat och analyser av datainsamlingen. Alla 

resultat kommer i första hand att visas med hjälp av figurer och därefter kommer varje 

del att bestå av en analysdel där vi kopplar resultat till teorier och tidigare forskning. I 

nästa avsnitt kommer vi därefter att dra relevanta slutsatser och föra diskussioner kring 

studiens syfte.  
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5.1 REPRESENTATION AV MÄN OCH KVINNOR 
 

– Hur ser representationen av kvinnor och män ut i P3 Nyheter? 

Att skilja på kön är ett av de första och enklaste särskiljandena vi gör vid mötet med 

andra människor. Vi har tidigare nämnt att ojämn representation av samhällets olika 

röster i medierna på lång sikt kan vara en fara för vår demokrati. Maktbalansen blir 

snedfördelad. 

 

Figur 2: Representationen av män och kvinnor, totalt sett 

 

Vårt urval ledde fram till 315 analysenheter, alltså förekommande intervjupersoner. Av 

dessa var 197 stycken män och 118 stycken kvinnor. Procentuellt sett blev fördelningen 

62,5 procent män jämfört med 37,5 procent kvinnor. En skillnad på 25 procentenheter. 

 

Dagordningsteorins första nivå låter oss få veta att medierna inte påverkar våra åsikter 

men däremot vad vi har åsikter om. I just variabeln gällande representation hör 

lyssnarna en verklighet där mestadels män informerar oss om vår verklighet. 62,5 

procent män intervjuas och sprider information som lyssnarna sedan ska diskutera och 

sätta i relation till sin egen vardag. En underrepresenterad kvinnoröst hörs mer sällan 

och blir en avvikande komponent i den vardag som medierna förmedlar. P3 Nyheter blir 

under studiens två veckor ett homosocialt medierum där männen styr frågan, har ordet 

och äger agendan. Det homosociala medierummets reproducerande leder till en ännu 

mer vedertagen önskan om att få befinna sig i ett sådant sammanhang, en sådan 
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illusionerad verklighet. I ett homosocialt medierum önskar även kvinnor diskutera 

männens agendor och kvinnan som underrepresenterat kön blir än mer avvikande.  

 

Dagordningsteorins andra nivå fokuserar på hur en nyhet förmedlas. 

Intervjupersonernas kön är en av de första faktorerna som når lyssnaren. Lyssnaren 

kommer att observera huruvida det är en man eller kvinna som hörs och på en 

omedveten nivå tillföra vissa värderingar i hur intervjupersonens budskap tas emot. I ett 

medierum med övervikt på män kommer en manlig intervjuperson att framstå som mer 

”normalt” i lyssnarens öron.  Lyssnaren kommer att uppfatta en mansdominerad 

nyhetssändning som en alltmer reell verklighet, så länge de mansdominerade nyheterna 

fortsätter att reproduceras. Om medieinnehållet domineras av män kommer våra 

referensramar att utkristalliseras från ett manligt perspektiv. Den allmänna opinionen 

lutar mer åt att vara den manliga opinionen. I vår studies fall förekommer i stor 

utsträckning en manlig opinion, en manlig dominans och ett manligt normativ. 

 

Göteborgs universitets studie Publicistiska bokslut (2002) mätte representationen i 7 

200 tidningsartiklar och fick resultatet att i de artiklar med en tydlig huvudkaraktär var 

70 procent av just huvudkaraktärerna av manligt kön. I vår studies fall är siffran inte 

fullt så hög men mätningen ser å andra sidan inte fullt likadan ut. Män och kvinnor kan i 

vår studie förekomma i samma inslag, vi gjorde ingen skillnad i intervjupersonernas 

eventuella dominans. Publicistiska bokslut fick även analysresultat gällande ålder och 

etnicitet, någon sådan mätning kunde vi inte genomföra eftersom ingen av dessa 

egenskaper hörs i radion. 

 

All women should cry, studien av Anat First (2002), undersökte representationen i 

internationell nyhetsmedia. I likhet med vår studie fann Anat First att kvinnor var 

underrepresenterade. Fler likheter med vår studie och hennes studie kommer att 

redovisas längre fram i analysen. 

 

Maria Edströms studie om TV-rummets eliter ger ett snarlikt resultat just vad det gäller 

representationen. Hennes studie räknar emellertid enbart på eliter i det mediala 

utrymmet, en variabel som vi återkommer till längre fram. Likväl handlar det om 

kvinnor jämfört med män, och resultatet är, precis som för oss, cirka en tredjedel är 

kvinnor bland de som kommer till tals.  
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5.2 KAMP OM SEKUNDERNA I ETERN 
 

– Hur länge kommer kvinnorna respektive männen till tals? 

Radion är som tidigare nämnt ett snabbt medium. Sändningarna som vi i vår studie 

undersökte var mellan 2 minuter och 8 minuter långa. Under dessa minuter ska 

nyhetssändningarna förpackas. Redaktionen sållar och väljer ut de nyheter som är 

viktigast att rapportera om, därefter görs inslag till nyhetssändningarna och det är i 

denna process som intervjupersonerna blir en del av sändningarna. Även i denna 

process handlar det till stor del om val. Radioreportrarna väljer vilka som får komma till 

tals, män eller kvinnor och i vilket syfte. 

 

I vår studie råder det en hård kamp mellan sekunderna i etern. Män och kvinnor kom i 

genomsnitt till tals i 13,4 sekunder per säg. Män kom till tals i 13,2 sekunder och 

kvinnor i 13,8 sekunder per säg. Skillnaderna mellan män och kvinnors genomsnittliga 

längd på sägen visade sig således vara i stort sett obefintlig. Figur 3 visar antalet 

sekunder som män respektive kvinnor i genomsnitt kom till tals.  

 

 
Figur 3: Genomsnittlig längd på respektive köns säg, mätt i sekunder 

 

Antalet sekunder som män respektive kvinnor kom till tals visade sig vara en hårdare 

kamp än vad vi hade kunnat föreställa oss. De kvinnliga intervjupersonerna fick sina 

röster hörda något mer i varje enskilt säg, sex tiondelar mer för att vara exakt, vilket inte 
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tyder på någon större skillnad. Män och kvinnor hördes i nästan exakt lika många 

sekunder. Det fanns däremot skillnader mellan könen när vi studerade hur ofta de olika 

könen representerades, men det resultatet redovisas i avsnittet om representationen. 

 

Sett till Yvonne Hirdmans genusteoretiska perspektiv (2007) använde sig P3 Nyheter 

under studiens två veckor av en jämställd representation, i frågan om vem som fick 

komma till tals längst i antal sekunder. Kvinnor och män tilldelades samma antal 

sekunder, sett till varje säg i genomsnitt. Maria Edström (2006) gjorde som nämnt, 

under avsnittet tidigare forskning, en avhandling om TV-rummets eliter. Hon studerade 

där genusrepresentationen bland elitpersoner i TV. Resultatet av hennes studie visade 

bland annat att det gick två män på varje kvinna. Detta resultat baserades enbart på 

personernas förekomst i rutan och inte på antalet sekunder som de framträdde, något 

som hon själv såg som kritik gentemot sin forskning.  Vi valde till skillnad från Maria 

Edström att studera både representationen av kvinnor och män samt hur länge varje kön 

fick framträda. Genom att analysera hur länge varje intervjuperson framträdde kan vi 

konstatera att varje intervjupersons säg i vår studie varade ungefär lika länge oavsett 

kön. 

