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You know that electronic device where you with just a simple click on a button can
open a world of knowledge? This device is the television, the most powerful weapon in
the media world. But with all this power comes great responsibility. I am going to study
a children program called Rea to see how equal the gender representation is. Who has
got the power, men or women? Does the result reflect our society in representation? To
do this I have been watching the entire 21:st season of Rea to find out how kids are
represented in numbers and what role they play in the program based on their gender.
Are the boys in charge and doing all the bold and brave tests and stunts? Are the girls
quiet, sweet and nice as the stereotypical picture? Is it time to react and really see what
media is trying to say with what they show us? If so, this analysis of Rea is a start.
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1 Inledning
Det finns en apparat där du med ett enkelt knapptryck kan ta del av de senaste
nyheterna, få tips på hur du ska leva, äta, träna, bo. Ibland får den oss att gråta högt och
skratta ännu högre. Ibland kan den få vara sällskap, ett slags bakgrundsbrus i ett annars
tyst rum. Apparaten jag beskriver är en tv. Denna elektroniska manick bär på en större
makt än man kan ana vid första anblicken. Tvn är nämligen ett av vår tids allra största
maktmedel. 1 Varför? Jo, för att tvn som medium förmedlar information som ter sig
naturligt för människor. Genom skärmen tar vi del av både ljud och rörlig bild som i
kombination påminner om den verkliga världen vi lever i. Människan kan då ta till sig
informationen som sänds ut lättare än vid enbart bild, text eller ljud. På så vis blir tvn en
kraftfull apparat som på ett snabbt och lätt sätt kan sprida budskap på större avstånd och
beröra fler människor än andra medier.
Så hur reagerar människan på tvns makt? Påverkar den oss alls? Jag ska i denna studie
granska barnprogrammet Rea. Barnen är framtiden och jag vill studera hur ett program
för barn skildrar samhällets uppbyggda könsroller och normer. Med ett genusperspektiv
för att se hur män och kvinnor i barnprogrammet skildras och tillför då till forskningen
genom att bidra till en av journalistikens grundstenar – att granska makten. 2 I detta fall
ett maktens medium.

1.1 Problembakgrund
En del av tvn makt är att den som medium påverkar våra liv och hur vi ser på världen.
Den är en stor del av vår identitetsprocess, menar sociologen Kathryn Woodward.3 Hon
förklarar att identitetsbyggande utgörs av skillnader som fastställs och upprätthålls av
materiella och sociala villkor. Ett exempel på en sådan skillnad är en chefs identitet som
skapas i relation, alltså skillnad, till sina anställda. Woodward menar att identitet ofta
betraktas som något biologiskt fastställt, som att en kvinna ska vara fredlig på grund av
sin potentiella roll som mor. Dessa föreställningar har dock många sociala rörelser
försökt ändra på och pekat på att de inte behöver vara fastställda. Genom att mediernas
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representerar kön, ålder och etniskt ursprung olika mycket så bidrar detta till att vi
skapar oss en kulturell mening och identifikation till våra egna liv utifrån detta.
1.1.1 Genus, normer och stereotyper
Med genus menas att man skiljer män och kvinnor åt genom att skilja på det biologiska
och konstruerade könet. De konstruerade könen är då skapade utifrån kulturella och
sociala konstruktioner i samhället.4 Kön och genus är alltså inte samma sak. Kön är
biologiskt medan genus är en beskrivning av en persons identitet utifrån sociala och
kulturella konstruktioner.5 Ett exempel en sådan konstruktion är att mannen är den
överordnade och kvinnan den underordnade, alltså att mannen rankas högre i makt än
kvinnan som i sin tur ska vika sig för hans makt.
I och med att dessa roller har skapats och tilldelats män och kvinnor så har mannen
blivit nomen i samhället. Han är då den ideala människan. Yvonne Hirdman menar att
mannen som norm är en kulturell självklarhet som är djupt nedärvd från generation till
generation.6 Detta kan tydligt appliceras i vår vardag och inom olika yrken. Hirdman tar
upp exemplet brandman. En brandman utgår vi ifrån är just en man som släcker bränder.
Men om en brandman är en kvinna så avviker det från normen, mannen, och blir
därmed en anomalitet. Till och med i vårt språk framkommer bevis som talar för den
manliga normen i samhället. Exempelvis orden man, människa och manfolk (engelskans
mankind och human) är alla ord som vi identifierar oss med oavsett kön. Vi är alla
människor men alla definieras inte som män. De som inte gör det avviker från normen.
Detta säger då till oss att män är normen, därmed jaget, och kvinnor eller övriga är de
andra, de avvikande, skillnaden.
Något som även kan definiera, förstärka eller förminska vår tillhörighet i samhället är
stereotyper som är en föreställning om en person eller grupp och baseras ofta på
fördomar.7 Stereotyperna kan vara både negativa och positiva och kan förstärka eller
förminska beteenden. De stereotyper som tenderas att exponeras i medier tenderar ofta
att förstärka manliga egenskaper som att vara stor, muskulös, stark, snabb och smart.
Kvinnan däremot ska sträva efter att ta så liten plats som möjligt, vara tystlåten,
4
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underordnad, smal, vacker och behaga mannen.8 Detta anser jag är viktiga förkunskaper
då jag senare min vetenskapliga analys kommer dra paralleller mellan normer, sociala
strukturer samt stereotyper och applicera dessa på min granskning av Rea. Jag kommer
då använda denna förkunskap för att kunna urskilja om dessa förekommer i
programmet.
1.1.2 Barn och påverkan
Tvn som medium har stor makt med sin förmåga att kunna sprida information till
människor på ett tilltalande och enkelt sätt. Margareta Rönnberg har studerat hur barn
tittar på tv samt om och hur det påverkar dem samt deras uppfattningar om normer och
regler.9 Rönnbergs studie visar att tvn är ett redskap för identitetsbyggande och för att
kunna skapa en uppfattning om sig själv men att detta sker till en viss gräns. Tvn
fungerar nämligen inte som en drog som plötsligt tar över mottagarens alla tankar och
sinnen utan fungerar snarare som en dialog för att skapa uppfattningar hos tittaren,
menar hon.
Rönnberg menar att tvn ofta får en negativ stämpel när det gäller tron på dess påverkan.
Hon menar dock att den process som sker för att kunna påverkas av tvns budskap är mer
komplicerad än att bara titta på tv och sedan ändra åsikter. Det krävs nämligen full
fokus från tittaren och att hens sinnen och nervsystem är helt aktiverade. Således krävs
en enorm ansträngning hos tv-tittaren för att påverkas till en grad som liknas vid
hjärntvättning. Rönnberg refererar vidare till den norske forskaren Ivar Bjorgen som
menar att denna ansträngningen tittaren i så fall tvingas göra kommer begränsa
påverkan rejält. Bjorgens studie visade nämligen att ansträngningen får motsatt effekt
och blir ett slags skydd mot påverkan då människan använder tvn för att koppla av. Vi
har redan där ett skydd mot påverkan då vi inte vill anstränga oss när vi ser på tv och är
alltså inte tillräckligt mottagliga för påverkan, menar han. Rönnberg menar att Bjorgens
studie även kan appliceras på barn och påverkan då barn i dag är medvetna om den
negativa stämpel tvn har. Detta medför att barn redan från tidig ålder är avståndstagande
och mindre påverkade av tvn.

8
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Margareta Rönnberg menar att den negativa påverkan från tvn inte alls är lika stark som
den vi får i verkliga livet. Vår uppfostran och vardagskontakt påverkar oss mer. Vad tvmediet däremot kan bidra till är att sätta igång tankar inom oss angående normer och
könsroller samt starta en dialog inom barnet när det gäller identifikation. Denna dialog
består av lika delar tankar som ”sådan vill jag också bli” och ”sådan vill jag absolut
inte bli”. På så vis menar Rönnberg att tvn på ett sätt påverkar barn då de kan sålla ut
vad de inte vill bli och vad de vill efterlikna. Men slutligen menar hon att det är
variabler i individens vardag som påverkar mer än själva tvn som medium.

1.2 Bakgrund
Nedan ges en beskrivning av den bakgrund som min studie grundar sig i för att på ett
konkret sätt öppna för vidare förståelse av min analys.
1.2.1 Public service
Public service kan översättas lite slarvigt till i allmänhetens tjänst.10 Detta mediebolag
finns till för att producera medieinnehåll så det finns något för alla – breda ämnen som
smala ämnen, stort som smått. Bolaget bildades i Storbritannien och skapade då BBC,
British Broadcasting Company som senare ändrade senare namn till British
Broadcasting Coorporation, som ville se bolaget som ett bildnings- och
civiliseringsverktyg. Begreppet public service växte då fram.11
På 1950-talet kom televisionen till Sverige för att producera neutrala, folkliga och
samhällsbildande program som likt likt BBC i Storbritannien inte skulle ha någon
kommersiell påverkan. Bolagen växte även i Sverige och är i dag de bolag med mest
förtroende hos svenska folket enligt en undersökning som medietidningen Resumé
gjorde i mars 2014.12 Bolagen som ingår i vår svenska public service är Sveriges
television, SVT, Sveriges radio, SR, samt Sveriges utbildningsradio, UR.13 Dessa tre
bolag ska förhålla sig till speciella regler. De ska verka under krav av opartiskhet samt
att de enligt regler inte får sända reklam. Med opartiskhet menas att förekommande
kritik ska bemötas och att dominerande parter måste balanseras upp. Värderingar som
10
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inte konfronteras eller ges uttryck får alltså inte förekomma. Inom bolagen pågår även
ett arbete för normativa urval vilket menas med att redaktionernas åsikter om vad de
tycker att publiken borde vara intresserad av att ta del av ska man också producera och
få ut.
1.2.2 Konsumentjournalistik
Barnprogrammet Rea är ett av de i skrivande stund aktuella konsumentprogrammen i
Sveriges television. Förutom Rea finns konsumentprogrammet Plus som påminner om
Rea fast för vuxna. Båda programmen tar upp vilka rättigheter konsumenter har när det
gäller pengar och prylar.
”Plus är programmet där du som konsument står i fokus. Vi testar
produkter, synar reklamen och undersöker ekonomin.”14
”Rea är programmet som handlar om dina pengar, prylar och
rättigheter.”15
Programbeskrivning av Sveriges Televisions program Plus och Rea.

Rea och Plus är två program som kategoriseras som konsumentjournalistiskt innehåll.
Vad betyder då konsumentjournalistik? För att konkretisera ordet har jag valt att dela
upp de båda för att på så vis kunna motivera till mina argument som påstår att Rea är ett
konsumentjournalistiskt program. Enligt Svensk ordbok, utgiven av Svenska
Akademien, betyder journalistik ”[…] om sättet att samla fakta”.16 Ordet konsument
menas enligt Svenska Akademien ”Person som regelbundet köper och använder vissa
(förbruknings)varor”.17 Tillsammans utgör dessa två ord konsumentjournalistik som
betyder ”Ett sätt att samla fakta som rör personer som regelbundet köper och använder
(förbruknings)varor”.
För att ytterligare grunda mina argument för en sådan typ av journalistik hänvisar jag
till Lars Haglund och Liselott Englund som menar att konsumentjournalistik är
journalistik som ska underlätta för konsumenter att fatta beslut genom att bland annat
14
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granska företag.18 Konsumentjournalistik menar Haglund och Englund är en gren som är
nära besläktad med ekonomijournalistik, en inriktning som på senare år har blivit hett
att forska om. Men konsumentjournalistiken har hamnat i skymundan och spelar en
betydligt mindre roll i forskningen. Det finns få granskningar, särskilt av tv-program
inriktade på konsumentjournalistik, och det jag har hittat har inte varit av relevans till
min forskning.

2 Teoretiska perspektiv
Nedan redovisas och motiveras mitt val av teorier som kommer genomsyra min studie.
Här förklaras även viktiga begrepp som genus, stereotyper och agenda-settings.

