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Lilla Aktuellt is the only news show in Sweden that is directed toward children and is 

supposed to be at their service - producing news for them in a way that they can relate to 

and understand.  The aim of this study is to investigate how people that participate in 

interviews in Lilla Aktuellt are represented depending on their sex, age and ethnicity 

with the help of intersectionality, social representation and framing theories. We have 

tried to answer if there are any patterns in how people who participate in the news 

reports of Lilla Aktuellt are portrayed depending on what sex, age or ethnicity they 

could belong to. We also investigate what differences and similiarities that can be 

distinguished from the content of the show over time depending on these social 

categories.  

 

We have done a critical discourse analysis on 52 news reports from the program, with 

half from 2004 and half from 2014. During this process we found several discourses 

which suggests that there is a difference in how people are portrayed dependning on the 

social categories mentioned above, and what subjects they get to represent in the news 

reports. There is also a change in what kind of news that are brought up in the programs 

in 2014 compared to 2004, which have lead to a difference in who gets to participate the 

most in the program. Our study shows that children gets a greater representation in 2014 

than in 2004.   
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1 Inledning och bakgrund 

En kväll i september såg vi ett program av Lilla Aktuellt som sändes i Barnkanalen. 

Nostalgikänslorna flödade men vi förvånades vi över vilken skillnad det var från när vi 

var barn och själva brukade titta på Lilla Aktuellt. Frågan vi ställde oss efter detta möte 

var ifall det är det faktum att vi vuxit upp som är skillnaden, eller om det är 

programmets uppbyggnad som har förändrats. Det väckte vårt intresse och vi började 

fundera över vad det kunde finnas för likheter och skillnader i programmet när vi var 

barn, mot hur det ser ut idag. Och hur påverkar det barnen som växer upp med 

programmet? Det är förstås en fråga som är svår att finna ett svar på, men något vi kan 

ta reda på är vad ett nyhetsprogram som Lilla Aktuellt kan sända ut för signaler. 

 

Medierna är en stor del i skapandet av våra identiteter (Gauntlett, 2008). Barn börjar 

idag konsumera medier vid en mycket tidigare ålder och i en mycket större utsträckning 

än förut vilket gör att medierna påverkar deras självbild när de växer upp och ska finna 

sig själva (ibid). Då personer framställs på ett visst sätt i till exempel TV, utifrån vad för 

sociala kategoriseringar de tillhör, kan detta leda till att man förminskar, eller förhöjer 

vissa människor och skapar, eller bibehåller, vanligt förekommande stereotyper samt 

skillnader och maktstrukturer i samhället (Roosvall & Widestedt, 2015). Därför är det 

av vetenskaplig vikt att undersöka hur det ser ut inom nyhetsrapporteringen med 

framställning och representation, och speciellt viktigt känner vi att det är att forska kring 

hur det ser ut inom rapportering som riktas till barn. Det gör att vi ser en stor relevans i 

att undersöka hur Lilla Aktuellt i sin rapportering framställer de personer som 

medverkar. FN:s barnkommitté menar att mediernas bild av barnet påverkar hur de 

uppfattas av sig själva och av omvärlden.  

 

”Medierna ger en ’bild’ av barnet; de återspeglar och påverkar uppfattningar om vilka 

barn är och hur de uppträder. Denna bild kan skapa och förmedla respekt för unga 

människor, men det kan också sprida fördomar och stereotyper som kan påverka den 

allmänna uppfattningen och politiker negativt. Nyanserad och välinformerad rapportering 

främjar barnets rättigheter.”  

FN:s barnrättskommitté, Rapport från den elfte sessionen, januari 1996.1 

 

                                                 
1 Hodgkin, R, Newell, P och Juhlén, K (2008). Handbok om barnkonventionen. ss.160. Malmö. United 

Nations Children’s Fund – FN:s barnfond. Då vi efter grundliga sökningar inte fann originalrapporten 

valde vi efter diskussioner och i samråd med handledare att använda oss av ovanstående källa vilken vi 

ser som tillförlitlig då www.manskligarattigheter.se är regeringens webbplats för mänskliga rättigheter. 
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1.1 Underrepresentation 

I början av 1970-talet fördes en genusdiskussion inom SVT och nyhetsagendan inom 

Rapport och Aktuellt började ifrågasättas av kvinnor på redaktionerna som kallade den 

mansdominerad. Som ett resultat av detta har normen blivit att god journalistik relaterar 

till maskulinitet, eftersom att den moderna journalistiken byggts upp och växt fram ur 

ett “manligt” ideal. Bland nyhetskulturen som dominerar i Sverige och världen har 

maskulinitet ofta ansetts passa in bäst och värderingarna och övertygelserna som 

kvinnliga journalister delar har ofta setts som en motkultur (Löfgren-Nilsson, 2004, 

2015).  