 

Om vi applicerar Maria Edströms (2006) tanke om att synlighet ger makt innebär det att 

männen och kvinnorna hade samma chans att höras eftersom de tilldelades lika många 

sekunder. Denna analys bygger i sin tur på att männen och kvinnorna får komma till tals 

lika ofta och inte bara i samma antal sekunder när de väl kommer till tals. Den här 

aspekten hänger därmed ihop med avsnittet ovan som visar att representationen mellan 

kvinnor och män är skev. Kvinnor och män kommer till tals lika länge, men inte lika 

ofta, vilket i slutändan leder till en representation som inte är jämställd.   

 

5.3 KÖNSMÄRKTA ÄMNESOMRÅDEN 
 

– Inom vilka ämnesområden figurerar de olika könen vanligen? 

I det här avsnittet visar vi inom vilka ämnesområden som män och kvinnor vanligtvis 

förekommer inom vår valda tidsperiod av P3 Nyheter. Till att börja med studerade vi 

vilka ämnesområden som gavs mest tid av mediet. Resultatet av studien visade att det 

var nyheter som rörde brott och straff som förekom oftast i de aktuella 

nyhetssändningarna, 48 procent av nyheterna berörde just denna kategori. Som tidigare 

nämnts är denna variabel bred, vilket bör finnas i åtanke när siffran avläses. Andra 
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ämnen som förekom mer frekvent var utrikes, 17 procent, och nyheter som rörde sport, 

14 procent. Därefter studerade vi inom vilka ämnesområden könen vanligtvis 

representerades. Det visade sig att det fanns flera områden som var könsmärkta, det vill 

säga att ett kön representerades mer än ett annat. Maria Edström anser i sin avhandling 

TV-rummets eliter att ett ämne är könsmärkt om det har en representation som är mindre 

än 40 procent för något av könen. Denna definition av könsmärkt använder vi oss av när 

vi studerar könsmärkning i P3 Nyheters ämnesområden under den valda tidsperioden.  

 

Resultatet av studien visade att två tredjedelar av alla ämnesområden som P3 Nyheter, 

genom intervjupersonerna i de valda nyhetssändningarna, berörde var könsmärkta. Av 

15 ämnesområden var 10 könsmärkta medan 5 ämnesområden var könsneutrala. De 

könsneutrala områdena var; nöje och kultur, hälsa, utbildning och miljö. Männens 

könsmärkning dominerade, 8 av ämnesområdena hade en manlig könsmärkning. De 

ämnen där männens representation var högre än 60 procent var; politik, brott och straff, 

ekonomi, utrikes, sport, religion, trafik och infrastruktur samt bostad. Den kvinnliga 

könsmärkningen fanns också men endast i två ämnesområden; familj och jordbruk. Det 

tydligaste resultatet på könsmärkning visade sig i kategorin för trafik och infrastruktur, 

där männen var de enda som kom till tals och därmed bidrog till det iögonfallande 

resultatet, 100 procent män.  

 

Figurerna 4 och 5 visar vilka ämnesområden som förekommer oftast och inom vilka 

ämnesområden män respektive kvinnor vanligen förekommer i vår studie. Figur 4 visar 

förekomst av ämnena medan figur 5 visar genusrepresentationen i ämnesområdena.  
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Figur 4: Procentuell förekomst av respektive ämnesområde sett till samtliga intervjupersoners säg 

Y-axeln visar andel procent och x-axeln vilket ämnesområde. Alla staplarna 

tillsammans bildar 100 procent, alltså samtliga intervjupersoner. 

 

 
Figur 5: Procentuell fördelning över könens representation inom respektive ämnesområde 
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Y-axeln visar procentuell förekomst av respektive kön och x-axeln täcker de olika 

ämnesområdena. 

 

Genom en analys av resultatet kan vi konstatera att de ämnen som gavs mest tid i etern 

var brott och straff, utrikes och sport. De var också de ämnen som var könsmärkta av 

män. I kategorin brott och straff var 66 procent av de som fick komma till tals män och i 

utrikesnyheter var 61 procent av de talande personerna män. I sportnyheterna var 69 

procent av de som fick komma till tals män. Forskaren Anat First visade (2002) i sin 

studie ett liknande resultat gällande vilka ämnen som ges mest tid och utrymme av 

medierna. Hennes resultat visade att de ämnesområden där kvinnorna vanligtvis 

förekom även var de ämnen som fick minst utrymme av medierna.  

 

Det stereotypa genuskontraktet (Yvonne Hirdman, 2007) reproduceras under de 

sändningar som studien omfattar. Män är sportiga, starka och sakkunniga medan 

kvinnor är duktiga på matlagning, uppfostran och saker som rör hemmet. Bilden av 

mannen och kvinnan förmedlas via intervjupersonerna in i lyssnarnas uppfattning av 

verkligheten. En genusstereotyp mediebild försätter lyssnarna i hårt bundna, 

samhälleliga fack där normalt och abnormalt till viss del formuleras av mediernas 

dagordning och hur de uttrycker sig i sina sändningar. Nyheter som uttryckes genom 

mestadels manliga röster bildar således ett homosocialt medierum (Anja Hirdman, 

2002). Detta medierum behåller sin genusstereotypa och homosociala karaktär in i 

sociala sammanhang där nyheten diskuteras. Det blir nödvändigt att applicera en manlig 

röst på formuleringar kring nyheten för att behålla dess trovärdighet. 

 

De områden som var könsmärkta av kvinnor under de två veckorna av P3 Nyheter som 

studien omfattar var familj och jordbruk. Enligt forskaren Anat First (2002) som 

studerat genusrepresentationen i nyhetsartiklar, förekommer kvinnor oftare i 

ämnesområden inom den privata sfären medan männen till stor del förekommer i den 

traditionellt sett offentliga sfären. Anat First resonemang om den privata och offentliga 

sfären som manligt och kvinnligt kan till viss del även appliceras som en analys av vårt 

resultat. Familj är ett av de två ämnesområdena där kvinnorna representeras oftare än 

männen, det är också ett ämne som generellt kopplas till den privata sfären medan flera 

av ämnena med en manlig könsmärkning, som brott och straff, ekonomi och politik 

tillhör den offentliga sfären.  
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Resultatet av studiens två veckor ger en indikation på hur den pågående verkligheten ser 

ut i P3 Nyheters sändningar. Resultatet indikerar således på att P3 Nyheter reproducerar 

en verklighet där lyssnarna tar med sig en mansdominerad värld när de lyssnat på en 

sändning. Dagordningsteorins första nivå menar att medierna styr vad vi tänker på, den 

andra nivån bestämmer även vilka attribut vi tänker på inom den första nivån. När 

rapporteringen av en händelse frontas av män kommer den manliga åsikten, rösten och 

stämpeln sättas på frågan. Mannen kommer att bli normen i händelsen och således bjuda 

in till en homosocialitet när lyssnare efter sändningen diskuterar frågan. Lyssnarna 

matas med en verklighet där männens röster är det normala attributet inom majoriteten 

av de ämnesområden som P3 Nyheter täcker under studiens två veckor.  