2.1 Genus
Genus är min huvudsakliga teori som kommer vara till stor hjälp i min studie. Genom
att använda genus som utgångspunkt i min forskning kommer jag kunna se på varje
avsnitt av Rea utifrån de könsroller som samhället har skapat. Jag har valt att utgå från
genus och inte kön då dessa två är olika saker. Genus som begrepp började användas på
1970-talet för att skilja på det biologiska och konstruerade könet.19 Genus är således ett
begrepp som innefattar en social och kulturell beskrivning av hur man skapar ett kön.
Begreppet genus ska inte misstas för kön då genus är en social konstruktion där män är
överordnade och kvinnor underordnade.20 Ulla B Abrahamsson skriver att denna
konstruktion genomsyras i samhället och att vi påverkas av denna redan från mycket
tidig ålder. Genusteorin som helhet utgår i från att så kallat manligt och kvinnligt inte är
medfödda egenskaper utan något som samhället har skapat. Man skiljer alltså könen åt
och bestämmer att pojkar ska bete sig på ett visst sätt och flickor på ett annat beroende
på om de har snopp eller snippa. Då kvinnan, enligt Abrahamsson, är den underordnade
jämfört med mannen så lär hon sig att inte ta plats för att ge mannen utrymme. För att
kvinnor ska kunna bli älskade ska de förminska sig själva och ta ansvar för andras
välmående medan pojkar, de överordnade, får höra att de ska ta plats och värderas ofta
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utifrån makt. Detta sker ofta genom kontroll och pengar vilket ger hög manlig
värdighet, enligt Abrahamsson.
En teori som haft stor betydelse för genusforskningen är Yvonne Hirdmans
genussystem. Genussystemet bygger på två principer; könens isärhållande, vilket
betyder att kvinnligt och manligt inte bör blandas, samt principen om den manliga
normen, alltså att mannen är det normala och allmängiltiga.21 Den första principen, att
manligt och kvinnligt ska skiljas åt, betyder att den manliga normen och kvinnans
underordning legitimeras. Principen skapar strukturer både på ett psykologiskt och ett
fysiskt plan för egenskaper, sysslor och platser. Strukturerna är enligt Hirdman som ett
osynligt kontrakt mellan könen som bestämmer bland annat hur man ska bete sig och ha
för kläder. Kontraktet skapar en slags balans men Hirdman menar att kontraktet är
förhandlingsbart genom att kvinnor och män ges möjlighet till samma möjligheter och
platser.
Genussystemet är en teori som är central i Abrahamssons analys av tv-program och hon
använder teorin för att förklara genus och makt.22 Hon förklarar genussystemets
principer och tar upp vikten av att faktiskt visa hur och varför denna manliga
överordning och kvinnliga underordning reproduceras för att kunna bidra till vidare
studier. Likt Abrahamsson kommer även jag använda mig av genussystemet och
genusteorin för att förklara sambandet mellan genus och makt och då Abrahamsson som
jag analyserat tv-program anser jag att det är en högst relevant teori för mig att använda
i min analys av Rea.
Genom att använda mig av genusteorin kommer jag kunna få fram hur
könsfördelningen barnprogrammet ser ut vilket jag redovisar i mitt resultat. Då jag
tidigare har nämnt att det höjer mannens värdighet att sitta på en position med mycket
makt, exempelvis en chefsposition, så vill jag se vilka personer på en sådan position
som kommer till tals i programmet. Om det till exempel endast är manliga chefer som
intervjuas i viktiga sakfrågor så kan det bekräfta genussystemets principer om mannens
makt och överordnade ställning i samhället.

21
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2.2 Sociala strukturer
En social struktur eller konstruktion är enligt nationalencyklopedien den ram av sociala
institutioner, roller, statuspositioner och relationer mellan grupper och individer som
reglerar sociala beteendemönster och tillförsäkrar det sociala systemet kontinuitet över
tid.23 Denna sociala konstruktivism menas med att det enskilda jaget och det sociala är
en produkt av mellanmänskliga relationer.24 Den sociala konstruktionen formar därför
identiteter som grundar sig i exempelvis kön, klass och etnicitet och konstruktionerna
finns inte från början – de skapas.25 Förutom att de skapas så ändras även dessa
konstruktioner och behandlas som samtidens ”sanning” och har alltså sett olika ut
genom alla tider.
Inom sociologin har det länge funnits en klyfta mellan de som tror att strukturer i
samhället uppkommer på en ’makronivå’ samt de som snarare tror på en ’mikronivå’
med tron att vardagen påverkar individen.26 Men någon som såg att båda sidor spelade
roll är teoretikern Anthony Giddens som genom att skapa sin struktureringsteori därmed
även byggde en bro mellan makro- och mikronivån.
Vad Giddens menar med sin struktureringsteori är att ens sociala liv är mer än bara
slumpmässigt agerande av en individ utan agerandet bestäms av sociala makter.
Strukturerna är därmed inte endast grundade på mikronivå men inte heller genom att
endast se makronivån. Strukturerna i samhället är därmed orsakade av individer som för
strukturerna vidare genom att agera på ett visst sätt och agerandet påverkas av den
makronivåns traditioner, institutioner och moraliska koder. På samma sätt menar
Giddens att strukturerna kan förändras genom att människor i samhället börjar ignorera
och föra vidare strukturerna på ett annat sätt. Dessutom menar han att dessa koder och
traditioner egentligen existerar i våra egna huvuden. Oftast är de inte nerskrivna eller
lagförda men förs vidare genom social interaktion.
Våra förväntningar på våra medmänniskors agerande spelar en stor roll i att sociala
strukturer förs vidare. Om exempelvis en ung kille skulle komma till skolan med
23
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http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/social-struktur
24
Matthias Baier, Måns Svensson, Om normer, 2009, sida 44
25
Nils Hammarén, Thomas Johansson, Identitet, 2009, sida 98–99
26
David Gauntlett, Media, gender and identity, 2008, sida 101

8

läppstift och eyeliner skulle detta föra med sig en chockvåg då han inte förväntas bära
smink då detta oftast är något kvinnor använder. Reaktionen från hans medmänniskor
kan då vara bestraffning och mobbing för ett agerande som han delar med miljontals
kvinnor världen över. Men för att han är kille så förväntas han inte agera ”som en
kvinna”. Detta kan enligt Giddens vara anledningen till många mäns avsky för andra
män som beter sig så kallat ’kvinnligt’ då detta beteende utmanar vår förståelse för hur
saker borde vara.
De sociala strukturerna ändras och formas av sociala, kulturella, historiska och
ekonomiska faktorer och den centrala punkten här är den process som utgör skillnaden,
det vill säga motsatser.27 Kategorin kvinna finns i och med kategorin man, kategorin
svensk finns i och med kategorin icke-svensk, homosexuell finns i och med
heterosexuell. Vi vet därmed vem eller vad vi är genom att veta vad eller vem vi inte är.
Dessa skillnader skapar bland annat genom inkludering och exkludering av vissa
människor och fungerar som en slags makt för att bestämma vem eller vad som är
under- och överordnad vem eller vad. Denna skillnad kan alltså vara mörk hy, attraktion
till någon med samma kön eller en klädstil. Alla dessa faktorer bryter mot sin motsats –
mörk hy skiljer sig från ljus hy och så vidare.
Faktorerna värderas i relation till ett slags betydelsesystem och relationen ändras
konstant beroende på tid, plats och sammanhang. Genom att försöka definiera just klass,
kön, etnicitet och sexualitet så uppstår det skillnader, avvikelser, från vad som räknas
som en majoritet. Alltså, i de sociala konstruktionerna i det homogena samhället
förekommer det avvikelser som skiljer sig från mängden. Dessa avvikelser blir
underordnade då de inte tillhör mängden, normen, ramen. Kvinnan avviker från normen,
alltså mannen, och blir då genom sociala konstruktioner underordnad mannen.
1969 var George Gerbner den förste att använda sig av kultivationssteorin, the
cultivation theory, som han menar är resultatet av en långsiktig perception och syn på
världen genom exponering av medierna.28 Han menar att när det i tv förekommer ett
mönster, att något eller någon porträtteras på samma sätt regelbundet under en längre
period så börjar tittaren tro på att denna bild är den verkliga bilden av hur samhället ser
27
28
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ut. Kultivationsteorin har använts av forskare både inom studier av rasism samt
könsroller och stereotyper.
Gerbner menar att kvinnor i tv representeras ungefär så som samhället ser ut i den tid
man lever i. Hon visas som underlägsen mannen som är försörjare och stark. Men denna
bild är bara en stereotyp då det finns svaga män och ekonomiskt oberoende kvinnor. Så
för att denna enligt Gerbner felaktiga och missvisande bild av kvinnan ska försvinna så
måste de sociala strukturerna förändras.
Enligt Gerbner används motsättningar och bilder för att bevara sociala konstruktioner
och normer. När något hotar dessa sätts motsättningar in för att stoppa förändringen.
Detta har enligt Gerbner gjorts genom att i medierna visa upp kvinnan som bland annat
aggressiv och hotfull mot män och att hon ska sköta ”sin plats”, exempelvis köket, då
den manliga normen har ifrågasatts.
För att ändra bilden av kvinnan måste hon exponeras i samma utsträckning som mannen
för att inte falla in i de sociala strukturer och normer som samhället byggt upp och om
detta fortsätter i ett sådant maktens medium som tvn kommer dessa strukturer enligt
Gerbner inte att förändras. Vidare går att diskutera mediernas representation av
minoritetsgrupper som färgade, äldre och HBTQ-personer men jag har valt att enbart
fokusera på genus i denna studie och sociala strukturer som teori anser jag vara väldigt
relevant till min forskning då jag tidigare beskrivit hur de sociala strukturerna fungerar
som en slags sanning då vi formas av dem redan som barn. Därmed tvingas barn in i de
sociala strukturerna förr eller senare om dessa barn lever och skolas i samhället. Jag
anser dock att det går att bryta sociala konstruktioner och att barn inte måste tvingas in i
sina roller. Därför ska jag se på Rea med sociala strukturer som en del av mina teorier
för att se hur programmet förhåller sig till dessa.

2.3 Agenda-settings
Med agenda-settings menas en process där massmedier presenterar vissa problem mer
frekvent och oftare för att det ska få till följd att den stora publiken ska tro att det är
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dessa saker som är viktiga.29 Alltså, ju mer publicitet en händelse eller ett problem får
desto viktigare är det för publiken. Karin Wahl-Jorgensen och Thomas Hanitzsch,
författarna till boken The handbook of journalism studies, menar att forskning inom
agenda-settings har visat att effekterna av teorin har fått konsekvenser som förstärkta
åsikter och beteenden. De skriver även att det går att argumentera för att agenda-settings
i medierna kan ändra vår syn på världen.
Karin Wahl-Jorgensen och Thomas Hanitzsch skriver även om olika nivåer av agendasettings. Den första nivån innebär att medier presenterar problem i en sådan mängd att
det till slut blir viktigt för publiken. Den andra nivån går däremot in mer på djupet. Här
ser man på hur medierna diskuterar problemen eller övriga ”objects of attention”, till
exempel offentliga personer. Dessa personers attribut diskuteras då vilket enligt WahlJorgensen och Hanitzsch ger en generell effekt att attributen medierna presenterar är det
som fastnar hos publiken och som man sedan förknippar personerna med.
Denis McQuail, författare till Mass communication theory, tar upp George Gerbners
teori om kultivation, teorin om att televisionen dominerar vanliga individers vardag till
en sådan grad att den på lång sikt kan påverka våra åsikter och tankar om den verkliga
världen.30 McQuail skriver att kultivationsteorin på många grundläggande plan är
väldigt lik teorin om agenda-settings. Jag har valt att använda agenda-settings som teori
och inte kultivationsteorin då jag anser att agenda-settings ger mer vetenskaplig grund
till den journalistiska grundläggande del som min uppsats ska uppnå. Rea är ett
journalistiskt program och agenda-settings har som grund att, som McQuail skriver,
”indicate to the public what the main issues of the day are and this is reflected in what
the public percieves as the main issues”. McQuail fortsätter att förklara att agendasettings snarare har med själva idén att det finns personer bakom journalistiken som
aktivt väljer att visa en bild av världen – inte att agendan är att visa hur den riktiga
världen ser ut.
Som Wahl-Jorgensen och Hanitzsch nämner så kan alltså agenda-settings påverka hur
publiken ser på problem och personer. Agenda-settings som en av mina teorier gjorde
att jag kunde se på Rea utifrån denna teori och granska om man valt att presentera
29
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personerna i programmet på ett visst sätt upprepade gånger tills det hade kunnat få
betydelse för folk samt ändrat uppfattningarna hos dessa. Om männen till exempel
endast visas i maktpositioner och kvinnorna som underordnade så skapar detta enligt
teorin agenda-settings en bild hos publiken av att det faktiskt ter sig så som det visas i
medierna. Här kommer jag använda Yvonne Hirdmans teori om maktstrukturer för att
undersöka om dess principer används i Rea för att ytterligare spä på mannen som norm
och kvinnan som underordnad. Detta är en viktig del i min uppsats då jag analyserar ett
program med journalistiskt innehåll och som jag tidigare nämnt har medier i dag en stor
makt i samhället att påverka och bilda opinion. Reflekteras Hirdmans maktstruktursteori
i Rea? Får killarna synas mer än tjejerna för att påvisa ytterligare att mannen är
samhällets norm?
Den journalistiska delen är även central i denna uppsats då materialet jag ska studera är
journalistiskt samt att jag själv är utbildad journalist, en titel som förknippas med att
avslöja orättvisa och granska makten. Men när det däremot kommer till genus och
jämlikhet i medierna så finns det svarta fläckar och många problem.31 Journalistik
handlar egentligen om val, menar Maria Edström, medförfattare till boken Making
change, där hon skriver att de allra flesta nyheter och berättelser handlar om män. I ett
senare kapitel skriver Gunnar Falck att det är en sak att sträva efter jämlikhet men en
annan sak att agera på den. Han skriver att det knappast är hälften kvinnor hälften män
när det kommer till affärsvärlden och politik och dessa två genererar många och stora
nyheter. Varje beslut som tas och för varje expansion blir det en rubrik i tidningen.
Vidare skriver Lotta Strömland vilka tre steg som kan följas för att göra tv mer jämlik;
räkna de medverkande, pressa redaktörerna och prata om detta kontinuerligt.
Varför tar jag då upp detta? Jo, för att visa och argumentera för vikten av mina teorier.
Journalistiken i vårt samhälle är en viktig del av demokratin då journalistiken är på
landets invånares sida och finns till för att granska makten. Journalistik ska vara
opartiskt förmedlat för att visa en så snarlik bild av den verkliga världen som det är
möjligt. Min studie är i högsta grad relevant då jag innan denna process satte igång
undersökte hur mycket det har studerats på journalistiskt medieinnehåll riktat till barn.
Att jag dessutom har valt att undersöka hur barnen framställs och använder mig av
genusteorin gör att min studie bidrar till stor kunskap om en inriktning inom
31
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journalistiken som än så länge är ganska outforskad. Genom att göra denna
vetenskapliga analys av Rea kan jag inspirera till vidare forskning för
journaliststudenter som i framtiden ska skriva sina uppsatser. Då journalistiken ska vara
opartisk anser jag att det är viktigt att studera journalistiskt medieinnehåll ur ett
genusperspektiv. Om journalistiken bidrar till de sociala strukturer som finns i samhället
anser jag att det är viktigt att studera journalistiken och ifrågasätta bilden som medierna
förmedlar.
Genom att studera journalistiskt material som Rea med hjälp av teorierna genus,
agenda-settings samt sociala strukturer kommer jag att bidra till den vetenskapliga
forskningen inom detta ämne. Dessutom anser jag att mina teorier kommer kunna bidra
till att jag från början har en stark grund att stå på när jag dyker in i detta arbete.
Teorierna ser jag som glasögon som jag ska se på analysen med. Teorierna kommer
förenkla mitt arbete och se till att denna uppsats har en röd tråd.
Jag kommer använda mig av genusteorin för att studera hur killar och tjejer framställs i
programmet Rea. Denna uppsats är inspirerad av Hirdmans samt av Edströms teorier
om maktstrukturer vilka har varit till stor hjälp i att utveckla min förståelse för genus
och strukturer. Dessa teorier anser jag ger djup till att förstå mina teoretiska perspektiv
och utgör en bas för hela min uppsats. Genusteorin kompletteras med sociala strukturer
som även här har en bas i genusstrukturerna. Denna teori använder jag för att se om vårt
homogena samhälles normer, strukturer och ideal även färgar ett barnprogram. Visas
killarna i maktposition och tjejerna som underlägsna? Genom att kombinera mina
teorier sociala strukturer och genus så kommer jag kunna se på programmet genom
dessa och på så vis kunna svara på mina frågeställningar.
När jag studerar programmet journalistiskt kommer jag använda mig av agenda-settings
som teori för att se om produktionen vill lysa på något specifikt som kan visa tittarna att
detta är extra viktigt. Genom att kombinera agenda-settings med genus samt sociala
strukturer kan jag med inspiration av Hirdmans teori om maktstrukturer undersöka om
strukturerna letar sig in även inom journalistiken och vilka konsekvenser detta kan få.
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3 Tidigare forskning
Här redogör jag den tidigare forskning jag anser är mest relevant för min vetenskapliga
studie. Nedan ingår både konsumentjournalistik samt litteratur med genusinriktning.