 

”Genom historien har kvinnor av tradition fått representera kropp och känslor medan män fått stå för 

hjärna och intellekt. Medierna följer den traditionen.” (Jacobson, 2004, s. 9) 

      

Jacobson (2004) menar att dessa värderingar och traditioner fortfarande finns kvar och 

efterföljs i medier. Det gäller inte enbart journalisterna utan även de som får medverka 

och synas i medieinnehållet. Avsaknaden av kvinnor både i och bakom innehållet i tv-

rutan kom att diskuteras flitigt som en problematisk fråga i början av 2000-talet. 

Innehållet i televisionen har en stor makt över hur kvinnor och män framställs och hur 

deras plats i offentligheten ser ut (Löfgren-Nilsson, 2004, 2015). 

 

I svenska medier är kvinnor underrepresenterade, om man ser till hela utbudet är det 

endast mellan 25 och 35 procent kvinnor som intervjuas och förekommer på bild. Men 

det är inte bara kvinnor som får ta en mindre plats i medieutbudet. Även människor som 

inte är infödda, etniska svenskar är underrepresenterade (Jarlbo, 2006). För de som är 

vana nyhetskonsumenter är detta ingen ny information, men frågan är då varför det 

fortfarande ser ut så här i Sverige år 2015? I dagens mediesamhälle tar människor in den 

största mängden information via och genom medierna. Därför är det viktigt att granska 

vilken information och vilken bild av samhället som medierna sänder ut. Mediernas 

världsbild blir även medborgarnas världsbild (Nord & Strömbäck 2012). 

 

“Fastän varken journalister eller mediepubliker längre tror att nyheterna i bokstavlig bemärkelse 

”speglar” verkligheten så agerar både producenter och konsumenter ändå som om detta vore fallet.” 

(Roosvall och Widestedt, 2015, s. 45) 
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Hur medier framställer människor utifrån sociala kategoriseringar så som etnicitet, kön 

och ålder kan påverka hur människor ser på varandra och sin egen identitet (Kleberg, 

2015). Att inte enbart välja en social kategorisering att fokusera på, utan se hur dessa tre 

ovanstående samverkar när människor medverkar i medieutbudet är vad vi i denna 

studie valt att göra. Men istället för att undersöka traditionella nyhetsmedier vill vi 

lägga vår fokus på ett nyhetsmedium som riktar sig till barn. Det beror på att den 

tidigare forskning som finns i stor utsträckning granskar nyhetsmedier för vuxna och vi 

tycker alltså att det finns en lucka att fylla. 

      

Jämställdhet, vilket på sätt och vis sammanfattar vad vi vill granska, är en del av det 

demokratiska uppdraget och då SVT är ett public service-företag lyder de under statliga 

förordningar. Därför ställs det högre krav på SVT än på andra svenska medier (Löfgren- 

Nilsson, 2015), och så även på dess nyhetsprogram för barn. 

 

1.2 Lilla Aktuellt 

Lilla Aktuellt är det enda nyhetsprogrammet i Sverige som riktas till en yngre publik, 

barn mellan cirka 8 till 14 år. Det har sänts i Sveriges Television (SVT) sedan 1993. I 

början visades programmet i SVT 1, men under 2008 övergick programmet till SVT:s 

kanal för barn; Barnkanalen. Det kan i sig leda till förändringar i programupplägget, då 

programmet tidigare stod under nyheter, men nu står under nyheter och barnprogram. 

Det betyder även att vi kommer undersöka program från två olika kanaler. Men 

Barnkanalen tillhör SVT, vilket innebär att programmet fortfarande sänds ut via ett 

public service-företag. Själva förklarar SVT sitt uppdrag som oberoende medieföretag 

med att de bland annat ska präglas av mångfald och vara tillgängligt för alla oavsett 

förutsättningar och bakgrund (SVT, u.å.). 