 

5.4 HARD NEWS ELLER SOFT NEWS? 
 

–  Hard news kontra soft news, vilka kön pratar om vad? 

Genom fem variabler som definierats med hjälp av forskarna Carsten Reinemann, James 

Stanyer, Sebastian Scherr och Guido Legnante (2011) undersökte vi hur könen 

representerades inom olika kategorier uppdelade efter soft eller hard news. De olika 

kategorierna omvandlades till variabler, dessa rör politisk relevans, relevans för 

mottagaren, händelsen nyheten berör, personlig eller icke personlig rapportering samt 

känslosam eller okänslig rapportering. Resultaten presenteras i figurer, det vänstra för 

kvinnorna och det högra för männen. De ljusgrå fälten signalerar soft news medan de 

mörkgrå fälten signalerar hard news. 

 

 

Figur 6: Politisk relevans i kvinnors säg          Figur 7: Politisk relevans i mäns säg 
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Resultatet visade att det, under studiens två veckor, var större andel män än kvinnor 

som talade om saker som var politiskt relevanta, som räknas till hard news. Det var 16 

procent av männen som talade om politiskt relevanta saker, jämfört med 9 procent av 

kvinnorna. Det var 91 procent av kvinnorna som talade om saker som inte var politiskt 

relevanta jämfört med 84 procent av männen.  

 

 

Figur 8: Relevans för mottagaren i kvinnors säg            Figur 9: Relevans för mottagaren i mäns säg 

 

Vid relevansen för mottagaren talade både kvinnorna och männen om hard och soft 

news. 67,5 procent av männen talade om frågor som hade en samhällelig relevans för 

mottagaren jämfört med 63 procent av kvinnorna. Kvinnorna talade med 37 procent, 

något mer än männen med 32,5 procent, om individuella händelser, men siffrorna skiljer 

sig inte markant åt mellan respektive kön och tyder inte på några större skillnader.  

 

 

Figur 10: Typ av händelse kvinnors säg berör     Figur 11: Typ av händelse mäns säg berör 
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Resultatet som visade vem händelsen berörde, om det var en tematiskt eller enskild 

händelse visade inte heller några större skillnader av könens representation. Det skiljde 

bara två procentenheter mellan männen och kvinnornas representation. 42 procent av 

männen talade om tematiska händelser jämfört med 44 procent av kvinnorna. Det var 

något fler som talade om enskilda händelser men fortfarande skiljde det bara två 

procentenheter mellan männen och kvinnorna. Av männen talade 58 procent om 

enskilda händelser och 56 procent av kvinnorna gjorde detsamma. 

 

 

Figur 12: Hur kvinnors säg rapporteras         Figur 13: Hur mäns säg rapporteras 

 

Vi studerade även rapporteringen utifrån hard news och soft news. Det visade sig här att 

kvinnorna var mer personliga i sina rapporteringar jämfört med männen. 64 procent av 

kvinnorna lämnade en personlig rapportering jämfört med 52 procent av männen. Av 

männen var det 48 procent som var opersonliga i sin rapportering jämfört med 36 

procent av kvinnorna.  

 

 

Figur 14: Förekomsten av känslor i kvinnors säg    Figur 15: Förekomsten av känslor i mäns säg 
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Slutligen studerade vi om rapporteringen var okänslig eller känslosam. Här vi fick vi 

fram det resultat som tydligast stärkte våra teser kring hard news och soft news. Det 

visade sig att 67 procent av männen gav en okänslig rapportering jämfört med 37 

procent av kvinnorna. Kvinnorna visade sig vara mer känslosamma i sin rapportering än 

männen, 63 procent av kvinnorna var känslosamma jämfört med 40 procent av männen.  

 

Genom att analysera resultatet som vi fått fram kring hard news och soft news kan vi se 

likheter med resultatet av Carsten Reinemann, James Stanyer, Sebastian Scherr och 

Guido Legnantes studie (2011). De kategorier som visade resultat som stämde överens 

med deras teser om att kvinnor talar om soft news och män om hard news var; politisk 

relevans, rapportering och känsla. Här visade resultatet att män fick komma till tals i 

saker som hade politisk relevans i högre utsträckning än kvinnorna.  

 

Resultatet visade även att kvinnorna var både mer personliga i sina rapporteringar och 

även mer känslosamma jämfört med männen. Att kvinnorna var både mer personliga 

och känslosamma var något som vi upptäckte redan under datainsamlingen. Flera 

nyhetsinslag handlade om tyfonen, Haiyan, i Filippinerna, där fick kvinnor vanligen 

förekomma i form av personliga berättelser som var mycket känslosamma. Vid flera 

tillfällen grät kvinnorna som hördes när de berättade om katastrofen som inträffat. 

Männen som fick komma till tals fungerade i större utsträckning som förklarande 

hjälparbetare och experter, utan några personliga reflektioner eller känslosamma inslag.  

 

Några områden visade inga tecken på skillnader mellan män och kvinnors uttalanden 

sett till hard news och soft news. Det var kategorierna; relevans för mottagare och 

händelsen som nyheten berör. Dessa kategorier belyste om relevansen för mottagaren 

var samhällelig eller individuell samt om händelsen berörde en tematisk eller en enskild 

händelse. Kvinnorna och männen skilde sig bara åt med några procentandelar på dessa 

punkter och inga speciella slutsatser kan därför dras av dessa resultat.  

 

Resultatet ger indikationer på att stereotyperna om vad som anses kvinnligt och manligt 

återigen förstärks. Teorierna och föreställningarna kring genus reproduceras och 

förstärker det manliga respektive kvinnliga idealen. Detta leder i sin tur att till att det 

bildas homosociala medierum. Kvinnorna respektive männen förekommer inom vissa 
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förutbestämda stereotyper. Kvinnor ska enligt normen komma till tals vid känslosam 

och personlig rapportering medan männen uteblir vid empatiska inslag. Männen får i 

stället komma till tals i form av kraftfulla säg som är politiskt relevanta och får därmed 

ett större genomslag i samhället som helhet. Att kvinnorna är både mer känslosamma 

och personliga i sin rapportering jämfört med männen behöver inte nödvändigtvis 

betyda att kvinnor i verkligheten är mer empatiska och det behöver inte heller innebära 

att män saknar förmåga till empati. Men på sättet som kvinnor och män framställs i P3 

Nyheter under studiens två veckor är det lätt att vi genom de könsstereotyper som 

används uppfattar verkligheten på det viset.  

 

5.5 KVINNOR GRÅTER MEDAN MÄN FÖRKLARAR  
 

– I vilket syfte kommer män respektive kvinnor till tals? 

Mycket kan sägas om siffror som visar representationen men för att gå ännu djupare 

valde vi bland annat att undersöka i vilket syfte intervjupersonerna kom till tals. Varje 

analysenhet kodades efter variabelvärdena förklarande, debatterande, personifierande 

och kändisskap. Figurerna visar hur fördelningen av syfte såg ut för respektive kön.  