3.1 Media, gender and identity
David Gauntlett har i Media, gender and identity studerat hur medier, kön och identitet
hänger ihop och refererar till både kvalitativa samt kvantitativa studier med
genusteorier. Gauntlett beskriver i introduktionen hur vi i dag ser män och kvinnor som
jämställda och att vi känner oss ganska nöjda med utveckligen av detta.32 Problemet,
menar Gauntlett, är att denna nya synen är en förändring av attityder. Verkligheten är
dock att det är våra beteenden som måste ändras.
Gauntlett tar som exempel upp statistik som bland annat visar att kvinnor 2005 i snitt
utförde mer hushållsarbete än avlönat arbete, 228 minuter respektiver 146 minuter. Män
däremot spenderade mer tid på sitt avlönade arbete, 225 minuter, samt 129 minuter på
hushållsarbete. Gauntlett menar att om dessa två sysslor slås ihop så arbetar kvinnor 20
minuter mer än män. På ett större plan beskriver Gauntlett att det både i regeringar samt
i stora bolag med mycket inflytande är män som är i majoritet. Denna princip är utan
tvekan skyddad av män som vill bevara denna machokultur som domineras av vita män.
Gauntlett menar att vi redan från tidig ålder förs mot en viss könsbaserad indelning.
Som exempel tar han upp att unga flickor fortfarande får råd av sina lärare och
studievägledare att välja yrkesinriktningar som innebär städning och omvårdnad medan
unga män i största möjliga mån försöker undvika just dessa typer av jobb. Det pågår
alltså en tydlig separation mellan vad som är manligt och kvinnligt, menar Gauntlett,
och refererar till Laura Mulveys artikel Visual pleasure and narrative cinema från 1975.
Mulvey beskriver rörliga mediers sätt att berätta ur en manlig tittares perspektiv. De
kvinnliga karaktärerna blir på så vis objekt för mannen att åtrå. Mulvey menar även att
kvinnliga tittare på så vis hellre väljer det manliga tittarperspektivet i stället för att
identifiera sig med det kvinnliga vilket leder till att den kvinnliga tittaren nekas till ett
eget tittarperspektiv och i stället deltar männens åtråvärda sätt att se på kvinnor.

32
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”Men look at women; women watch themselves being looked at”
–

John Berger

David Gauntlett fortsätter vidare att beskriva hur massmedierna var förr och hur de har
kommit att utvecklas. Könsrollerna i medierna är mer komplexa nu och inte lika
stereotypa som de var förr, menar Gauntlett.

3.2 Medier, genus och makt
Gunilla Jarlbros textbook Medier, genus och makt kopplar ihop vetenskapliga studier
med hur maktfördelningen faktiskt ser ut i medierna.33 Genom att använda sig av teorier
om genusstrukturer sammanfogar hon och analyserar resultat av studier som gjorts på
hur kvinnor och män porträtteras i medierna. Bland annat visar hon resultat som påvisar
att män är överlägset överrepresenterade och får mer utrymme i medier än vad
kvinnorna får. Speciellt i när kvinnor porträtteras i nyheterna visar resultaten från
studierna att kvinnor ofta visas upp som offer eller vittnen. Jarlbro menar att detta bidrar
till att kvinnan ses som svagare än mannen, att hon har ett behov av att ständigt bli
beskyddad av en man. Jarlbro tar i samband med detta upp aspekter om att män ofta blir
förknippade med det offentliga och kvinnor med det privata. Genom att det traditionellt
sett ser ut så här menar Jarlbro att när kvinnan väl tar sig från det privata och in i den
mansdominerade offentligheten blir hon kommenterad och kritiserad utifrån en privat
roll medan männen i stället kommenteras från en offentlig roll.
Jarlbro menar att medierna är en del av den symboliska omgivningen vi har omkring oss
och dess innehåll är ett viktigt inslag i de samtal vi för människor emellan.34 Hon menar
att vi i vårt samhälle ser på saker omkring oss utifrån en manligt perspektiv och att den
allmänna opinionen i själva verket är den manliga opinionen. Det som är allmänhetens
intresse blir då mannens intresse. Jarlbro argumenterar för att forska mer om genus och
att ifrågasätta genus. Hon menar att det i en demokrati är viktigt att alla människors
röster blir hörda – män som kvinnor. Men ses allt utifrån en mans perspektiv är detta
inte uppnåeligt. Än.

33
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Enligt Jarlbro bidrar medierna till inlärning och ett accepterande av redan etablerade
värderingar, normer och förväntade beteenden, till exempel i sociala roller och
sammanhang. Hon kommer fram till att kvinnor överlag syns väldigt lite i
nyhetssammanhang, sådant som är relevant för samhället och utveckling, men desto mer
i reklam, här visas unga vackra kvinnor upp som ska behaga mannen. Hon frågar sig
varför det ser ut så här och undrar om medierna har makt över genusordningen.
Men enligt henne har medierna inte en sådan makt över folk. Det är snarare samtalen vi
för med varandra i verkliga livet samt det som händer i vår omgivning som påverkar oss
mer än bara medierna. Men medierna kan enligt Jarlbro sätta upp ett bild, en slags
referensram, där själva innehållet som medierna förmedlar kan påverka oss och hur vi
faktiskt ser på varandra. Medierna bidrar då till det samtal som sker mellan oss som vid
interaktion med omgivningen kan färga våra tankar och åsikter. Så medierna påverkar
oss genom att sätta upp en referensram men det är vi själva som fyller ramen med
innehåll som kan ha färgats av bilden som medierna exponerat oss för.

3.3 Kön och makt i tv
Dagens villkor för kvinnor för att få synas i tv har ändrats.35 Maria Edström skriver i sin
avhandling om makt och kön i televisionens värld att det i dag är viktigare för kvinnor
att ha ett vackert utseende för att få synas i rutan samt att det pågår en tydlig
könsmärkning i tv. Genom att ha gjort en kvantitativ och kvalitativ analys med
inspiration av George Gerbners kultivationsteori och Yvonne Hirdmans teori om
genussystemet kommer Edström bland annat fram till att barn och ungdomsprogram
generellt är de mest jämställda sett till tv-tid mellan könen. Här är fördelningen nästan
jämn – 45 procent kvinnor och 55 procent män. Detta till skillnad från alla andra
grupper där männen totalt dominerar.
Edström menar att synlighet i tv är ett kapital som kan växlas in till reell makt. Ju mer
en person exponeras i medier desto större är chansen att hen får stor makt i verkliga
livet. Detta kan appliceras på genuskonstruktioner på samma sätt. Om en person med en
könstillhörighet som passar in i de normerna i samhället så kan denna grupp få större
makt. Visas då genuskonstruktionen av män, som är normen, upp oftare i medier än
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genuskonstruktionen av kvinnor så kan denna exponering, med stöd av Edströms
forskning, växlas in till verklig makt och ökad manlig dominans.
Edström skriver att kvinnor i yrkesför ålder har allra störst chans att synas i tv när hon
är väldigt ung. Ju äldre hon sedan blir desto mindre chans har hon. Edströms forskning
visade att både Sveriges Television och TV4 hade likartad rollfördelning mellan män
och kvinnor. Könsnormerna i de båda tv-rummen visade sig alltså vara likadana. Hon
skriver att ”Med tanke på SVT:s public serviceuppdrag och att företaget arbeta med
jämställdhetsfrågor sedan 1970-talet hade man kanske kunna förvänta sig en högre
andel kvinnor där”. Detta är argument som konstaterar vikten av att studera även bolag
som Sveriges Television. Bara för att public service har mål som innefattar jämställdhet
så behöver det inte betyda att dessa uppnås.36

3.4 Tidsandans skyltfönster?
Speglar tv-program kvinnan i samtiden? Detta har Ulla B Abrahamsson forskat om då
hon studerat tv-program från 1960-talet till 1990-talet.37 Hon menar att tv inte bara är
underhållning utan även något som reflekterar den tidsera vi lever i och berättar något
om vår verklighet. Abrahamsson tar med läsaren genom den svenska kvinnans tvhistoria med ett syfte att undersöka om, och i så fall hur, samhällets kvinnobilder i tvmediet har förändrats över tid. I hennes slutsats kommer hon fram till att kvinnan i
början av 1960-talet hade en mer familjeorienterad roll med fokus på hemmet. Denna
bild kom dock att ändra sig och kvinnan blev på 1990-talet mer driftig och jämställd i
arbetslivet. Familjen fick en sekundär betydelse vilket hon menar speglade så samhället
såg ut. Att få en historisk blick av kvinnan i tv-tiden ansåg jag vara en viktig byggsten i
min granskning av Rea.

3.5 Hearth and home
Gaye Tuchman och Arlene Kaplan Daniels, forskare på Oxfords universitet, har studerat
dominans och hur den är kopplad till olika representation i medier. 38 Deras studie
baseras på kvinnors representation i medier och de förklarar dominans så här:
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”Att influera eller kontrollera andra, att övertala, förbjuda, diktera, att leda och styra,
hålla tillbaka och organisera beteendet hos andra [personer]”.
De nämner en undersökning som gjordes på 1970-talet. Då jämfördes amerikanska
komedier och amerikanska kriminaldramor i tv utifrån ett genusperspektiv. Resultatet
av studien var män representerades mest i båda genrer, allra mest i actionorienterade
dramor. Den kvinnliga representation däremot förekom ytterst sällan i sådana. Fanns en
kvinna med i handlingen spelade hon offer eller tydligt undertryckt roll. I komedierna
förekom dock kvinnorna en aning oftare, detta då komedierna ofta utspelade sig i en
”hemmamiljö” och i familjeorienterade sammanhang vilket Gaye Tuchman och Arlene
Kaplan Daniels förklarade med att televisionen fortfarande håller fast vid gamla sociala
och kulturella stereotyper där män är dominanta och kvinnor undergivna.39

3.6 Vem fostrar våra barn – videon eller vi?
Inga Sonesson har forskat om vem det egentligen är som uppfostrar våra barn, om det är
tvn eller vuxna.40 Detta blir speciellt intressant när man talar om värdet av information
som tvn som medium ger. Sonesson skriver att det genom tidigare forskning, bland
annat studier gjorda av Nordlund (1976) samt von Felitzen och Linné (1972), kommit
fram att barn identifierar sig med individer de ser i rutan. Barnen ser då dessa individer
på tvn som ett eftersträvansvärt komplement till sig själva.
Denna interaktionen skriver Sonesson kallas för parasocial interaction vilket betyder att
hen som ser på ett tv-program på ett vis umgås med individerna som visas i
programmet. Samtidigt som detta sker i en fiktiv verklighet ska betraktaren samtidigt
behålla sin egen identitet. Denna interaktion blir som ett slags komplement till umgänge
med verklighetens individer. Vad Sonessons forskning visade var att de barn som hon
studerade gärna önskade vara som barnen som visades på tvn. Det blir då relevant för
min forskning att med denna kunskap granska ett program för barn som visas i tv.
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3.7 Från jämförandepriser till börskriser
Lars Haglund och Liselotte Englund skriver om problemet med konsumentjournalistik
då denna står i ekonomijournalistikens skugga.41 Det var mycket svårt att hitta relevant
forskning om konsumentjournalistik. Författarna till Från jämförandepriser till
börskriser skriver att området har fått en mindre framträdande roll vilket gör det mindre
attraktivt att studera men de anser att konsumenter borde vara mer intresserade av
konsumentjournalistik och värdet av informationen den ger.