      

Sveriges television infattas även av den sociala ansvarsteorin som bland annat handlar 

om att journalisten och redaktionen har ett ansvar för de konsekvenser som dess 

publiceringar kan orsaka. Därför bör journalisten sätta konsekvenserna för en 

publicering i förhållande till relevansen av att publicera en nyhet (Hammarlin & 

Wigorts-Yngvesson, 2015). Detta kan även kopplas till representation och framställning 

av intervjupersoner. För att kunna granska vilka konsekvenser framställning kan leda 

till måste en först och främst se till hur människorna som medverkar i Lilla Aktuellt 

framställs. I vår studie hoppas vi få ett svar på just hur de medverkande framställs.  
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”Journalistik är en fråga om att välja och när det offentliga samhällslivet reproduceras i tv-nyheterna 

dominerar män alltjämt scenen.” (Löfgren Nilsson, 2015, s.218)  

 

1.3 Barnkonventionen 

FN:s generalförsamling antog den 20 november 1989 konventionen om barns 

rättigheter. 1990 tog Sveriges riksdag, som ett av de första länderna i världen, beslutet 

att ratificera konventionen. Barnkonventionen ses som internationella riktlinjer för 

barns rättigheter. Den innefattar 54 artiklar och av dem är det 41 som beskriver de 

rättigheter som barn ska ha. Det handlar bland annat om att barn är individer med rätt 

till medborgarskap och människovärde. Alla barn är lika mycket värda oavsett kön, 

etnicitet, språk, religion eller ställning i övrigt. Barn ska ha yttrandefrihet och rätt att 

uttrycka sin åsikt i frågor som påverkar dem, men det nämns även att barn har speciella 

behov av stöd och skydd. Några av de artiklar som finns med i konventionen anser vi 

vara av extra intresse för vår studie då de till viss del berör relationen mellan barn och 

medier. 

      

[...] 2. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 

[...] 12. Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets 

åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.  

13. Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter . 

[...] 16. Varje barns rätt till privatliv ska respekteras. 

17. Varje barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv. 

[...] 36. Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande. 

FN:s konvention för barnets rättigheter som antogs 1989. (Unicef, u,å.)  

    

Konventionen slår fast att medierna spelar en viktig roll för att barnkonventionen ska 

uppfyllas. Kommittén har även i sin rapport från den elfte sessionen 1996 kommenterat 

vikten av att massmedier framställer barn på ett korrekt sätt och att deras privatliv 

respekteras. Att barn får göra sin röst hörd, höra andra barns tankar och åsikter, och få 

viktig information berättad för sig på ett sätt som de kan relatera till är därför av stor 

vikt, och bör visas hänsyn till när vuxna gör nyheter som ska riktas till barn. Därför 

känns åldersrepresentationen i Lilla Aktuellt som en viktig fråga i vår studie och för att 

undersöka detta stödjer vi oss på barnkonventionens punkter som kan kopplas till 

mediernas uppdrag. Barnen ska behandlas med värdighet och respekt precis som de 

vuxna och inte ses som mindre värda. Att barn i Sverige har tillgång till ett eget 
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nyhetsprogram är i sig ganska unikt. Vårt syfte med denna studie är inte att granska om 

Lilla Aktuellt följer barnkonventionens riktlinjer. Men vi anser barnkonventionen vara 

en anledning till varför det är relevant att undersöka hur personer framställs i 

programmets inslag.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Vad ser de som tittar på Lilla Aktuellt? Vilken bild av verkligheten får de ta del av? Hur 

framställs de personer som medverkar i programmet? Maria Jacobson skriver i sin 

rapport Young people and gendered media messages (2005) att barn i stor utsträckning 

är underrepresenterade i medier, speciellt i nyhetsmedier. Men hur ser det ut i ett 

nyhetsprogram som är gjort för barn? 