 

 

Figur 16: I vilket syfte kvinnor intervjuas 

31 procent av kvinnorna, 37 stycken, intervjuades i förklarande syfte, 47 procent, 56 

stycken, i personifierande syfte, 9 procent, 11 stycken, var debatterande och 12 procent, 

14 stycken, kändisar.  
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Gunilla Jarlbro (2006) skriver kvinnliga källor oftast får representera den okunniga 

allmänheten eller som en bifigur till nyhetens huvudkaraktär, exempelvis makan till 

mannen nyheten handlar om. Dessa kvinnor får då en personifierande roll i nyheten. I 

det personifierande syftet ingår även offerrollen.  

 

 

Figur 17: I vilket syfte män intervjuas 

 

40 procent av männen, 79 stycken, intervjuades i förklarande syfte, 15 procent, 29 

stycken, i debatterande syfte. 32 procent, 64 stycken, var personifierande och 17 

procent, 25 stycken, var kändisar. Den enskilt största delen av männen intervjuades i 

förklarande syfte. Det är vanligt att journalister väljer män som expertkällor. 

  

Männen förekommer lika ofta i personifierande syfte som i egenskap av kändisskap. 

Anledningen till den förhållandevis höga siffran av kändisskap är att nästan samtliga 

intervjupersoner kring sport har kodats som kändisar, såsom Zlatan Ibrahimović och 

Erik Hamrén. Emellertid blir det således anmärkningsvärt att sportjournalistiken främst 

tar upp manliga prestationer och idrottsmän.  Enligt Gunilla Jarlbro (2006) finns det ett 

samband mellan vilken idrott som förekommer i medierna och vilket kön som 

dominerar bland utövarna.  

  

Genom att koppla resultatet till Yvonne Hirdmans (2007) genusteoretiska perspektiv 

kan vi konstatera att P3 Nyheter under studiens omfattning formulerar genusmönstrena 
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som en hårddragen framställan. Kvinnor framställs som mjuka och män hårda, kvinnor 

dumma och män kloka. En sådan uppfattning och faktisk verklighet som både Yvonne 

Hirdman (2007) och Anja Hirdman (2002) belyser styrker våra resultat där majoriteten 

av kvinnorna får personifiera och männen förklara. De stereotyper som redan finns 

förstärks och reproduceras. Männen är det kön som har den övergripande makten i 

samhället. De är de som besitter kunskap och styrka. Kvinnorna ses som underordnade, 

känsliga och sköra individer. Utgår vi ifrån dessa tankar som Yvonne Hirdman (2007) 

belyser gällande genusstereotyper i relation till vårt resultat framgår det tydligt att P3 

Nyheter använder sig av de genusstereotyper som i dagens samhälle råder. Vi utgår 

även ifrån den andra nivån av dagordningsteorin vid analysen av resultatet. Den andra 

nivån av dagordningsteorin belyser som vi tidigare nämnt hur, på vilket sätt en nyhet 

gestaltas. P3 Nyheter bidrar med sin dagordning till att bestämma vilka ämnen som vi 

har åsikter om och därmed kan bilda opinion kring. Genom att låta kvinnor få en 

empatisk och mjuk roll och männen en stark och hård roll bidrar de till att opinionen 

som bildas under fikarasten byggs upp med hjälp av dessa föreställningar om hur 

männen och kvinnorna framställts. Även om denna process inte sker medvetet så är det 

enligt Maxwell McCombs (2006) på detta vis som dagordningsteorin fungerar. 

Tillvägagångssättet som nyheterna framställs på sätter sin prägel på vad vi har åsikter 

kring. Det är därför betydelsefullt att P3 Nyheter med mer omsorg väljer hur de 

rapporterar sina nyheter. Rapporteringen som de använder sig av i dagsläget leder till 

skiljaktigheter mellan män och kvinnor och påverkar vad vi har åsikter om.  

 

Resultatet har även en betydelse för identitetsbildandet. Vi har tidigare motiverat valet 

av just P3 Nyheter med bland annat det faktum att deras unga målgrupp gör lyssnarna 

extra mottagliga för identitetsskapande information. Information som enligt våra 

resultat främst meddelar att män får agera kunniga medan kvinnor framför allt figurerar 

som berörda eller drabbade.  

 

 

6 DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 

Samtliga resultat har presenterats i resultatkapitlet. I kapitlen som följer diskuterar vi 

resultaten och drar egna slutsatser utifrån både valda teorier och våra egna tankar.   

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 2013) var antalet kvinnor och män den 1 

november 2013 nästan helt jämnt fördelad mellan könen, Sveriges befolkning bestod av 
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4 807 949 män och 4 825 640 kvinnor. Procentuellt sett består riket av 49,9 procent män 

och 50,1 procent kvinnor. Vårt resultat tål att upprepas, av P3 Nyheters intervjupersoner 

under studiens två valda veckor var 62,5 procent män och 37,5 procent kvinnor.  

 

6.1 INTE SÅ BRA SOM VI TRODDE 
 

I planeringen av vår uppsats funderade vi länge på vilken av eterns alla 

nyhetsredaktioner vi skulle studera. När valet föll på P3 Nyheter tänkte vi att det var en 

redaktion som spelade i en helt egen liga, en högre liga, att redaktionen var ett slags 

flaggskepp för modern nyhetsrapportering. Vi antog följaktligen att P3 Nyheter skulle 

ha stenkoll på både jämställdhet och jämlikhet i sina sändningar och inslag, eftersom vi 

inkluderar dessa faktorer i tankarna om en modern redaktion. Vi var förväntansfulla och 

hade förhoppningar om att våra resultat skulle visa att P3 Nyheter låg i framkant med 

genustänket i sina sändningar. Men resultatet under studiens omfattning visade 

tendenser på något helt annat.  

 

Vår studie täcker givetvis inte hela jämställdhetskartan och är heller inte generaliserbart 

på hela P3 Nyheter. Inom de delar vår studie täcker, representationen, ämnesområdena 

och stereotyperna har vi tvingats omvärdera P3 Nyheter. Under studiens två veckor 

ägde männen mediernas agenda, vilket kan leda till att männen ses som viktigast i 

samhällsfrågor. Maxwell McCombs beskriver i sin bok om agenda-setting (2006) att de 

frågor som medierna prioriterar, genom att uppmärksamma dem ofta, också är de frågor 

som publiken anser är viktiga samhällsfrågor. Om det då till största del är män som 

prioriteras av medierna, då är det också männen som i slutändan kommer att ses som det 

viktigaste könet i samhället (Gunilla Jarlbro, 2006).  Det ska poängteras ännu en gång 

att våra resultat endast speglar två veckors sändningar och att resultatet inte är 

generelariserbart för redaktionens totala produkt.  

 

Två veckors sändningar uppvisade en representation där nästan två tredjedelar av 

intervjupersonerna var män. Ett sådant resultat efter två veckor och 315 intervjupersoner 

får oss att spekulera i hur applicerbart resultatet kan vara för hela P3 Nyheter. Det är 

svårt för oss att se huruvida resultatet är generellt men samtidigt kan vi inte se några 

anledningar i den insamlade empirin till varför representationen skulle se annorlunda ut 

dessa två veckor jämfört med det stora hela. Under studiens två veckor finns inga 

händelser som på något sätt skulle innebära intervjupersoner enbart av det ena könet, 
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exempelvis nyhetsföljetonger om graviditet, prostatabesvär eller andra biologiskt 

könsbundna faktum. Detta kan innebära att vårt resultat är i närheten av ett resultat som 

en mycket mer omfattande datainsamling skulle ge.  