4 Syfte
Mitt syfte är att granska barnprogrammet Rea, ett konsumentprogram som behandlar
ungas pengar, prylar och rättigheter. Jag vill se hur jämställt barnprogrammet är genom
att räkna antal män och kvinnor samt vilka roller de har och hur de förhåller sig till
varandra då jag anser att det finns för lite forskning inom detta område. Det finns nästan
ingen forskning som granskar varken konsumentjournalistik eller journalistiska
barnprogram som Rea. Min vetenskapliga analys kommer behandla båda dessa ämnen
och är ett bidrag till fortsatt forskning och studerande av dessa genres.
Jag anser min forskning vara relevant då Sveriges television driver ett arbete för ökad
jämställdhet och som jag nämnt tidigare så påverkas vi av könsroller från väldigt tidig
ålder. Den största påverkan menar dock Margareta Rönnberg sker i ungas vardag genom
direktkommunikation samt fostran.42 Jag anser då att det är relevant att granska ett
program som Rea då det är ett program som utbildar unga konsumenter i en samtid då
jämställdhet är hett debatterat i olika medium. Då Sveriges Television utgår från public
service och har bedrivit jämställdhetsarbete sedan 1970-talet anser jag att det ligger rätt
i tiden att granska ett svenskt aktuellt barnprogram för att se hur långt man kommit i
arbetet.
Min granskning kommer inte kunna generalisera för hela Sveriges Televisions
jämställdhetsutveckling men granskningen av Rea är ett steg i en sådan riktning. Min
forskning kommer bidra till mer kunskap om samspelet mellan genus och barnprogram i
tv- medium samt till vidare vetskap inom området konsumentjournalistik i tv som
41
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annars är i princip outforskat. Detta kan bidra till att ytterligare forskning i ämnet görs
vilket ger en bredd åt ekonomijournalistiken.
Jag ska även undersöka hur makten är fördelad mellan barnen i programmet utifrån
deras kön. Detta ska jag få fram genom att bland annat se till vilket roll barnen tilldelas.
Rollen som reporter är maktrollen i en intervjusituation då reportern agerar insamlare av
material.43 Reportern styr intervjun och har makt över situationen genom att leda fram
intervjupersonen med hjälp av frågor för att få fram svar. Det är reporterns frågor som
sätter tonen på samtalet mellan hen och intervjupersonen och det är på samma sätt
frågorna som visar var samtalet kommer leda. På så vis har reportern makt över
intervjun i och med sin roll.
Huruvida den egentliga makten sedan är i förhållande till reporter och intervjuperson
anser jag inte vara relevant. Ett barn i en reporterroll som intervjuar Sveriges
statsminister har ju mindre makt i samhället men det jag menar är att barnet i denna
intervjusituation har makt över intervjupersonen, i detta exempel Sveriges statsminister,
en maktroll då hen styr intervjun och själv väljer vilka frågor som ska och inte ska
ställas.

5 Frågeställningar
Jag utgick från tre frågeställningar som jag ansåg kunde svara för hur jag i min analys
av programmet kunde få fram hur könsrollerna var fördelade.
o Hur många flickor respektive pojkar representeras i Rea?
o Hur ser den antalsmässiga fördelningen mellan makt och kön antalsmässigt ut
utifrån synlig representation?
o Vilka eventuella stereotyper och/eller sociala strukturer går utifrån resultatet att
uttyda?
Genom att använda en kvantitativ metod med frågor därefter kunde jag få fram hur
fördelningen mellan könen i programmet såg ut. Detta kunde jag sedan använda för att
analysera resultaten och jämföra med sociala strukturer samt stereotyper. Genom
43
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frågeställningarna kunde jag få svar på om Rea förhöll sig till sociala strukturer som den
manliga dominansen genom att exempelvis oftare visas som maktperson.

6 Metod och forskningsetik
Nedan redogör jag för vilket val av metod jag har valt för att få svar på mina
frågeställningar samt hur jag gjorde mitt urval. Jag påvisar även min studies validitet
samt reliabilitet.

6.1 Kvantitativa metodens princip
Metoden jag har använt är den kvantitativa metoden för att få fram hur representationen
mellan killar och tjejer ser ut i programmet. Detta då den kvantitativa metoden tillåter
mig att objektivt förhålla mig till innehållet i programmet.44 Den kvantitativa metoden
beskrivs ofta som icke-reaktiv vilket menas med att den inte påverkas av forskarens
närvaro. Då jag ser ett redan sänt och färdigproducerat tv-program så kommer mitt
material att se likadant ut före, under och efter min analys vilket även motiverar för att
min studie kommer ha en hög trovärdighet då den enkelt går att helt replikera. Den
kvantitativa metoden kunde även bidra till kunskap om elitgruppers sociala bakgrund
genom att göra en innehållsanalys.
Mina frågeställningar fick styra vad jag skulle räkna i min innehållsanalys vilket inte
hade varit möjligt i en kvalitativ analysmetod. Jag ville få reda på fördelningen mellan
kön samt analysera resultatet av denna utifrån sociala strukturer och stereotyper. Genom
att i stället använda en kvalitativ metod hade jag då fått analysera ord snarare än siffror
vilket hade gett min studie en annan vinkel.45 Med en kvalitativ metod hade
representationen i form av antal kvinnor och män i stället vägt orden tyngre än själva
den visuella exponeringen. Jag ville få en mer objektiv bild av hur fördelningen såg ut
vilket motiverar en kvantitativ metod snarare än den mer subjektiva kvalitativa.
I den kvantitativa metoden kan frågor om vem som beskrivs, vad som rapporteras, var
undersökningen har gjorts, vilken plats i programmet de fått, hur mycket utrymme det
fått samt varför förklaras och analyseras. I mina frågeställningar vill jag få reda på hur
44
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många av respektive kön som representeras, hur makten är fördelad och hur mycket
utrymme kvinnor samt män får. Frågan varför är dock svårare att konkret besvara då
denna rymmer många egna tankar och reflektioner vilket ger forskaren tillåtelse för en
mer subjektiv analys av materialet. Detta medför att analysen av resultatet kommer få en
stor del av mina personliga reflektioner vilket jag är medveten om. Tilliten till min
forskning påverkas dock inte då replikationen av den är så pass hög att den går att
genomföra exakt. Beroende på forskaren som utför studien så blir då även resultaten
olika.
Det som talar emot den kvantitativa analysen är att den bara är så bra som materialet är.
Då jag enbart använder säsong 21 som material är representationen för programmet inte
generellt för varje säsong. Däremot är Rea ett program där materialet är lätt att få tag på.
Det är dessutom som jag nämt tidigare oföränderligt vilket ger studien hög trovärdighet.
För att kunna se om den kvantitativa analysmetoden skulle komma att passa just min
vetenskapliga analys bäst så valde jag att testkoda det första programmet av Reas 21:a
säsong. Jag använde mig av tabeller i Excel där jag räknade med varje förekommande
tjej eller kille i de olika segmenten. Genom att provkoda kunde jag inte bara se om den
kvantitativa metoden fungerade utan jag kunde även få en bra bild av hur hela
programmet var uppbyggt och kunde snabbt dela in de olika delarna i olika segment.
Detta var till väldigt stor hjälp för mig då denna första provkodning satte en grundmall
till mitt slutgiltiga kodschema. Efter provkodningen såg jag om första programmet och
såg sedan de övriga avsnitten i kronologisk ordning då jag ansåg detta vara enklast för
mig att hålla reda på när jag sedan kodade de olika programmen.

6.2 Procedur och urval
Min undersökning baserades enbart på analyser av barnprogrammet Rea – ett
barnprogram som påminner om Sveriges Televisions program Plus som likt Rea är ett
konsumentprogram med kritiskt granskande synsätt.46 I Rea samlas bland annat material
in av reportrar, som alla är barn, och materialet används sedan för att konfrontera
ansvariga och ställa kritiska frågor till dessa. Syftet är att unga tittare ska lära sig mer
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om sina rättigheter och vad som händer med ens pengar och prylar.47 Rea är dessutom
enligt mig mer intressant att studera än Plus då programmet bara använder sig av barn,
både i reporterroller samt som programledare, till skillnad från Plus som använder sig
av vuxna programledare för en vuxen publik.48
I mitt val av urval så har jag valt att basera min undersökning på programmets i
skrivande stund senast sända säsong, nämligen säsong 21. Valet gjordes då jag genom
en granskning av denna har fått en helhetsbild av hur barnprogrammet samt
könsrollerna framställs just nu. Den senaste säsongen ligger därför närmast i tid och kan
då ge en bild av hur samhällets könsroller eventuellt speglas i barnprogrammet. Då jag
ville få en bild av hur barnprogrammet speglar vårt samhälle i dag och vilken bild unga
får när de ser på Reas 21:a säsong så kändes det dessutom inte relevant att basera
undersökningen på en tidigare säsong.
Valet av säsong baserades även på tillgänglighet då alla åtta avsnitt den den 21:a
säsongen fanns tillgängliga på Sveriges Televisions hemsida genom playf-unktionen vid
tidpunkten av min forskning. Urvalet består därför dels av ett bekvämlighetsurval, något
som Johan Alvehus beskriver är ett urval baserat på det material som är tillgängligt.49
Detta gjorde att jag inte heller blev begränsad i tid då play-funktionen gjorde det möjligt
för mig att pausa, spola tillbaka och se på material när jag ville oberoende av vilken tid
på dygnet jag gjorde analysen. Hade jag valt en annan säsong så hade jag fått beställa
material vilket hade begränsat mig både tidsmässigt samt platsmässigt då jag hade blivit
bunden till att enbart vistas på universitetets biblioteket på grund av upphovsrättsliga
skäl. På så vis var mitt val både baserat på bekvämlighet men även strategiskt då jag
medvetet valt vilken säsong jag valt att analysera. Alvehus förklarar det strategiska
urvalet som att urvalet ska kunna svara för de forskningsfrågor som ställs vilket gör att
man medvetet väljer att använda sig av material som kommer gör det.
Materialet till min analys hämtade jag på Sveriges televisions hemsida. För att hitta
materialet sökte jag på Rea i sökrutan och klickade vidare till SVT Play. Jag valde att
granska hela program och inte kortare klipp då de fullständiga programmen gav dels
47
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mer material samt en bättre överblick av programmet som helhet. De avsnitt jag
analyserat sändes på Barnkanalen mellan den 7 oktober 2014 till den 25 november 2014
och är inspelade 2013. Jag ansåg att avsnitten vara relevanta då det bara skiljer drygt ett
år mellan inspelning och sändningsdatum.
Jag började analysera det första avsnittet och gick sedan i stigande numerisk ordning.
Denna metod valde jag att arbeta utifrån då den gjorde det enklast att hålla reda på
vilket avsnitt som skulle undersökas. Genom att systematisk se på varje avsnitt i rätt
sändningsordning gav det mig en övergripande helhetsbild av produktionen från början
till slut. Det går då att se hur produktionen har tänkt på programmet som helhet samt om
mängden män och kvinnor som förekommer skiljer sig beroende på hur långt in i
produktionen man kommit. Från början visste jag inte om detta skulle spela roll men jag
ville eliminera risken att behöva lägga ner extra tid på att behöva sortera om mitt
analyserade material i rätt numerisk ordning när undersökningen väl var klar.