 

Syftet med denna studie är att undersöka Lilla Aktuellts representation av medverkande 

som intervjuas i programmets inslag. Vi ska med hjälp av ett intersektionellt perspektiv 

undersöka hur de medverkande framställs utifrån kön, etnicitet och ålder men även vilka 

skillnader och likheter som går att urskilja över tid. Anledningen till att vi vill granska 

framställningen av just de medverkande och inte programledare eller reportrar beror på 

att de alltid syns i sin yrkesroll och ofta redan från början är tänkta att framställas på ett 

visst sätt. Därför väljer vi att inte ta med några fler än de som medverkar och får komma 

till tals i Lilla Aktuellts inslag när vi gör vår analys. 

 

När det gäller hur barn skapar sig en identitet och bild av omvärlden så sker det redan 

vid ung ålder. Eftersom att en stor del av den information som barnen får in om vad som 

är viktigt och relevant i samhället ges genom medieutbudet, och främst nyheterna, vill 

vi undersöka hur Lilla Aktuellt framställer de medverkande. Det vill vi göra på grund av 

att mediekonsumenter enligt Gauntlett (2008) kan skapa sig en egen identitet utifrån hur 

de medverkande blir presenterade i medieinnehållet. Det är även därför vi anser att detta 

är av stor vikt för journalistikforskningen och inte minst för barn som växer upp i en 

värld som är så beroende av, men även anpassad till, medier. De personer som får ta 

plats i medieutbudet blir också de som syns och får symbolisera hur människor “ska 

vara” (ibid, 2008).  

 

Medan barn å ena sidan blir behandlade som en minoritet i medieinnehållet är det enligt 

Jacobson (2005) å andra sidan så att barn är stora medieanvändare. Så varför syns inte 

barnen i större utsträckning i medieinnehållet? Detta gör oss intresserade av att titta på 

hur barns medverkan ser ut i ett nyhetsprogram som är gjort för barn, får de ta mer plats 

där? Med tanke på det demokratiska uppdrag som Lilla Aktuellt har anser vi det därför 

vara inomvetenskapligt intressant att undersöka hur de människor som får medverka blir 

framställda i inslagen. Stämmer den bilden de genom sina inslag låter barn och unga ta 
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del av överens med maktstrukturer och normer som är rådande i samhället, eller lyfter 

de fram en annan diskurs som får forma barnen? Finns det några skillnader och likheter 

över tid?  

      

Våra frågeställningar är därför som följer: 

 Hur framställs personer som får medverka i inslagen i Lilla Aktuellt utifrån kön, 

etnicitet och ålder?  

 Vilka skillnader och likheter går att urskilja i programmets innehåll utifrån de 

medverkandes kön, ålder och etnicitet över tid? 
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3 Vetenskapliga teorier 

I detta kapitel presenteras de vetenskapliga teorier och begrepp som vår studie grundar 

sig på och som har betydelse för denna undersökning och dess genomförande. Vårt 

teoretiska perspektiv grundar sig i tre olika vetenskapliga teorier som vi anser 

kompletterar varandra. Det intersektionella perspektivet används för att synliggöra 

skillnader och likheter i framställning utifrån kön, ålder och etnicitet. Representation 

används för att visa på hur sättet personen framställs via medierna får representera en 

hel grupp människor och framingteorin för att se på vilket sätt detta ramas in i inslagen. 

 

3.1 Intersektionalitet 

Intersektionalitet är ett relativt nytt begrepp i Sverige, men har sitt ursprung i USA där 

det har funnits en längre tid. Det går ut på att förstå makt, identiteter och representation 

(Roosvall & Widestedt, 2015). Del Los Reyes & Mulinari (2005) beskriver att en viktig 

utgångpunkt för dessa typer av studier är att vara utmanande mot en ensidig förståelse 

av kvinnligheten. Det finns inte bara en kategori som avgör en identitet, utan flera olika 

aspekter som samverkar för att en identitet ska skapas.  

 

Det är viktigt att inte se på olika kategorier av identiteten, som till exempel kvinnlighet, 

för sig, utan på hur de samverkar med andra kategorier, för att få en djupare förståelse 

för varför det uppstår maktasymmetrier och hur olika grupper blir diskriminerade 

genom maktutövning (Kleberg, 2015). Exempel på olika grupper där de sker en 

maktdiskriminering är kön, ålder, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och 

klass. Till exempel så kan en “vit” kvinna utan funktionshinder ses som mer 

privilegierad i vårt samhälle till skillnad från en kvinna med mörkare hy och 

funktionsnedsättning. Den tidigare får oftast mer utrymme i medierna och på så vis mer 

att säga till om, och ses som “normen”. Detsamma gäller såklart män utifrån samma 

kategorier. En äldre man från en högre klass får mer att säga till om än en yngre man, 

från en lägre klass till exempel (Kleberg, 2015). 