 

Vårt resultat gällande representationen i P3 Nyheters nyhetssändningar under den valda 

tidsperioden kan jämföras med Anat Firsts (2002) studie om genusrepresentation i 

nyhetsartiklar. Hennes studie visade likt vår att kvinnorna var nästintill frånvarande i 

utländska nyhetsartiklar. Med sin studie All women should cry, visade hon även att 

kvinnor förekom oftare inom ämnesområden som traditionellt sett tillhör den privata 

sfären medan männen förekom i ämnesområden som tillhör den manliga sfären. Detta 

fenomen var något som även resultatet av vår studie tydde på. Kvinnor talade om familj 

och jordbruk medan männen fick komma till tals inom ämnesområden som tillhörde den 

offentliga sfären som politik och utrikesnyheter.  

 

6.2 KÖNSSTEREOTYPERNA OM HÅRDA MÄN OCH 

KÄNSLIGA KVINNOR FÖRSTÄRKS 

 

Kvinnor gråter och män förklarar. Denna förutfattade mening som många har när de 

tänker på vad som anses kvinnligt och manligt visade sig vara närmre verkligheten än 

vad vi hade kunnat ana. Resultaten var tydliga, kvinnor visade sig vara både mer 

personliga och känslosamma i sina rapporteringar jämfört med männen som oftast 

förekom i egenskap av förklarande syfte eller för att de var kända. Kvinnor förekom i 

personifierande syfte, ofta i egenskap av mamma, granne eller en oupplyst allmänhet 

medan männen fick visa sig kunniga och förklara saker, vanligen med politisk relevans. 

Sett till tidigare forskning kring begreppen om hard och soft news finns det flera 

likheter med vårt resultat. Thomas Voinché, William Davie och Lucian Dinu (2010) 

visade i deras studie att nästan 80 procent av expertkällorna var män, endast cirka 20 

procent kvinnor. Låt säga att hard news och soft news, omvandlas till hårda eller mjuka 

källor. De hårda källorna blir experterna med sina faktaspäckade säg och de mjuka 

källorna blir de personifierande. Med andra ord blir vår studies källor hårda män och 

mjuka kvinnor. 

 

Genom att använda sig av den här typen av genusrepresentation bidrar P3 Nyheter, 

under studiens två veckor, med sin rapportering till att förstärka ett genusstereotypt 

samhälle. Ett samhälle med tydlig manlig norm, där manlig homosocialitet och 
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könsstereotyper förstärks och reproduceras i beslutsfattande områden och i maktens 

korridorer. Enligt oss bidrar de även till att upprätthålla de klyftor som finns mellan män 

och kvinnor när det kommer till jämställdhet i dagens samhälle.  

 

P3 Nyheter är ett av flera medier som jobbar aktivt för ett jämställt samhälle med lika 

rättigheter, åtminstone enligt SRHandboken, där deras mål och visioner för jämställd-

het är tydliga. De ska bland annat ta ställning för ett jämställt samhälle med lika 

rättigheter, ha program som är lika intressanta för båda könen samt skildra köns-

strukturer och aktivt leta medverkande och experter av det underrepresenterade könet. 

Tankesättet och målen är rätt men någonstans på vägen brister det. Vad vi kan se utifrån 

vårt resultat har P3 Nyheters redaktion under dessa två veckor inte lyckats med 

SRHandbokens mål för att ta ställning för ett jämställt samhälle samt för att aktivt leta 

efter medverkande och experter av det underrepresenterade könet. Kvinnorna är 

underrepresenterade och när de väl kommer till tals så är det vanligtvis i personifierande 

syfte. Det faktum att medierna reproducerar gamla föreställningar om genus, om vad 

som anses kvinnligt och manligt beteende, att kvinnor gärna ses som offer, bidrar enligt 

Gunilla Jarlbro (2006) till att stereotypen av att kvinnor är svaga och i behov av manligt 

beskydd förstärks.  

 

6.3 UNGA OCH DERAS IDENTITETSBILDANDE, VAD GES DE 

FÖR MATERIAL ATT UTGÅ FRÅN?  

 

I början av vår studie skrev vi om P3:s unga målgrupp och det faktum att den, i och med 

sin ringa ålder, är särskilt mottaglig för mediernas information och budskap då de 

fortfarande bildar sina identiteter. Jostein Gripsrud (2011) menar att mediernas innehåll 

ger oss, publiken, ett avsevärt material att utgå ifrån i vår identitetsbildning. P3 har med 

andra ord möjlighet att i viss grad påverka unga människors åsikter och tankar om bland 

annat genus.  

 

Genus är något av en infekterad fråga i samhället, många vet inte vad begreppet innebär 

och än färre vet vad feminism betyder. Upplysning behövs och gärna i tidig ålder. I vår 

ursprungliga fantasi om P3 Nyheter antog vi att redaktionen tog till vara på den här 

möjligheten och att de förvaltade den på ett föredömligt vis. Så var det inte under de två 

veckor studien omfattar. Istället reproducerar P3 Nyheter under de två veckorna precis 

samma genusmönster som dagens samhälle präglats av. Det strukturella förtryck som 
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placerar män i ledande maktroller och kvinnor i känslosamma offerroller är tydligt 

(Yvonne Hirdman, 2001). 

 

6.4 HUR SVÅRT KAN DET VARA? 

 

Den allra sista frågan vi ställer oss i arbetet med denna uppsats är Hur svårt kan det 

vara? Vi har själva läst Nyhetsradio i skolan, vi har producerat egna nyhetsinslag 

tillsammans med andra studenter i små nyhetsredaktioner och fått könsrepresentationen 

presenterad för oss i slutet av varje nyhetsvecka, för att den är så viktig, den måste vara 

representativ. I början var det svårt eftersom tänket inte fanns där, någon vecka senare 

satt det. Könen kom till tals lika mycket, ibland råkade det till och med bli fler kvinnor. 

Det är inget vi vill uppmuntra, representationen ska vara adekvat och spegla samhället. 

Det vi vill poängtera är att det går, efter bara någon veckas sändningar lärde vi oss att 

alltid ha genus i bakhuvudet när vi komponerade våra inslag.   

 

P3 Nyheters redaktion består av unga journalister, nybakade och fräscha. Om vi tillåter 

oss att förutsätta att samtliga redaktionsmedlemmar har en journalistisk utbildning, hur 

kan de misslyckas? Hur kan de ha glömt så snabbt? Hur svårt kan det vara? 

 

6.5 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
 

Genusrepresentationen i medier är ett område som kräver mer forskning, dels för att det 

är ett område som ständigt förändras men också för att det finns en uppsjö av medier 

som fortfarande är helt outforskade. Överlag funderar gemene man inte över hur 

genusrepresentation ser ut. Den största andelen forskning som görs inom området 

genusrepresentation i medier görs inom tryckt press medan radio och TV är medier som 

hamnat något i skymundan och därför kan vara rena guldgruvor för framtidens forskare.  