6.3 Analysnycklar och kodning
För att kunna koda mitt material använde jag mig av analysnycklar, återkommande ord,
som symboliserar de olika typer av personer och roller som förekommer i programmet.
Genom att först testkoda programmet kunde jag snabbt se vilka olika roller som var
representerade och kunde därmed skapa mina analysnycklar. Dessa nycklar döpte jag
till reporter – en person som samlar in information genom intervju med drabbad,
ansvarig eller makthen, intervjuperson – person som är antingen drabbad, ansvarig
eller makthen och som ställs frågor av en reporter, drabbad – person med ett problem
som utreds i programmet, ansvarig – person som ekonomiskt ansvarar för problemet
som drabbad utsatts för, exempelvis vd för företag, makthen – person som maktmässigt
ansvarar för problemet som drabbad råkat ut för, exempelvis politiker, expert – person
med expertis inom aktuellt ämne som avhandlas.
När sedan en specifik person som passade in på en av dessa beskrivningar förekom i
programmet skrev jag ner detta på ett vanligt papper. När programmet sedan var slut
kunde jag sammanställa exempelvis hur många reportrar samt drabbade som förekom i
programmet samt om dessa var av kvinnligt eller manligt kön. Vid oklarheter kunde jag
enkelt gå tillbaka till det specifika inslaget och spela upp det igen för att se så jag räknat
rätt. Sedan förde jag in min kodning i excel (se bilaga 12.1)
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Det jag hade mest problem med mina analysnycklar var att på ett pedagogiskt sätt döpa
dem så det blev logiskt i mitt utförande. Jag vill att en replikation av min studie ska vara
enkel att genomföra och medföra så få frågetecken som möjligt och då var jag tvungen
att försöka hitta enkla men informativa återkommande ord, analysnycklar, som
beskriver de olika rollerna. Reporter och intervjuperson var tveklöst de enklaste då det
är enkelt att se en intervjusituation. En person ställer frågor, den andra svarar. Reporter
respektive intervjuperson. Även expert och drabbad ansåg jag var enkelt att urskilja då
experten endast fick frågor där hen kunde förklara problem och fick inte heller några
ifrågasättande frågor medan den drabbade var tydligt missnöjd och krävde svar från
ansvariga.
De svåraste analysnycklarna var ansvarig och makthen. Just ansvarig ansåg jag själv
kunde vara tvetydigt då hen ju exempelvis skulle kunna vara en person med politisk
makt och vara vd för ett företag. Jag bestämde mig dock för att använda just ordet
ansvarig då det i olika avsnitt var en person med olika hierarkiska titlar men alla var
ändå på ett eller annat sätt ansvariga eller representerade företaget bakom. Ansvarig
skiljer sig från makthen på så vis att makthen är en person med klart uttalad politisk
makt. En partiledare ansåg jag passade in mer på beskrivningen makthen än ansvarig då
politikern har ett annat typ av inflytande rent maktmässigt. Är den drabbades problem
något på samhällelig nivå så är makthen ansvarig. Har den drabbade köpt en produkt
från ett företag så är företaget ansvariga men dessa har inte samma politiska och
samhälleliga makt som makthen.

6.4 Validitet och reliabilitet
Validitet avser hur pass man har undersökt det man sagt ska undersökas. Därför är det
av stor vikt att mina frågeställningar och mitt syfte hänger ihop med resultatet och
analysen som visar att jag har lyckats på denna punkt. Validitet och reliabilitet hör ihop
och samspelar på så vis att validitet förutsätter reliabilitet.50 Om en mätning inte är
reliabel så kan den inte vara valid. Om ett mått över tid inte är stabilt kan det därmed
inte ge information om begreppet det ska referera till.
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Reliabilitet menar Alan Bryman menas med att ens forskningen ska kunna replikeras för
att på så vis veta att utförandet och resultaten är tillitliga.51 På så vis får en vetenskaplig
forskning hög reliabilitet då den går att göras om av en annan oberoende forskare som
får fram samma resultat. Detta bedrivs ofta i den kvantitativa forskningen för att
undvika och förebygga de skadliga konsekvenser som en studie kan medföra, som
bristande objektivitet som påverkar resultatet. Om en studie inte går att replikera menar
Bryman att det går att ifrågasätta forskarens resultat som vaibelt eller ej. Därför är det
viktigt att som forskare beskriva processen och tillvägagångssättet i studien som görs
för en så lik replikation som möjligt.
Jag är medveten om att mitt val av ämnesområde till stor del har handlat om egna
intressen och jag har i min vetenskapliga analys av Rea försökt förhålla mig så pass
transparent som jag har kunnat. Detta är svårt och den mänskliga faktorn kommer spela
in vilket gör att jag inte kan vara hundra procent transparent. Dessutom har mina
egenskaper spelat stor roll då jag själv är en ung vit kvinna med stor kunskap inom
jämställdhet. Detta kan ha påverkat min del av transparens vilket jag är medveten om
och det är möjligt att mitt resultat kommer skilja sg från en replikerad studie. Men jag
väljer att se detta som en fördel då jag har kunnat använda mina förkunskaper inom
ämnet i min slutanalys och diskussion.

6.5 Forskningsetik
Området jag forskar inom förefaller under den Humanistiska-samhällsvetenskapliga
forskningsrådets forskningsetiska principer.52 Dessa principer finns till för att sätta en
policy för de etiskt korrekta normer som finns mellan forskare, uppgiftslämnare och
undersökningsdeltagare. Dessa forskningsetiska principer ska forskare använda sig av
och se som riktlinjer vid utförande av arbete. I dessa riktlinjer finns det fyra huvudkrav.
Dessa är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet, krav som
mest gäller kvalitativ forskning där intervjuer görs och/eller personlig information
samlas in. Då denna vetenskapliga analys av Rea är kvantitativ och baseras på material
som är tillgängligt för allmänheten i form av rörlig bild så rör det ingen privat person
och ingen som behöver skyddas eller godkänna medverkan i min forskningsstudie. Jag
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går därför inte emot Vetenskapsrådets huvudkrav och inga sådana etiska problem
uppstår därför.
I denna vetenskapliga analys av Rea förhåller jag mig som forskare transparent för att
inte låta analysen färgas av mina egna åsikter och tankar. Detta visar jag genom att
beskriva mitt metodval och genom att förhålla mig till Vetenskapsrådets
forskningsetiska principer som jag nämnt här ovan. Dessutom redovisar jag i bilagor för
all data jag samlat in och sammanställt i grafer och genom kodscheman. Genom att
redovisa detta håller min analys hög reliabilitet vilket menas med att forskningen ska
kunna replikeras vilket även är min önskan för fortsatt forskning inom ämnet.

7 Resultat
Under analysprocessen delade jag upp programmets olika segment för att på så vis
kunna analysera innehållet mer strukturerat. Alla avsnitt såg inte exakt likadana ut då
vissa segment ibland byttes ut mot andra återkommande. Segmenten var; intro, första
inslaget, andra inslaget, mobilreportrarna, Nathan på gatan, rea-vloggen, testpatrullen
och Ingrids lifehacks. Totalt förekom 242 personer – 123 killar och 119 tjejer. När jag
benämner någon som en drabbad intervjuperson syftar jag på hen som blir intervjuad
angående det aktuella problemet. Här räknas alltså inte experter eller ansvariga in.

7.1 Intro

Andel i procent

Figur 1: Könsfördelning mellan killar och tjejer i introt (procent).
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50%

Totalt antal: 8
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Precis i början av varje avsnitt presenterades programmet av en Rea-reporter. Då jag
räknade hur många tjejer respektive killar som under säsongens gång presenterade
programmet fick jag fram att könsfördelningen var väldigt jämställd. I hälften av
programmen presenterades avsnittet av killar och hälften av tjejer. En av dessa var en
äldre dam, den enda vuxna reportern i programmet.
Under denna process förkom komplikationer då personerna inte namngavs med
namnskyltar vilket försvårade könsindelningen då vissa reportrar hade ett väldigt
androgyna utseenden vilket ledde till svårigheter att dela upp dem i kille eller tjej. Detta
löste jag dock genom att se klart på programmet och under programmets gång få reda på
reporterns namn. På så vis kunde jag gå tillbaka till kodningen och kategorisera
personen som kille eller tjej.

7.2 Första inslaget
Figur 2: Könsfördelning mellan antal förekommande killar och tjejer i första
inslaget.

Könsfördelning: Första inslaget
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Totalt antal: 62
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Efter introt följde det första inslaget som satte tonen för programmet och fungerade som
en röd tråd genom avsnittet. Inslaget innehöll en reporter, intervjupersoner, experter
och/eller ansvariga. I tabellen nedan visar resultatet att det var fler tjejer som var
reportrar samt experter. Av intervjupersonerna var nästan lika många tjejer som killar,
samt en helt jämställd könsfördelning i enkäterna. Dock skiljde sig de ansvariga och de
med makt åt då nästan alla dessa var män. Dessa män hade en maktposition i form av
chefer eller politiker.

7.3 Mobilreportrarna
Figur 3: Könsfördelning mellan förekommande killar och tjejer i segmentet
Mobilreportrarna (procent).

Andel i procent

Könsfördelning: Mobilreportrarna
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Det första inslaget kunde även inkludera segmentet mobilreportrarna där Reas tittare
fick sina privata inskickade filmklipp visade i programmet. I dessa klipp gav personen
en personlig reflektion av ämnet i som togs upp i inslaget. Av dessa klipp var
majoriteten inskickade av tjejer.
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7.4 Andra inslaget
Figur 4: Könsfördelning mellan antal förekommande killar och tjejer i andra
inslaget.

Könsfördelning: Andra inslaget
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Ett andra inslag kunde även förekomma i programmet. Detta inslag skiljde sig ofta rejält
från den första inslaget som genomsyrade många andra segment. I det andra inslaget
liknade könsfördelningen den i första inslaget när det gällde reporter samt expert. Dock
förekom en drastisk skillnad i fördelningen killar och tjejer när det gällde
intervjupersoner och ansvariga där de allra flesta var män. Ingen kvinnlig ansvarig var
representerad.
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7.5 Nathan på gatan
Figur 5: Könsfördelning mellan antal förekommande killar och tjejer i segmentet
Nathan på gatan.

Könsfördelning: Nathan på gatan
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Inslaget Nathan på gatan var ett inslag där reportern Nathan gav sig ut på stan för att
göra en enkät. Han frågade olika personer en konsumentfråga och fick svar från dessa.
Resultatet efter alla enkäterna i programmet var att han frågor till nästan dubbelt så
många killar som tjejer. Efter varje enkät fick han hjälp av en expert som kom med det
rätta svaret. Denna expert var uteslutande programledaren Åsa Avdic från
konsumentprogrammet Plus. Då hon förekom i varje inslag har jag inte räknat med
henne i tabellen.
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7.6 Övriga inslag
I programmet förekom även andra inslag som var svårare att fördela likt de ovan. Jag
valde därför att sammanfatta dessa kort för att ge en överblick.
7.6.1 Rea-vloggen
I Rea-vloggen förekommer i nästan alla inslag enbart reportern Eira som genom en
kamera i sitt rum kommer med tips, testar produkter samt filosoferar över ämnen hon
har funderat på. I några avsnitt förekommer ytterligare personer som videobloggaren
Miss Lisibell samt popgruppen De vet du. Könsfördelningen är här en kvinnlig
majoritet med få manliga representanter.

7.6.2 Testpatrullen
Testpatrullen är det inslag som likt det första inslaget förekommer i samtliga avsnitt
under säsongen. Testpatrullen består av samma reportrar som testar olika produkter och
sedan betygsätter dessa. Två tredjedelar av testpatrullen bestod av killar som därmed
utgav majoritet. Då experter togs in i ett fåtal inslag var dessa uteslutande tjejer.

7.6.3 Ingrids lifehacks
Ytterligare ett återkommande inslag i programmet var Ingrids lifehacks där pensionären
Ingrid tipsade om saker man kunde göra för att underlätta vardagsproblem. Ingrids
lifehacks var det enda inslaget i hela Reas 21 säsong som hade en vuxen reporter.
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7.7 Reporter och intervjuperson
Figur 6: Könsfördelning mellan förekommande killar och tjejer i intervjusituation
med rollerna reporter samt intervjuperson.
Första pronomen räknas som reporter och övriga beräknas som intervjuperson(er).
Första kolumn läses således; Kille (reporter) och kille (intervjuperson(er))

Könsfördelning: reporter/intervjuperson(er)
0%

Andel i procent

7%
Kille och kille

13%

33%

Kille och tjej
Tjej och tjej
27%

Tjej och kille
Tjej och både tjej och kille

20%
Kille och både kille och tjej

Totalt antal: 15

Diagrammet ska avläsas i ordningen reporter respektive intervjuperson. ”Kille och
kille” betyder således att en kille agerar reporter och intervjuar en eller flera killar.
”Kille och tjej” menas med att en kille har agerat reporter och intervjuat en eller flera
tjejer och så vidare.
Könsfördelningen mellan reporter och intervjuperson i programmet dominerades av
tjejerna i rollen som reporter. Allra flest gånger i inslag som innehöll en reporter och en
intervjuperson som var drabbad så var tjejerna reportrar fyra gånger oftare än killarna.
Flest gånger intervjuade tjejer både drabbade killar och tjejer. Vid enskilda intervjuer
med endast killar eller tjejer var tjejer som reporter i majoritet.
Killarna däremot förekom som reporter som intervjuade drabbade ungefär en av fyra
gånger. I dessa fall träffade han antingen uteslutande killar eller uteslutande tjejer. Inte
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någon gång förekom en intervjusituation där en kille agerade reporter och intervjuade
både killar och tjejer.