       

Detta är en teori som faller helt i linje med vårt sätt att se på studien, då vi finner det 

intressant att undersöka dessa typer av kategorier (kön, ålder och etnicitet) och hur de 

samverkar. Det handlar om att uppmärksamma relationerna mellan dessa 
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kategoriseringar för att förstå hur människans identitet kan se ut och hur den förhåller 

sig till andra, dels i medierna, men även i verkligheten. 

 

3.2 Representation 

“Även om mediernas utbud är varierat och mångfasetterat är det inte säkert att det speglar och stöder alla 

de identiteter eller gruppbildningar som finns i samhället.” (Gripsrud, 2011, s 27) 

      

När man talar om representation inom medieforskning menar man att framställningar 

som till exempel texter eller bilder står för något annat än sig själva. Representation kan 

alltså även förklaras som en konstruktion av det som framställs och inte en fullständig 

objektiv återspegling. Representanterna som skapas för olika grupper, i och via 

medierna, kan fungera mer eller mindre bra som ett sätt för att representera de olika 

grupperna (Gripsrud, 2011). Olika grupper i samhället, som exempelvis kvinnor, 

homosexuella och etniska minoriteter har i olika tider och länder krävt att bli 

representerade, eller mer representerade, i medierna. Att svenska medier låter dessa 

olika grupper synas allt mer i det medierade utbudet innebär också att de markerar att 

det finns olika grupper av människor i vårt samhälle. Medierna är alltså väldigt viktiga i 

“spelet och konflikterna kring våra identiteter”. I medierna blir vissa människor valda 

för att uppträda och representera folket - då behöver de även uppföra sig därefter för att 

representationen ska bli giltig (Gripsrud, 2011). Jacobson (2004) menar att stora 

grupper är osynliga i svenska medier. Några exempel på det är etniska minoriteter, 

människor med handikapp och gamla människor. Hon menar att de ofta skildras som 

problem när de väl syns i medierna. Enligt Gripsrud (2011) hör kön och etnisk bakgrund 

till de mest centrala kategoriseringarna när det gäller hur mediernas representation kan 

provocera fram mycket starka känslor bland människor, vilket gäller både i Sverige och 

internationellt. 

      

Massmedier använder sig ofta av förenklingar men det är både på gott och på ont. Det 

kan göra händelser mer lättförståeliga, men om man förenklar så pass mycket att en 

människa blir en stereotyp istället för en individ kan det bli ett problem. När det gäller 

män och kvinnor är det ofta attribut och egenskaper som förknippas mer med könet än 

med personen som individ. Detta kan leda till att en sida dominerar på grund av de 

olikheter som kan framkomma när man använder motsatspar och uteslutande kategorier 

för att beskriva människor (Jacobson, 2004). 
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3.3 Framing  

Framing- eller gestaltningsteorin som den också heter, handlar i grunden om hur en 

händelse eller en fråga kan ramas in och presenteras på ett speciellt sätt, samt en 

förståelse för hur detta sker (Shehata, 2012). Det vi kommer fokusera på i vår studie är 

dock på vilket sätt de individer som kommer till tals i inslagen gestaltas och framställs. 

Studier som inte bara syftar till att kartlägga vilka gestaltningar som förkommer i 

medierna utan även syftar till att förklara varför vissa gestaltningar som får större 

utrymme kan kallas för gestaltningsbyggande studier, frame building. Då tittar man 

även på vilka effekter olika gestaltningar kan ha på till exempel nyhetskonsumenterna 

(Shehata 2012). 