 

En intressant vidare forskning sett till vår studie hade varit att göra en jämförelse av 

genusrepresentationen mellan olika radiokanaler och deras nyhetssändningar. På detta 

vis hade det varit möjligt att belysa skillnader eller likheter i sättet som män och kvinnor 

får komma till tals samt se om någon radiokanal utmärker sig i arbetet för en jämställd 

representation.  
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Forskning inom de kommersiella medierna är ett annat område som skulle leda till 

intressanta studier. Många forskare väljer, precis som vi i vår studie, att fokusera på 

representation i nyheter istället för de nöjesinriktade programmen vars syfte är att 

underhålla. Hur ser representationen ut i den kommersiella nöjessfären? Här skulle 

intressanta slutsatser kring betydelsen av kön och underhållning kunna uppdagas.  

 

Vi diskuterade även under arbetets gång att det hade varit intressant att studera 

skillnader mellan svenska och utländska medier sett till genusrepresentationen. Ett 

exempel som väckt dessa funderingar till vidare forskning är den uppmärksammade 

Ikeakatalogen i Saudiarabien, där kvinnorna redigerades bort på grund av landets 

kvinnosyn. Att forska på genusrepresentationen i medier i länder med liknande 

kvinnosyn hade varit intressant men framförallt väckt en diskussion för debatt i 

samhället. Det är enligt oss viktigt att medierna tar sitt ansvar genom att bidra med en 

jämställd representation av både män och kvinnor i medier. Enligt Maria Edström 

(2006) som vi nämnt tidigare, ger synlighet makt och utifrån detta påstående är det 

viktigt att kvinnor får synas i medier i hela världen, även i länder som värderar männen 

högre än kvinnorna.  

 

 



  
 

45 
 

Referenser 
 

LITTERATUR 

 

Backman, Jarl (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

 

Björklund, Maria, Paulsson, Ulf (2012). Seminarieboken. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Bryman, Alan (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB.  

 

Carter, Cynthia, Branston, Gill, Allan, Stuart (1998). News, gender and power. London: 

Routledge. 

 

Connell, Raewyn (2009). Om genus. Göteborg: Daidalos. 

 

Edström, Maria (2006). TV-rummets eliter: Föreställningar om kön och makt i fakta 

och fiktion. Kungälv: Studentlitteratur AB.  

 

Ekström, Mats, Larsson, Larsåke (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Erikson, Erik Homburger (1977). Ungdomens identitetskriser. Stockholm: Natur och 

Kultur 

 

Gripsrud, Jostein (2011). Mediekultur, mediesamhälle. Göteborg: Daidalos. 

 

Hadenius, Stig, Weibull, Lennart, Wadbring, Ingela (2008). Massmedier. 9. uppl., 

Stockholm: Ekerlids förlag. 

 

Hirdman, Anja (2002). Tilltalande bilder. Falun: AIT.  

 

Hirdman, Yvonne (2007). Gösta och genusordningen, feministiska betraktelser. 

Stockholm: Ordfront. 

 

Hirdman, Yvonne (2001). Genus, om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber. 

 

Jarlbro, Gunilla (2006). Medier, genus och makt. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Lindfelt, Erik, Eriksson-Sjöberg, Leif (2006). Nyhetsradio – en bok om 

auktalitetsjournalistik. Stockholm: Carlsson. 

 

McCombs, Maxwell (2004). Setting the agenda. Canada: Blackwell Publishing Inc. 

 

McCombs, Maxwell, L. Shaw, Donald och Weaver David (1997). Communication and 

democracy: Exploring the intellectual frontiers in agenda-setting theory. New Jersey: 

Lawrence Erlbaum Associates, Inc Publishers.  

 

McCombs, Maxwell (2006). Makten över dagordningen: Om medierna, politiken och 

opinionsbildningen. Finland: SNS Förlag.  

 



  
 

46 

McQuail, Denis (1984). Masskommunikationsteori, en introduktion. Malmö: Liber 

Förlag. 

 

Van Zoonen, Liesbet (1994). Feminist Media Studies. London: Sage Publications 

 

 

ELEKTRONISKA TIDSSKRIFTER 
 

Andersson Odén, Tomas (2002). 2001 års publicistiska bokslut. En rapport om 36 

tidningars bokstäver och siffror. JMG/ Göteborgs universitet. 

http://www.jmg.gu.se/digitalAssets/1283/1283847_arbetsrapport03-bokslut-

tao_2002.pdf (Hämtad 2013-11-24). 

 

First, Anat (2002). All women should cry: The presentation of women in foreign news. I 

Communication & Medicine, Volym 27. Nummer 1, s. 35-51. 

http://www.deepdyve.com/lp/de-gruyter/all-women-should-cry-the-presentation-of-

women-in-foreign-news-CEtOfnAlOm (Hämtad 2013-11-13). 

 

Reinemann, Carsten., Stanyer, James., Scherr, Sebastian och Legnante, Guido (2012). 

Hard and soft news: A review of concepts, operationalizations and key findings. 

Journalism, volym 13. nr 2, s. 221-239. 

http://proxy.lnu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e

dswss&AN=000325265100006&lang=sv&site=eds-live&scope=site (Hämtad 2013-11-

18). 

 

Voinché, Thomas., Davie, William och Dinu, Lucian (2010). Considering the sources in 

local television news; diversity in coverage of hard and soft news. Southwestern mass 

communication journal, volym 26. nr 1, s. 99-109. 

http://proxy.lnu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ca

x&AN=59733028&lang=sv&site=eds-live&scope=site (Hämtad 2013-11-19). 

 

 

 

ELEKTRONISKA KÄLLOR  
 

Medieanvändning (2013). Mediestatistik. Mediestatistik – Myndigheten för radio och 

tv.  http://www.radioochtv.se/Om-mediebranschen/Mediestatistik/ (Hämtad 2013-11-

27). 

 

Sveriges radio (2010). Om P3. Om P3 – P3, Sveriges Radio. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3634&artikel=3625179. (Hämtad 

2013-12-02). 

 

Sveriges radio. Public service-handbok. SRHandboken. 

http://sverigesradio.se/omsr/diverse/appdata/mall/handbok/index.html (Hämtad 2013-

12-06). 

 

TNS Sifo (2013). Radioresultat Nationell radio. Radiorapporter PPM – rapporter och 

undersökningar – radioresultat. http://www.tns-sifo.se/rapporter-

undersokningar/radioresultat/radiorapporter-ppm/ (Hämtad 2013-11-27). 

 

http://www.jmg.gu.se/digitalAssets/1283/1283847_arbetsrapport03-bokslut-tao_2002.pdf
http://www.jmg.gu.se/digitalAssets/1283/1283847_arbetsrapport03-bokslut-tao_2002.pdf
http://www.deepdyve.com/lp/de-gruyter/all-women-should-cry-the-presentation-of-women-in-foreign-news-CEtOfnAlOm
http://www.deepdyve.com/lp/de-gruyter/all-women-should-cry-the-presentation-of-women-in-foreign-news-CEtOfnAlOm
http://proxy.lnu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edswss&AN=000325265100006&lang=sv&site=eds-live&scope=site
http://proxy.lnu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edswss&AN=000325265100006&lang=sv&site=eds-live&scope=site
http://proxy.lnu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cax&AN=59733028&lang=sv&site=eds-live&scope=site
http://proxy.lnu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cax&AN=59733028&lang=sv&site=eds-live&scope=site
http://www.radioochtv.se/Om-mediebranschen/Mediestatistik/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3634&artikel=3625179
http://sverigesradio.se/omsr/diverse/appdata/mall/handbok/index.html
http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/radioresultat/radiorapporter-ppm/
http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/radioresultat/radiorapporter-ppm/


  
 

47 

Statistiska centralbyrån (2013). Folkmängden den 1 november efter kön och tid. 