8 Analys

8.1 Genusindelning
8.1.1 Makt och dominans
Totalt antal förekommande personer i programmet Rea säsong 21 var 242 personer. 119
av dessa var kvinnor och 123 var män vilket ger en procentuell fördelning på drygt 49
procent kvinnlig representation och en manlig på resterande 51 procent. Detta skiljer
med hela fyra procentenheter från Maria Edströms studie där hon kom fram till en
procentuell fördelning på 45 procent kvinnor och 55 procent män i genren
ungdomsprogram.53 Rea går alltså emot resterande ungdomsprograms könsfördelning
med en näst intill jämlik representation av könen.
Dock förekommer enligt min undersökning en manlig dominans i programmet. Denna
manliga dominans syntes extra tydligt i programinslag som innehöll en intervju med en
makthavare eller ansvarig. Totalt sett förekom 13 sådana personer varav en var kvinna.
Detta visar att könsfördelningen inom maktposter fortsatt domineras av män vilket
stödjer George Gerbners teori om att kvinnor i tv representeras så som samhället ser
ut.54 De sociala strukturerna verkar spela roll med mannen som överordnad och kvinnan
som underordnad. Detta stödjer även Ulla B Abrahamssons studier av genus och makt
där mannen lär sig att ta plats och få ett egenvärde i hur mycket makt han har.55 Hon
skriver att kontroll och pengar ger hög manlig värdighet vilket liknas en hög
arbetsposition. Genom att ha en arbetsroll som är högt upp i hierarkin, i denna studie har
hen fått titeln maktperson eller ansvarig, får hen kontroll och ofta mycket pengar. Då
pojkar enligt Abrahamsson lär sig tidigt att de ska synas och ha kontroll så är siffran en
kvinna motsvarande tolv män i maktposition rimlig med stöd av tidigare forskning.
I motsats till detta förekom en drastisk skillnad i representationen bland programmets
reportrar. Totalt förkommer tolv barnreportrar där hälften är killar och hälften är tjejer.
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Utöver detta förkommer även en vuxen reporter. Hon är den enda vuxna reportern i
programmet och samverkar inte med de övriga utan har ett självständigt inslag. Men
den stora skillnaden mellan reportrarna förekommer i det första inslaget som även är det
huvudsakliga och som genomsyrar många andra inslag i avsnittet. I de totalt åtta
programmen förekommer en tjej som reporter i första inslaget hela 75 procent av
gångerna. Detta ger den manliga dominansen en siffra på 35 procent. Att jag beskriver
reportern som en dominerande roll baserar jag på det värdet som ges med kontroll som
Ulla B Abrahamsson skriver om. En reporter som styr en intervju kan kontrollera vilka
frågor som ska ställas och besvaras. Därmed får hen makt över situationen vilket enligt
Abrahamsson och genusteorins principer om över- och underordning tyder på
dominans.56
Ytterligare kvinnlig majoritet förekom i inslaget Mobilreportrarna där tre av fem var
tjejer. George Gerbner menar att bilden av kvinnan i medier kan ändras om hon
exponeras i samma utsträckning som mannen.57 Genom att fler tjejer visas i tv menar
han att sociala strukturer kan ändras. Detta stöds av Maria Edströms studier där hon
menar att synligheten i tv är som ett kapital som går att växlas in i reell makt.58 Att det
är en majoritet av tjejer som visas i detta segment kan bero på att kvinnor vill få mer
makt. Genom att synas mycket får man enligt Edström mer makt i verkliga livet. På så
vis kan normer brytas och den manliga dominansen försvinner. Gunilla Jarlbro menar
att i en demokrati ska alla röster höras oavsett kön men om allt ses utifrån männens
perspektiv så kan detta inte uppnås.59 Just i Mobilreportrarna ger tittarna utrymme åt
sina egna åsikter och tankar och med denna kvinnliga dominans kan den referensram
som Jarlbro beskriver ändras och bidra till samtal i och om medier och på så vis påverka
oss och våra uppfattningar om varandra.
Anthony Giddens menar med struktureringsteorin att ens sociala liv bestäms på mer än
bara ett individuellt plan.60 De sociala strukturerna är en kombination av både
individens och samhällets bildade syn på hur världen bör se ut. För att strukturerna ska
ändras måste människor i samhället sluta föra vidare strukturerna. Detta är precis vad
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resultatet av min analys har visat. Rea har vågat gå emot strukturernas koder och
traditioner och faktiskt satt tjejer i maktroller. Enligt struktureringsteorin är detta ett steg
som bör tas om de sociala strukturerna ska ändras vilket Rea är ett utmärkt exempel på.

8.1.2 Identifikation
Enligt Margareta Rönnberg är tvn ett redskap som kan användas i identitetsbyggande
syften.61 Mediet kan enligt henne hjälpa tittaren att få en uppfattning om vem hen är och
kan starta en dialog hos denne. I det stående inslaget Nathan på gatan gick reportern
Nathan runt på gatan och ställde frågor till förbipasserande. Vid säsongens slut hade han
ställt frågor till nästan dubbelt så många killar som tjejer vilket kan ha en del av
identitetsprocessen Rönnberg skriver om. Att flertalet av de manliga tillfrågade var
vuxna män kan ha att göra med den bild som visas i medier där mannen är överordnad
och är mer exponerad i maktpositioner än kvinnan är.62 Dessutom lär han sig att från ett
tidigt stadie ta mer utrymme vilket han ges av kvinnan som kuvar sig.
Enligt genusteorin, som är min huvudsakliga teori, är detta precis vad teorin går ut på.
Yvonne Hirdmans genussystem visar tydligt att segmentet Nathan på gatan till stor del
följer dess principer om isärhållande av könen samt att den kvinnliga underordningen
legitimeras. Då tvn bidrar till att starta samtal kring identitetsbyggande så blir effekten
att tittaren förknippar vissa attribut och egenskaper med vissa personer, i detta fall
genusdefinitionen av en man.63 Detta påverkar hur publiken ser på fördelningen män
och kvinnor och om tittaren gång på gång får se män i starka, ansvarstagande roller kan
detta präntas in och bli en allmän uppfattning. Genom att medierna visar denna bild kan
barn se individerna på tv som ett slags eftersträvansvärt komplement av sig själva.64 Det
kan således vara vara rimligt att Nathan undermedvetet valde att rikta sina frågor till
män som i samhället klassas som dominanta ledare med högt värde men det visar även
att George Gerbners teori om kultivation mycket väl kan ha påverkat Nathan att rikta
frågorna just till män. Kultivationsteorin visar nämligen att resultatet av televisionens
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långsiktiga exponering kan påverka människors bild av hur världen ser ut och få dem att
tro på att den bilden är den rätta.65
Enligt kultivationsteorin kan detta ha påverkat Nathan då det enligt genusteorin är
mannen som är norm och kvinnan som är underordnad mannen. Används strukturen i
medierna kan detta enligt kultivationsteorin få människor som exponeras av program
med innehåll som följer strukturerna att få dessa att börja tro på att det är mannen som
är den starke och är överlägsen. I detta segment följer Rea struktureringsteorin genom
att fortsätta att visa mannen i majoritet med få kvinnliga röster som blir hörda.
Ett intressant resultat är könsfördelningen i inslag med reporter och drabbad
intervjuperson. En av fyra gånger var en kille reporter vilket betyder att majoriteten var
tjejer. En sådan fördelning innebär ett skifte av makt då reporterrollen är en roll med
makt. På så vis sker en viss brytning mot de normer som finns i samhället där den,
enligt Yvonne Hirdman, traditionella och kulturella självklarheten att mannen har
övertaget utmanas när program som Rea vänder på maktordningen och följer Giddens
struktureringsteori som menar att en struktur ändras när individen vågar gå emot
normerna för att på så vis ändra samhället.66 I roller som reporter har tjejerna ett stort
övertag jämfört med killarna. Detta kan jämföras med resultatet av makthen där en
övervägande majoritet bestod av män. Båda rollerna innebär makt och den ena
domineras av kvinnor och den andra av män. Vid tolkning av dessa siffror och med
tanke på Sveriges Televisions arbete för jämställdhet och lika representation mellan
könen, något som med stöd av Maria Edströms forskning visar att Sveriges Television
jobbar hårt för en likartad könsfördelning.67
8.1.3 Kvinnans synliga majoritet
Resultatet som jag visat ovan tyder på en tydlig kvinnlig dominans när det gäller
könsrepresentation överlag. Alltså inte bara i maktroller utan i programmet som helhet.
I majoriteten av inslagen som jag har studerat förekommer flest eller enbart tjejer. Maria
Edströms forskning visade att fördelningen i ungdomsprogram är nästan jämn men att
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den manliga dominansen ändå väger tyngst. Rea går emot hennes resultat som enskilt
program då den kvinnliga representationen är i majoritet.
Den kvinnliga majoriteten i Rea syns i reporterrollerna samt i inslagen
Mobilreportrarna, Rea-vloggen samt i Ingrids lifehacks. I inslaget Testpatrullen syns
fler killar som reportrar, två av tre är killar, men trots detta är de experter som i vissa
program tas med uteslutande kvinnor. Även Nathan på gatan är ett inslag som
domineras mer av män med en enda reporter som är kille och som pratar med fler killar
än tjejer till sina enkäter. Men även i detta inslag är experten uteslutande en kvinna.
Enligt Edström kan synlighet i medier växlas in til reell makt. Resultatet från min studie
kan här tyda på att reell kvinnlig makt kan växlas in som synlighet i medier.
Denna synliga majoritet går emot genusteorins principer om att kvinnan inte ska ta plats
utan låta mannen få utrymme.68 Enligt Hirdmans genussystem är den första principen att
skilja manligt och kvinnligt åt, detta både psykologiskt samt på ett fysiskt plan, vilket
Rea går helt emot.69 Enligt Hirdman skapar strukturerna i genussystemet genom ett
slags osynligt kontrakt som alla bara verkar följa och som talar om hur vi ska bete oss
och se ut beroende på kön. Hon menar dock att detta kontraktet är förhandlingsbart och
det visar Rea genom att utmana kontraktets osynliga regler om kvinnans underordning.
Ges hon samma möjligheter som mannen så kan kontraktet skrivas om vilket kan bli
resultatet om fler program följer i Reas fotspår.

8.2 Agenda-settings
Resultatet som räknandet av könsfördelningen i reporterroller gav kan indikera på mer
än att Sveriges Television jobbar för jämställdhet. Genom att medvetet placera tjejer i
reporterroller som ger makt och exponerar publiken för en kvinnlig dominans i denna
roll går det att, med stöd av Karin Wahl-Jorgensen och Tomas Hanitzsch forskning,
argumentera för att detta är ett resultat av agenda-settings.70
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Teorin agenda-settings går ut på att ju oftare något visas desto större värde lägger
publiken på det. Detta kan appliceras på den överlägsna majoritet av tjejer som fick
styra intervjuer och synas i en maktposition. På så vis går det att argumentera för att Rea
vill få publiken att tycka att det ska vara lika givet att en tjej kan vara reporter som att
en kille kan vara det. Detta kan även kopplas ihop med struktureringsteorin genom att
portättera tjejerna som starka och självständiga och på så vis vänja tittarna vid att se
tjejer i maktroller och avvika från att vara underlägsen och dominerad.71
Men hur ser det då ut med all övrig dominans i de andra inslagen? Wahl-Jorgensen och
Hanitzsch menar att det förekommer en manlig dominans i medierna, något som även
Maria Edström kommer fram till.72 En sådan dominans kan dels bero på att medier
under lång tid framställt en manlig dominans genom agenda-settings som i sin tur beror
på normer och stereotyper i samhället. Dessa normer och stereotyper har vuxit fram i
vår kultur genom hela människans historia och är så pass inpräntade i samhället att de är
svåra att förändra.
Teorin om sociala strukturer och främst Anthony Giddens struktureringsteori menar att
detta är ett resultat strukturer genomsyrar samhället.73 För att strukturerna ska ändras
måste kvinnan enligt struktureringsteorin exponeras i lika grad som mannen för att
undvika att falla tillbaka i de strukturer och normer vi byggt upp. Om män sedan
televisionens uppkomst dominerat i denna exponering är det inte konstigt att mediers
utbud och representation ser ut som den gör om detta aldrig bryts. Men med Giddens
argument kan Rea på många punkter, bland annat i sin jämna könsrepresentation i
majoriteten av inslagen i mitt resultat, utmana och på sikt förändra sociala strukturer i
samhället. Detta visar vikten av agenda-settings som teori då den snarare har med
personerna bakom journalistiken att göra – inte att visa hur den riktiga världen ser ut.
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9 Diskussion och sammanfattning
9.1 Tjejer och identitet
Jag måste medge att jag blev väldigt förvånad över resultatet jag fick fram av min
analys av Rea. Av all litteratur att döma som jag har läst har jag överallt sett statistik på
hur underrepresenterade kvinnor är i alla genrer, vilket Maria Edströms forskning visar
tydligt. Ju äldre en kvinna är desto mindre chans har hon att visas i tv. Detta kan
stämma då tjejerna i Rea är barn med undantag från Ingrid som är en äldre kvinna. Men
i hela säsongen som jag har analyserat har tjejerna varit i fokus. I inslagen var kvinnor i
majoritet och fler reportrar var tjejer än killar.
Maria Edström skriver att bara för att man genom public service har mål för
jämställdhet så behöver det inte betyda att målen uppnås.74 Genom att ha studerat en hel
säsong av barnprogrammet Rea vill jag med resultatet i ryggen påstå att Sveriges
Television i fallet med Rea har gjort ett grundligt arbete för jämställdhet mellan kvinnor
och män. För det finns många olika typer av jämställdhet. En studie angående
jämställdhet ur ett rasperspektiv hade enligt min uppfattning och baserat på erfarenheter
av min studie fått ett helt annat resultat. Jag hade inte som riktning att se till alla former
av jämställdhet förutom den könsrepresentativa men om jag hade gjort en semiotisk
analys där jag även såg till barnens ursprung ur ett etniskt kvalitativt perspektiv så hade
de etniska svenska barnen varit i stor minoritet.
Så har då Sveriges Television uppfyllt sina krav på jämställdhet? Som jag beskrivit
ovan så var min inriktning könsbaserad och på denna punkt visar min studie att
barnprogrammet Rea under den aktuella säsongen höll en hög jämställd nivå. Enligt
genusteorin är mannen den dominerande och kvinnan är underordnad men mitt resultat
visar tydligt att Rea inte fallit för genussystemets principer utan snarare utmanar till att
skriva om dem.75 Enligt Yvonne Hirdman kan principerna ändras genom att kvinnor och
män får samma möjligheter och det anser jag att Rea har gett till tjejerna som
medverkade.
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Edström menar att synlighet i tv är ett kapital som kan växlas in till reell makt. Ju mer
en person exponeras i medier desto större är chansen att hen får stor makt i verkliga
livet. Detta kan appliceras på George Gerbners kultivationsteori på samma sätt. Om en
person med en könstillhörighet som passar in i normerna i samhället visas upp i tv mer
än andra under en längre period kan denna grupp få större makt.76 Visas då män upp mer
än kvinnor i roller som innefattar makt och styrka så kan denna exponering med stöd av
Gerbners kultivationsteori växlas in till verklig makt och strukturerna fortsätter att bestå.
Jag anser att det är viktigt att tv inte bara visar män i maktroller då detta kan, precis som
Gerbners kultivationsteori menar, faktiskt visa upp en felaktig bild av kvinnan som
mindre värd då hon uppenbarligen aldrig visas i maktpositioner. Struktureringsteorin
bygger på att det både är individen och samhället som står för att de sociala strukturerna
förs vidare.77 Börjar dock kvinnor få mer plats i tv-rutan kan detta ändra individens syn
på kvinnan och kan påverka samhällets strukturer och som kultivationsteorin menar kan
bilden av kvinnan ändras genom att sluta visa en felaktig bild av henne.
Jag anser att man genom att visa tjejer i maktpositioner som reporter är ett steg i rätt
riktning om målet är att visa en mer jämställd bild av kvinnan. Dock visar mitt resultat
att endast en av 13 maktpersoner var kvinna. Detta är enligt mig för lite för att kunna
räknas som en rättvis bild av kvinnan och makt. Dessutom kan en maktposition vägas
som en negativ roll beroende på sammanhang. I Rea är ofta maktpersonen ansvarig för
ett problem och att endast visa män i en sådan roll kan vara missvisande för hur män är
och beter sig. Därför bör även kvinnor visas mer i maktroller som innebär ansvar och
inte bara i reporterrollen där hon har en tillfällig makt i just den stunden.