      

I all typ av nyhetsrapportering förekommer generella gestaltningar då redaktioner jobbar 

kring vinklar och inramningar på sina nyheter för att göra dem förståeliga och 

intressanta att ta in. En journalist kan därför medvetet, eller omedvetet, ha valt ut vissa 

aspekter av exempelvis en händelse och gjort dem mer framträdande i sina texter eller 

inslag. På så sätt kan ett visst synsätt ha blivit mer påtagligt och lett till att händelsen 

tolkas på ett speciellt sätt. Inom journalistiken är gestaltningen oftast ett resultat av de 

journalistiska värderingar, rutiner och praktiker som “sitter i väggarna” på 

nyhetsorganisationen och kan förekomma i all typ av nyhetsrapportering (Shehata, 

2015, s. 362). Exempel på sätt som de medverkande i nyhetsinslag i TV kan “ramas in” 

är till exempel genom de visuella vinklar som används när en person filmas, vilka ord 

reportern använder sig av när hen pratar om personen och vad för ljudeffekter som läggs 

in för att förstärka eller förmedla något ytterligare med inslaget. Detta är något som kan 

ske både medvetet och omedvetet. Men genom att granska fenomenet kan man också 

skapa en större medvetenhet om att det vi ser i medier är vinklat och har en inramning. 
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4 Tidigare forskning 

Här redogör vi för den tidigare forskning som vi anser relevant för vår studie och vårt 

syfte att undersöka hur de medverkande i Lilla Aktuellt framställs. Den forskning vi 

ansett relevant för vår studie behandlar ämnen som mångfald, jämställdhet, 

representation och barns medverkan i nyheter.  

 

4.1 Representation och jämställdhet 

I avhandlingen Samma nyheter eller likadana? Studier av mångfald i svenska TV-

nyheter har Jönsson (2004) utfört en kvantitativ innehållsanalys där hon studerat 

nyhetstelevisionen i Sverige för att kunna urskilja vilka mönster det finns i dess 

framställning av mångfald. I den ena studien undersökte hon material från SVTs 

nyhetsprogram Rapport och Aktuellt, men även från TV4s Nyheterna mellan 1991 och 

2000, och även Rapports nyhetssummeringar mellan 1980 och 2000. Andelen kvinnliga 

intervjupersoner har enligt Jönsson (2004) stigit från 13-15 procent i början av 1980-

talet till cirka 30 procent i början av 2000-talet. Detta är en siffra som framkom genom 

att hon räknat på de olika programmens sammanlagda intervjupersoner. Hon nämner att 

det troligtvis beror på att det under denna period debatterades mycket kring 

jämställdhetsfrågan och att alla de olika nyhetsprogrammen hade som mål att öka den 

kvinnliga representationen. Trots detta menar Jönsson (2004) att svenska tv-nyheter 

fortfarande domineras av medelålders män med svensk bakgrund. Men kvinnor, yngre, 

äldre och svenskar med utländsk bakgrund är underrepresenterade. 

      

“Det finns däremot ett otvetydigt samband mellan utrymme i tv-nyheterna och maktposition och 

inflytande i samhället.” (Jönsson, 2004, s 249) 

      

Att det i Sverige är svenska, medelålders män som sitter på en stor del av de 

inflytelserika positionerna i samhället menar alltså Jönsson (2004) hänger samman med 

att just den gruppen människor får mer medieutrymme i nyhetsprogrammen. Detta 

stämmer överens med den kvantitativa studie som Löfgren Nilsson utförde 2004, 

Könsmärkning i SVT:s nyheter 1958 – 2003, där hon undersökte hur könsfördelningen 

sett ut på Aktuellt och Rapport över tid. Fokus låg dels på hur det ser ut på redaktionen, 

dels på hur det ser ut i produktionen. Hon kom utöver resultatet att kvinnor i stor 

utsträckning varit underrepresenterade i SVT:s nyheter mellan åren 1958 – 2003 även 

fram till att det finns en skillnad i vad de medverkande får göra beroende på kön. Ofta 
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får kvinnliga intervjupersoner gå in i rollen som en “vanlig person” eller som en 

”berörd”, medan männen får komma till tals som “officiella personer”. 

 

David Gauntlett är professor i Medier och kommunikation vid The university of 

Westminster i London. I Media, gender and identity: an introduction (2008) diskuterar 

han mediers inverkan på hur människor skapar identiteter åt sig själva och andra. Han 

menar att människors identiteter till stor del påverkas av medier. Hur män och kvinnor 

framställs och representeras spelar roll när det kommer till vilka stereotyper som får ta 

utrymme när människor bildar sig identiteter. Men han menar även att media inte är det 

enda som styr hur våra självbilder skapas. 