Statistiska centralbyrån. http://www.scb.se/sv_/Hitta-

statistik/Statistikdatabasen/TabellPresentation/?layout=tableViewLayout1&rxid=adc2b

104-0767-4e33-a069-2190b7692b67 (Hämtad 2013-12-12) 

 

 

 

 

 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistikdatabasen/TabellPresentation/?layout=tableViewLayout1&rxid=adc2b104-0767-4e33-a069-2190b7692b67
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistikdatabasen/TabellPresentation/?layout=tableViewLayout1&rxid=adc2b104-0767-4e33-a069-2190b7692b67
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistikdatabasen/TabellPresentation/?layout=tableViewLayout1&rxid=adc2b104-0767-4e33-a069-2190b7692b67


  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A Sändningarna 
 

Bilaga över de sändningar, datum och klockslag, som använts i studien. 
 

Sändningarna vecka 46 

11 november 2013  

kl 07.00 

 07.30 

 08.00 

 08.30 

 09.00 

 10.00 

 12.00 

 16.00 

 17.00 

 18.00 

 

12 november 2013 

kl 07.00 

 07.30 

 08.00 

 08.30 

 09.00 

 12.00 

 16.00 

 17.00 

 18.00 

 

13 november 2013 

kl 07.00 

 07.30 

 08.00 

 08.30 

 09.00 

 12.00 

 16.00 

 17.00 

 18.00 

 

14 november 

kl 07.00 

 07.30 

 08.00 

 08.30 

 09.00 

 11.00 

 16.00 

 17.00 

 18.00 



  
 

II 

 

15 november 

kl 07.00 

 07.30 

 08.00 

 08.30 

 09.00 

 12.00 

 14.00 

 15.00 

 16.00 

 17.00 

 18.00 

 

18 november 

kl 07.00 

 07.30 

 08.00 

 08.30 

 09.00 

 11.00 

 12.00 

 15.00 

 16.00 

 17.00 

 18.00 

 

19 november 

kl 07.00 

 07.30 

 08.00 

 08.30 

 09.00 

 11.00 

 12.00 

 16.00 

 17.00 

 18.00 

 

20 november 

kl 07.00 

 07.30 

 08.00 

 08.30 

 09.00 

 11.00 

 12.00 

 13.00 

 14.00 

 16.00 

 17.00 



  
 

III 

 18.00 

 

21 november 

kl 07.00 

 07.30 

 08.00 

 08.30 

 09.00 

 10.00 

 12.00 

 16.00 

 17.00 

 18.00 

 

22 november 

kl 07.00 

 07.30 

 08.00 

 08.30 

 09.00 

 10.00 

 12.00 

 16.00 

 17.00 

 18.00 

 

  



  
 

IV 

Bilaga B Kodschema 
 

 

Variabler Variabelvärden 

V1 Sändningsdatum  dd.mm.yy 

V2 Sändningstid  Klockslag 

V3 Sändningslängd  antal minuter 

Vem kommer till tals?  

V4 Kön  1. Man 

2. Kvinna 

V5 Total längd på intervjupersonens säg  antal sekunder 

V6 Total längd på inslag  antal sekunder 

Inom vilka ämnesområden?  

V7 Politik  1. Förekommer 

2. Förekommer inte 

V8 Brott, straff, krig, lagar, 

diskriminering  

1. Förekommer 

2. Förekommer inte 

V9 Ekonomi  1. Förekommer 

2. Förekommer inte 

V10 Nöje & Kultur  1. Förekommer 

2. Förekommer inte 

V11 Livsmedel  1. Förekommer 

2. Förekommer inte 

V12 Sport  1. Förekommer 

2. Förekommer inte 

V13 Utbildning  1. Förekommer 

2. Förekommer inte 

V14 Hälsa  1. Förekommer 

2. Förekommer inte 

V15 Religion  1. Förekommer 

2. Förekommer inte 



  
 

V 

V16 Familj  1. Förekommer 

2. Förekommer inte 

V17 Miljö & Natur  1. Förekommer 

2. Förekommer inte 

V18 Jordbruk  1. Förekommer 

2. Förekommer inte 

V19 Utrikes  1. Förekommer 

2. Förekommer inte 

V20 Arbete  1. Förekommer 

2. Förekommer inte 

V21 Trafik och infrastruktur  1. Förekommer 

2. Förekommer inte 

V22 Bostad  1. Förekommer 

2. Förekommer inte 

I vilket syfte får personer komma till 

tals? 

 

V23 I egenskap av  1. Förklarande 

2. Debatterande 

3. Personifierande 

4. Kändisskap 

Hard eller soft news?   

 

V24 Ämne  1. Politiskt relevant 

2. Ej politiskt 

relevant 

V25 Relevans för mottagare  1. Samhällelig 

2. Individuell 

V26 Händelsen nyheten berör  1. Tematisk 

2. Enskild händelse 

V27 Rapporten från intervjupersonen  1. Opersonlig 

rapportering 

2. Personlig 

rapportering 

V28 Känsla intervjuperson förmedlar  

 

 

1. Okänslig 

rapportering 

2. Känslosam 

rapportering 

 

 



  
 

VI 

Definitioner 
 

V1: Datum som nyhetssändningen sändes.  

V2: Klockslag för när nyhetssändningen sändes.  

V3: Sändningens totala längd, baserat på längden som P3 anger på sin hemsida.  

 

Vem kommer till tals? 
Samtliga variabler gäller endast intervjupersoner. 

V4: Visar vilket kön som uttalar sig i diverse inslag i sändningen.   

V5: Total längd på intervjupersonens säg. Antalet sekunder som intervjupersonen får 

komma till tals mäts.  

V6: Total längd på inslag.  

 

Inom vilka ämnesområden? 
V7-V22: På dessa variabler undersöks om diverse ämnen tas upp i nyhetsinslagen. Vi 

har valt att ha variabelvärdena: förekommer och förekommer inte. Anledningen till detta 

är att man ska kunna välja flera förekommande variabler Ett inslag kan exempelvis 

handla om både politik, ekonomi och kultur.   

 

I vilket syfte får personer komma till tals? 
V23: Här undersöks i vilken egenskap människor får komma till tals. I vilket syfte får 

de kommentera? Vi tittar på egenskaper som vi själva valt ut baserat på tidigare 

erfarenheter av nyhetssändningar. 

 

Hard eller soft news? 
Variablerna V24-V28 syftar till hela nyhetens sammanlagda karaktär.  

V24: Variabeln undersöker om det som en intervjuperson säger är politiskt relevant 

eller inte.  