9.2 Agenda-setting i kvinnlig favör
En fråga jag ställde till mig själv under arbetets gång var om representationen i Rea är
baserad utifrån slump eller eftertanke. Jag själv drar slutsatsen efter mitt resultat att
redaktionen har ett medveten genustänk som medfört en hög kvinnlig representation.
Här vill jag koppla tillbaka till agenda-settings. Har Reas producent tagit beslutet att
välja en klippning av säsongen som visar en hög representation av tjejer? Exempel på
detta är segmentet Mobilreportrarna där jag kom fram till att majoriteten av dessa
76
77

Gaye Tuchman, Arlene Kaplan Daniels, Hearth and home, 1978, sida 45–55
David Gauntlett, Media, gender and identity, 2008, sida 101

41

reportrar var tjejer. Enligt Karin Wahl-Jorgensen och Thomas Hanitzsch så blir ett
problem eller en händelse viktigare för publiken ju mer publicitet den får.78 Här undrar
jag dock om Rea-redaktionen fått in fler videoklipp där tjejer uttrycker sina åsikter eller
om det faktiskt är så att redaktionen gjort ett aktivt val att ta med fler klipp av tjejer. I så
fall kan det enligt Wahl-Jorgensen och Hanitzsch falla som så att publiken påverkas av
det den ser.
Jag har tidigare skrivit att jag valde agenda-settings som en av mina teorier då jag ville
se om Rea hade valt att representera tjejer och/eller killar på ett visst sätt ett upprepat
antal gånger. På så vis kan publikens åsikter påverkas då agenda-settings utgår från att
det medier visar är det vikigaste för publiken. Här kan medierna då själva styra vad som
är viktigt för dem att visa upp. Männen visades å ena sidan dominerande som makthen,
något som kan påverka publikens åsikter angående maktfördelning och att denna ofta
innehas av män. Men å andra sidan visade Reas representation av tjejer som reportrar en
stor kvinnlig dominans. Här kan Rea aktivt valt att sätta just tjejerna på maktpositioner
som reporter för att ändra publikens syn på makt. Wahl-Jorgensen och Hanitzsch menar
att generella attribut, så som en maktposition, kan i samband med mediers presentation
få effekten att dessa attribut stannas kvar hos publiken som sedan förknippar personerna
med attributen. Konkret skulle detta betyda att publiken ser tjejer som reportrar, en
maktposition, och kommer sedan förknippa Reas tjejer med makt.

9.3 Återkoppling
9.3.1 Syfte och teori
Mitt syfte med denna vetenskapliga analys av barnprogrammet Rea var att ta reda på
hur programmet speglar samhället vilket jag anser att jag har analyserat och visat på ett
konkret sätt i både min analys och diskussion. Jag har dragit paralleller till sociala
strukturer, normer och stereotyper som baseras på analyser och tidigare forskning som
har granskat samhället och dess påverkan på människor. Mitt syfte anser jag inte har ett
definitivt svar då det går att tolka detta svar på olika sätt. För på många sätt förhåller sig
programmet till sociala strukturer och stereotyper vilket jag går djupare in på nedan. På
samma sätt har Rea skiljt sig totalt från dessa genom att använda många tjejer i
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maktpositioner. Dock anser jag att jag har lyckats med att studera ett aktuellt
barnprogram och dra rimliga paralleller till vår samtid.
När det gäller mina teorier anser jag att jag har haft stor användning för just dessa.
Speciellt min huvudteori som är genusteorin har varit grunden för hela min
vetenskapliga analys. Genusteorin har lärt mig väldigt mycket om hur makt och genus
hänger ihop och hur detta påverkar våra dagliga liv och hur detta genomsyrar hela
samhället. Denna teori har varit basen till mitt resultat och hjälpt mig att analysera och
diskutera. Som komplement till genusteorin har Giddens struktureringsteori varit en stor
hjälp i att förklara sociala strukturer och hur dessa påverkar oss och samhället. Agendasettings har hjälp min uppsats att få mer grund i det journalistiska och har varit till stor
hjälp och till viss del kontrast till genusteorin. Detta är en uppsats i journalistik och inte
genusvetenskap och agenda-settings som teori har fått mig att hålla mig inom det
journalistiska forskningsområdet.
Frågor som har dykt upp har varit bland annat om Rea medvetet har satt så många tjejer
i maktpositioner för att exponera tjejer mer? Är det är ett aktivt val från Rea-redaktionen
att använda sig av barnreportrar med androgyna ansiktsdrag och klä dessa i liknande
kläder? Vill Rea på så sätt sudda ut de stereotypiska egenskaperna för män och kvinnor?
Finns det en medvetenhet på Rea om identifikationen som sker hos barn från tidig
ålder? Dessa frågor kan jag bara spekulera själv om och kanske har vissa frågor inget
egentligt svar och existerar på ett mer filosofiskt plan.
9.3.2 Frågeställningar
Hur många flickor respektive pojkar representeras i Rea?
Frågeställningen besvarades i inledningen av mitt resultat. Det intressanta anser jag är
hur tjejerna i antal förekom i de olika inslagen i programmet. Den totala siffran över hur
många flickor respektive pojkar som förekommer är totalt 123 killar och 119 tjejer.
Totalt antal personer var 242. Dock anser jag att siffran går att diskutera. Hur trots att
det tydligt visaren marginell skillnad i antal tjejer och killar så är ändå killarna i
majoritet. Men det ska tas i beräkningen att jag inte har gjort en semiotisk analys av hur
ofta tjejer och killar syns i bild då jag har valt att rikta in mig på hur jämställt Rea är och
inte hur programmet är producerat.
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Hur ser den antalsmässiga fördelningen mellan makt och kön antalsmässigt ut
utifrån synlig representation?
Denna fråga har jag besvarat då jag kommit fram till svar som jag redogör för i min
analys. Vad jag kunde konstatera var att män i majoritet agerade i roller som innebar
makt och expertis inom höga positioner. Hela tolv män respektive en kvinna blev
intervjuade av Reas reporter sammanlagt i de första inslagen av säsongen. Detta är en
tydlig obalans i könsfördelningen och genom att koppla tillbaka till Maria Edströms
resonemang att det synliga kapitalet kan växlas in i reell makt så har public service en
lång väg kvar på arbetet för lika könsfördelning.79
Å andra sidan kunde jag tydligt se en tydlig kvinnlig dominans bland reportrarna. I
segmenten Första inslaget (se punkt 7.2), Andra inslaget (se punkt 7.4) samt i
Mobilreportrarna (se punkt 7.3) kan jag konstatera att tjejerna maktrollen reporter var i
majoritet. Även när såg till hur konstruktionen reporter och intervjuperson (se punkt
7.7) såg ut kunde jag även där konstatera en kvinnlig dominans. I färre än ett av fem
inslag befann sig en kille i reporterrollen och av dessa bestod färre än ett av tio enbart
av killar. I fyra av fem inslag var en tjej reporter. I de flesta fall intervjuade hon både
killar och tjejer i samma inslag. Näst flest gånger intervjuade hon enbart tjejer och i
tredje hand killar. Inte i ett enda av inslagen i säsongen intervjuade fanns en kille i
reporterrollen och intervjuade både killar och tjejer i samma inslag. Han intervjuade
enbart killar eller tjejer.
Jag menar även att jag under min studie har kunnat konstatera att makt kan se väldigt
olika ut beroende på situation. I samhället är vi vana vid att makt handlar om övertag,
ofta fysiskt sådant där mannen är den starka och överordnade och kvinnan är
underordnad, svag och tyst.80 George Gerbner menar att när kvinnan har fått mer makt
har hon framställts på ett dåligt sätt för att på så vis stoppa förändringen och skiftet i
maktbalansen. Motsättningar och bilder används för att bevara de sociala
konstruktionerna som finns i samhället. På grund av dessa konstruktioner och
stereotyper så förväntas mannen vara den smarta ledaren, försörjaren och den
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överordnade.81 I min studie kunde jag se att de personer som kategoriserades som
makthen i nästan alla fall var en man. Men jag menar att makt kan se ut på andra sätt.
Genom att tjejer agerar reportrar innehar de även makten över intervjusituationen. Det
är hon som ska leda fram intervjun till kärnan genom att ställa frågor som ska leda
samtalet på vägen dit. Det är hon som har kontroll och ett övertag. Hon har makt. På
samma sätt har hon makten över situationen då hon i mobilreportrarna själv spelar in
sina åsikter och tankar. Hon har full kontroll över situationen utan att någon ska blanda
sig i. Hon är då reporter och intervjuperson på samma gång. Detta är en annan typ av
makt.
Jag har ingen statistik på hur många tjejer och killar som har skickat in sina videos till
Reas redaktion och kan därför inte vetenskapligt bevisa min tes som jag snart ska
anföra. Jag baserar min teori på de resultat jag fått från min vetenskapliga analys av Rea
där drygt två tredjedelar av reportrarna var tjejer. Genom denna exponering av tjejer
som visar vad de tycker och som viker av från normer och stereotyper som Gunilla
Jarlbro beskriver där kvinnan ska vara tystlåten och inte ta plats. 82 Detta kan i sin tur
inspirera de tjejer som tittar på Rea att, som Margareta Rönnberg skriver, börja tänka
tankar om att ”sådan vill jag också bli”.83 En dialog kan uppträda hos tittaren som kan
identifiera sig med tjejen på tv. Hon exponeras och hennes synlighet kan, som Maria
Edström skriver, växlas in i reell makt.84 Genom att visa tjejer i en maktposition där hon
har full kontroll i ett sådant maktens medel som tvn är, framställd på ett sätt som
avviker från normer och sociala strukturer, kan detta motivera andra tjejer, tittarna, att
våga ta plats, höras, synas.
På så vis kan George Gerbners teorier om att sociala strukturer som byggts upp endast
går att förändra om genusrepresentationen i medier förändras, faktiskt bli verklighet.85
Blir alla röster hörda kan vi uppnå målet med demokrati, att alla är lika värda. Hörs alla
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röster så kommer inte allt längre ses ur ett manligt perspektiv.86 Endast då får vi sann
balans och jämlikhet i samhället.
Vilka eventuella stereotyper och/eller sociala strukturer går utifrån resultatet att
uttyda i programmet?
Jag kom i analysen fram till att Rea är väldigt genusmedvetna. Detta baserar jag på de
resultat jag fått fram av min studie. När det gäller vilka sociala strukturer och
stereotyper som förekommer så finns det dels stereotypen och den sociala strukturen
med mannen som överordnad och kvinnan är underordnad. Detta kunde jag tydligt se
när jag studerade antalet män och kvinnor som användes som makthen i programmet.
Stereotyper används, som Maria Edström beskriver, för att antingen förstärka eller
förminska ett beteende.87 Hon menar att mannen i medier framställs som starka och
smarta. Detta speglar mitt resultat då personerna som framställdes ha mycket makt var
män, smarta män, starka män. Män med makt.
George Gerbner förklarar ingående hur kvinnans roll ser ut i den sociala strukturen och
menar att kvinnan inte exponeras i samma utsträckning som män för att inte störa de
strukturer och normer som samhället byggt upp.88 Men här skiljer sig Rea från normen
då man medvetet verkar ha velat sätta tjejer i en maktposition som reporter. Tjejerna
visades oftare än killarna vilket går emot de sociala strukturerna och stereotyperna om
den underordnade, svaga och tysta kvinnan. I stället har hon i Rea fått ta plats, sättas i
maktposition och få mer tid i bild jämfört med sina manliga kollegor.
9.3.3 Tidigare forskning
Jag har haft stor nytta av den tidigare forskning jag har använt till denna vetenskapliga
analys av Rea. Främst har forskningen som har haft fokus på genus och makt varit
särskilt hjälpsamma. Gunilla Jarlbros Medier, genus och makt (2006) samt Maria
Edströms Tv-rummets eliter (2006) kombinerade dessa och från båda kunde jag få en
överblick av hur samspelet mellan medier, genus och makt ser ut och hur detta påverkar
publiken och samhället. Att Edströms och Jarlbros studier liknar varandra till stor del
anser jag bara ökar min validitet till min egen forskning. De båda kunde även
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komplettera varandra vilket gjorde att jag fick en bredare bild av samspelet mellan
genus, makt och medier.
Ulla B Abrahamssons Tidsandans skyltfönster? (1999) gav min vetenskapliga analys en
bred grund och en stor inblick i hur tv-historien har sett på kvinnans roll i medier. Detta
var väldigt intressant att jämföra med mina egna resultat trots att jag i första hand inte
valt en historisk inriktning. På samma sätt anser jag att Gaye Tuchman och Arlene
Kaplan Daniels Hearth and home (1978) gav en god historisk överblick från en 70talets medievärld. Från denna forskning hade jag stor nytta av den mer sociala delen i
form av strukturer och dominans som jag sedan kunde använda som underlag när jag
själv avhandlat dessa ämnen. Ännu en tillbakablick fick jag av Inga Sonessons Vem
fostrar våra barn – videon eller vi? (1989) och på samma sätt som Hearth and home
kunde jag använda hennes resultat och studier om sociala förhållningssätt och hur barn
identifierar sig själva med individer på tv snarare än att använda hennes resultat från
dåtidens tv-utbud. Rea är ett aktuellt program och jag ansåg att Sonessons forskning
kunde ge en bra blick av hur det såg ut förr men inte jämföra med mina resultat på
grund av att jag ansåg att Sonessons resultat var daterade.
När det kommer till konsumentjournalistiken så har jag inte haft så stor nytta av tidigare
forskning då det nästan inte alls har forskats något inom detta ämne. Från Lars Haglund
och Liselotte Englunds Från jämförandepriser till börskriser (2001) fick jag fram att
konsumentjournalistik är en undergenre till ekonomijournalistiken. Genom att få ett
grepp av vad konsumentjournalistik innebär kunde jag därför argumentera för att min
vetenskapliga analys är journalistisk då programmet jag studerat behandlar just
konsumentjournalistik. Dock anser jag inte att detta gör min analys mindre valid då den
kan öppna för att vidare forskning görs inom området. Dessutom är min analys en
genusgranskning gjord på ett program om konsumentjournalistik och inte en analys om
själva konsumentjournalistiken i sig. Hade jag gjort en sådan analys hade mina resultat
varit mindre tillförlitliga på grund av bristen av tidigare forskning.
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10 Vidare forskning
Min analys av programmet Rea höll sig till en kvantitativ analys med inriktning
jämställdhet. Men det finns många andra sätt att granska barnprogram och Rea på och
nedan tar jag upp vad jag anser vara viktiga inriktningar till fortsatt forskning.

10.1 Genusanalys
Jag använde mig av en kvantitativ analys men för vidare forskning föreslår jag att utgå
från en annan metod, nämligen en kvalitativ metod, för att på så vis göra en analys av
Rea med samma inriktning men då exempelvis fokusera enbart på en mer semiotisk
kvalitativ analys. En sådan studie kan då fokusera på hur tjejerna och killarna framställs.
Tecken inom semiotiken kan då användas för att bildmässigt se om det finns någon
skillnad mellan könen. Ser killarna enligt samhällets uppgjorda stereotyper. Är det som
Maria Edström och Gunilla Jarlbro beskriver att stereotyperna kan förminska eller
förstärka beteenden? Framställs killarna som stora, starka, snabba, smarta män och
kvinnorna som tysta, smala och vackra?89 En kvalitativ semiotisk analys kan på så vis
fokusera enbart på det visuella och inte låta dominansen i innehållet styra resultatet.
Ytterligare vidare forskning på ämnet är att i stället för att fokusera på endast en säsong
av programmet i stället se på tidigare sända säsonger av för att på så vis kunna visa en
historisk bild av hur könsrepresentationen sett ut från programmets start till nutid. Detta
historiska perspektiv kan ge en bild av samtid och dåtids likheter och skillnader i synen
på barn ur ett könsrepresentativt perspektiv i tv. Här föreslår jag att inspireras av Ulla B
Abrahamssons studie Tidsandans skyltfönster? för att får en överblick av kvinnans roll i
tv-mediets historia för att sedan kunna dra paralleller till de egna resultaten. En sådan
jämförelse kan visa hur programmet förhåller sig till sociala strukturer och stereotyper
som förekommer i samhället samt om det är mer eller mindre jämställt när det gäller
genusrepresentativitet nu än det varit historiskt i programmet.
En jämförelse mellan Rea och Plus är ett annat förslag på hur min analys går att forskas
vidare på. Då Rea och Plus båda är konsumentprogram med en journalistiskt inriktning
och att programledare från Plus medverkar i Rea, samt att båda sänds i Sveriges
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Television gör de båda programmet, gör att programmen är likställda med skillnaden att
de riktar sig mot olika åldersgrupper. Plus riktar sig till en mognare publik och Rea
sänds i Barnkanalen och riktar sig mot yngre tittare. Mitt förslag här är att jämföra två
säsonger av de båda programmen som har sänts vid ungefär samma tid för att på så vid
applicera min analys på forskningen. Frågeställningar kan då vara ”Hur många tjejer
samt killar representeras i Plus och Rea” och ”Hur skiljer sig resultaten från varandra?”.
På så vis går att uttyda om det ter sig någon skillnad i könsrepresentation beroende på
om programmet riktar sig till barn eller vuxna. Resultatet här kan vara intressant att
sedan analysera för att få en blick över om ett program som riktar sig till vuxna är mer
eller mindre genusmedvetet än ett som riktar sig till barn. Förekommer fler eller färre
stereotyper i det vuxna programmet? Hur går de sociala strukturerna att jämföras med
Rea? Detta är viktiga och intressanta frågeställningar som på sikt kan ge oss en bild av
hur samhället och medierna kan styra vårt sätt att tänka och se på oss själva. Margareta
Rönnberg menar att barn kan få idéer om hur de vill vara och hur de inte vill vara , en
process som är viktig för just delen med identifikation.90
Jag anser utöver detta att min analys går att göra på alla program som sänds i tv. Jag
anser även att det är viktigt att belysa och göra tv-producenter medvetna om hur
genusrepresentationen ser ut och vad tittaren egentligen exponeras för. Gunilla Jarlbro
menar att samhället vi lever i ser saker ur mannens perspektiv.91 Vad som då är den
allmänna opinionen är den manliga opinionen. Jarlbro anser att det finns en stor
betydelse av att studera genus då vi lever i en demokrati och då det är viktigt att alla
röster får höras. Detta går inte att uppfylla om inte den kvinnliga synen jämställs med
den manliga för en likdelad opinion. På så vis går det att argumentera för vikten att
studera hur vårt kraftfulla tv-medium representerar kvinnor och män för det ligger även
i mediernas ansvar att göra alla röster lika värda.
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12 Bilagor
12.1 Kodschema Excel

Presentation

Avsnitt'1

Avsnitt'2

Avsnitt'3

Avsnitt'4

Kille

Tjej

Tjej

Kille

Första'inslaget

Barn'får'inte'rösta

Skylanders

Fotboll:'Jenny

Släng'mindre'mat

Reporter
Intervjuperson
Expert
Ansvarig/makthen
Enkät

Tjej
Kille
Kvinna'(ungdomsförbund)
4'manliga'politiker

Tjej
Kille
Kille'(spelexpert)
Tjej'(VD)
4'killar,'1'tjej

Tjej
2'tjejer
Kvinna'(sportjournalist)
Man'(sthlms'fotbollsförbund)

Kille
Kille
Kvinna'(Livsmedelsverket)
Man'(köksansvarig)

Andra'inslag(et)

Äta'insekter

PrutPtest

Svenska'landslaget

Veckopengar

Reporter
Intervjuperson
Expert
Ansvarig

Tjej
Två'killar,'en'tjej
Kille

Kille'och'tjej

Kille
Tjej
Kvinna'(tränare)

Kille
Kille'(sparexpert)
Tjej'(säljare)

Larvburgare
Reporter
Intervjuperson
Expert
Exptert
Ansvarig

Tjej
1'tjej,'2'killar
Kvinna'(matstylist)
Man'(Mathias'från'Plus)

Nathan'på'gatan

Välta'surfplatta

Kille
Tjej
Expert

Åsa

Mobilreportrar

Mobilreportrar

Kass'film

Lämna'tillbaka'tröja

5
2
Åsa

4
2
Åsa

Mobilreportrar

9
9

ReaPvloggen

5
2
Åsa

Mobilreportrar

Kille
Tjej

Telefon'på'annons

7
2

Mobilreportrar

2
4

5
5

8
18

Träffar'Miss'Lisibell

Avsnitt'5

Avsnitt'6

Avsnitt'7

Avsnitt'8

Kille

Tjej

Tjej

Kille

Energidryck

Skolgård

Elektronik'går'sönder Läxor'i'skolan

Tjej
1'tjej,'2'killar
1'man,'3'kvinnor
Man'(infodirektör)

Tjej
2'killar

Totalt'antal'killar

Kille
Tjej
Tjej
2'tjejer
2'män'(sopchef+forskare)
2'män'(skolchef'+'politiker) Man'(jobbar'på'Toshiba) 2'män'(rektorer)
2'killar,'2'tjejer

Affärsknep

Korv

Smygreklam

Julhandel

Tjej
2'killar,'6'tjejer

Tjej

Tjej
4'killar,'2'pratar!

Tjej
Man'(en'köpfri'dag)
Enkät:'3'killar,'6'tjejer
INRÄKNAT'I'ENKÄT

Man'(chef)

Matpåsen'går'sönder

Smaka'lösgodis
4
3

Åsa

2
7
4
12
9

6
6
6
1
9

3
5
2
1

7
2
2

5
4

37
20

Åsa

Mobilreportrar
2
3

4

Pengar
7
5

Åsa

Mobilreportrar

Totalt'antal'tjejer
4

Mobilreportrar
1
5

Mobilreportrar
1
7

9
5

37
123

53

56
119

242

12.2 Analysnycklar
Nedan förklaras mina analysnycklar som förklarar benämningar på roller jag har
använt mig av för att kategorisera de medverkande i programmet.
Reporter – person som samlar in information genom intervju.
Intervjuperson – person som ställs frågor av reporter.
Drabbad – person med ett problem som utreds i programmet.
Ansvarig – person som ekonomiskt ansvarar för problemet som drabbad utsatts för,
exempelvis vd för företag.
Makthen – person som maktmässigt ansvarar för problemet som drabbad råkat ut för,
exempelvis politiker.
Expert – person med expertis inom aktuellt ämne som avhandlas.

12.3 Figurförteckning

Andel i procent

12.3.1 Figur 1: Könsfördelning mellan killar och tjejer i introt (procent).
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12.3.2 Figur 2: Könsfördelning mellan antal förkommande killar och tjejer i första
inslaget.
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Totalt antal: 62

12.3.3 Figur 3: Könsfördelning mellan förekommnade killar och tjejer i segmentet
Mobilreportrarna (procent).

Andel i procent

Könsfördelning: Mobilreportrarna

40%

Kille

Tjej

60%

Totalt antal: 93

II

12.3.4 Figur 4: Könsfördelning mellan antal förkommande killar och tjejer i andra
inslaget.
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Totalt antal: 22

12.3.5 Figur 5: Könsfördelning mellan antal förekommande killar och tjejer i
segmentet Nathan på gatan.
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Totalt antal: 57

12.3.6 Figur 6: Könsfördelning mellan förekommande killar och tjejer i
intervjusituation med rollerna reporter samt intervjuperson.
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