V25: Undersöker om nyheten har en samhällelig eller individuell relevans för 

mottagaren. På vilket sett berör nyheten mottagaren?  

V26: Här undersöker vi om händelsen som nyheten berör är tematisk eller enskild. Är 

det en tematisk händelse som sker med jämna mellan rum eller en unik enskild 

händelse?  

V27: Variabeln undersöker om det som intervjupersonen säger är personligt eller 

opersonligt. 

V28: Undersöker känslan som intervjuperson förmedlar vid rapporten. Vissa rapporterar 

okänsligt medan andra är känslosamma.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Bilaga C Tabeller 
 

Tabell 1: Kön 



  
 

VII 

Kön 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

man 197 62.5 62.5 62.5 

kvinna 118 37.5 37.5 100.0 

Total 315 100.0 100.0  

 

Tabell 2: Ämnesområde, politik 

Kön * Politik Crosstabulation 

Count 

 Politik Total 

förekommer förekommer 

inte 

Kön 
man 27 170 197 

kvinna 8 110 118 

Total 35 280 315 

 

Tabell 3: Ämnesområde, brott och straff 

Kön * Brott och straff Crosstabulation 

Count 

 Brott och straff Total 

förekommer förekommer 

inte 

Kön 
man 100 97 197 

kvinna 51 67 118 

Total 151 164 315 

 

Tabell 4: Ämnesområde, ekonomi 

Kön * Ekonomi Crosstabulation 

Count 

 Ekonomi Total 

förekommer förekommer 

inte 

Kön 
man 5 192 197 

kvinna 3 115 118 

Total 8 307 315 

 

Tabell 5: Ämnesområde, nöje och kultur 

Kön * Nöje och kultur Crosstabulation 

Count 



  
 

VIII 

 Nöje och kultur Total 

förekommer förekommer 

inte 

Kön 
man 24 173 197 

kvinna 18 100 118 

Total 42 273 315 

 

Tabell 6: Ämnesområde, livsmedel 

Kön * Livsmedel Crosstabulation 

Count 

 Livsmedel Total 

förekommer 

inte 

Kön 
man 197 197 

kvinna 118 118 

Total 315 315 

 

Tabell 7: Ämnesområde, sport 

Kön * Sport Crosstabulation 

Count 

 Sport Total 

förekommer förekommer 

inte 

Kön 
man 31 166 197 

kvinna 14 104 118 

Total 45 270 315 

 

Tabell 8: Ämnesområde, utbildning 

Kön * Utbildning Crosstabulation 

Count 

 Utbildning Total 

förekommer förekommer 

inte 

Kön 
man 8 189 197 

kvinna 10 108 118 

Total 18 297 315 

 

Tabell 9: Ämnesområde, hälsa 

Kön * Hälsa Crosstabulation 



  
 

IX 

Count 

 Hälsa Total 

förekommer förekommer 

inte 

Kön 
man 18 179 197 

kvinna 17 101 118 

Total 35 280 315 

 

Tabell 10: Ämnesområde, religion 

Kön * Religion Crosstabulation 

Count 

 Religion Total 

förekommer förekommer 

inte 

Kön 
man 4 193 197 

kvinna 1 117 118 

Total 5 310 315 

 

Tabell 11: Ämnesområde, familj 

Kön * Familj Crosstabulation 

Count 

 Familj Total 

förekommer förekommer 

inte 

Kön 
man 10 187 197 

kvinna 16 102 118 

Total 26 289 315 

 

Tabell 12: Ämnesområde, miljö 

Kön * Miljö Crosstabulation 

Count 

 Miljö Total 

förekommer förekommer 

inte 

Kön 
man 15 182 197 

kvinna 19 99 118 

Total 34 281 315 

 

Tabell 13: Ämnesområde, jordbruk 



  
 

X 

Kön * Jordbruk Crosstabulation 

Count 

 Jordbruk Total 

förekommer förekommer 

inte 

Kön 
man 2 194 196 

kvinna 4 114 118 

Total 6 308 314 

 

Tabell 14: Ämnesområde, utrikes 

Kön * Utrikes Crosstabulation 

Count 

 Utrikes Total 

förekommer förekommer 

inte 

Kön 
man 32 165 197 

kvinna 22 96 118 

Total 54 261 315 

 

Tabell 15: Ämnesområde, arbete 

Kön * Arbete Crosstabulation 

Count 

 Arbete Total 

förekommer förekommer 

inte 

Kön 
man 4 193 197 

kvinna 6 112 118 

Total 10 305 315 

 

Tabell 16: Ämnesområde, trafik och infrastruktur 

Kön * Trafik och infrastrukur Crosstabulation 

Count 

 Trafik och infrastrukur Total 

förekommer förekommer 

inte 

Kön 
man 6 191 197 

kvinna 0 118 118 

Total 6 309 315 

 

Tabell 17: Ämnesområde, bostad 
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Kön * Bostad Crosstabulation 

Count 

 Bostad Total 

förekommer förekommer 

inte 

Kön 
man 4 193 197 

kvinna 2 116 118 

Total 6 309 315 

 

Tabell 18: Typ av rapportering, känsla 

Känsla  * Kön Crosstabulation 

Count 

 Kön Total 

man kvinna 

Känsla 
okänslig rapportering 118 44 162 

känslosam rapportering 79 74 153 

Total 197 118 315 

 

Tabell 19: Typ av rapportering, person 

Rapport * Kön Crosstabulation 

Count 

 Kön Total 

man kvinna 

Rapport 
opersonlig rapportering 94 42 136 

personlig rapportering 103 76 179 

Total 197 118 315 

 

Tabell 20: Typ av händelse nyheten berör 

Händelsen nyheten berör * Kön Crosstabulation 

Count 

 Kön Total 

man kvinna 

Händelsen nyheten berör 
tematisk 82 52 134 

eknsid händelse 115 66 181 

Total 197 118 315 

 

Tabell 21: Nyhetens relevans för mottagaren 

Relevans för mottagare * Kön Crosstabulation 

Count 
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 Kön Total 

man kvinna 

Relevans för mottagare 
samhällelig 133 74 207 

individuell 64 44 108 

Total 197 118 315 

 

Tabell 22: Nyhetens politiska relevans 

Ämne * Kön Crosstabulation 

Count 

 Kön Total 

man kvinna 

Ämne 
politiskt relevant 31 11 42 

ej politisk relevant 166 107 273 

Total 197 118 315 

 

Tabell 23: Intervjupersonens syfte 

I egenskap av... * Kön Crosstabulation 

Count 

 Kön Total 

man kvinna 

I egenskap av... 

förklarande 79 37 116 

debatterande 29 11 40 

personifierande 64 56 120 

kändisskap 25 14 39 

Total 197 118 315 

 

Tabell 22: Genomsnittlig längd för respektive köns säg 

Report 

Total längd på intervjupersonens säg 

Kön Mean N Std. Deviation 

man 13.20 192 7.645 

kvinna 13.82 114 8.422 

Total 13.43 306 7.936 

 

Tabell 23: Felkällor vid kodning av tabell 22 

Case Processing Summary 

 Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 
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Total längd på 

intervjupersonens säg  * 

Kön 

306 97.1% 9 2.9% 315 100.0% 

 