      

“Popular media present a vast array of stories about women and men. What impact do these images and 

ideas have on people’s identities?” (Gauntlett, 2008, s.i) 

      

Att svara på detta är förstås svårt och Gauntlett (2008) menar att det är en komplex 

fråga. Mediernas produkter är olika, de skiljer sig åt och innehållet kan uppfattas som 

diffust och motsägande. Istället för att en bild projiceras direkt in i människors hjärnor 

så blir idéerna om livsstilar och identitet i medierna resurser som kan användas för att 

tänka på den egna självbilden (Gauntlett, 2008). Medier är en källa till oändliga historier 

om lyckliga och sorgliga liv, med omtänksamhet eller elakhet. Vi som publik och 

mottagare till dessa berättelser använder dem sedan för att rama in våra erfarenheter och 

skapa ordning i de saker som händer i våra liv. Kön och sexualitet är enligt forskaren en 

viktig aspekt när det gäller hur vi ser på oss själva och varandra. När medierna 

innehåller så många bilder av män och kvinnor, och meddelanden om hur män, kvinnor 

och dess sexualitet ska se ut idag, så menar forskaren att det är högst osannolikt att de 

här bilderna och meddelandena inte skulle ha någon inverkan på vår känsla av identitet. 

      

Löfgren Nilsson (2004) har undersökt vilka ämnen det är vanligast att män och kvinnor 

får komma till tals vid i SVT:s nyhetsprogram och att det finns sådana skillnader syns 

tydligt. Enligt henne ses ämnen som krig, näringsliv och politik som “manliga” och 

beskrivs som “hårda” nyheter, medan sociala frågor, miljö, skola och barnomsorg är 

exempel på ämnen som ses som “mjuka” nyheter och “kvinnliga” ämnen. När detta sätts 

i relation till Gauntletts (2008) forskning angående hur kvinnor och män representeras i 

medier drar vi kopplingen att genom att det är så uppdelat gällande vilka nyheter som 

män respektive kvinnor får komma till tals kring kan det ge en bild av att män ska vara 
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intresserade av de nyheter som kategoriseras som hårda medan kvinnor ska intressera 

sig för de nyheter som ses som mjuka. Detta medför även en typ av representation och 

stereotypisering som kan påverka hur människor identifierar sig själva och varandra. 

 

4.2 Barn i nyheter 

BBC’s program Newsround är ett nyhetsprogram som riktar sig till barn. Matthews 

(2010) ville i sin studie Producing Serious News for Citizens Children: A Study of the 

BBC’s Children’s Program Newsround undersöka hur programmet sätter sin agenda 

och hur de konstruerar sina nyheter för att passa in i barnens miljö, men även hur de 

utforskar och förklarar nyheterna för att engagera barnen och göra dem intresserade. Ett 

exempel på vad forskaren kom fram till är att de som han kallar ”grey-suited experts” 

inte får något speciellt stort utrymme i Newsround, även om de i traditionella 

nyhetsprogram får det. I detta program är det istället så att vuxna röster, som enligt 

Matthews (2010) ofta ges ett högre värde i medierna, är på samma nivå och har samma 

värde som de ungas åsikter. Det kan jämföras med studien; Var kommer barnen in? 

Barn i politik, vetenskap och dagspress som är skriven av Söderlind och Engwall 

(2005). De har i sin forskning undersökt vilken plats barnen har haft i bland annat 

dagspress mellan 1950 och 2000. Forskarna har studerat Dagens Nyheter (DN), som är 

ett nyhetsmedie som riktar sig till vuxna, för att se på vilket sätt och i vilka frågor 

tidningen låter barn komma till tals. De kom fram till att det är skolan som utgör det 

område som i störst utsträckning involverar barn i DNs rapportering under 50-

årsperioden. Det är där det största antalet barn figurerar, men även där den största 

andelen barn får komma till tals. 

      

“När journalister väljer att ta med barns och ungdomars synpunkter innebär det att de får 

en plats i det offentliga samtalet. Samtidigt säger de områden där barn och ungdomar får 

uttala sig något om deras position i detta samtal.” (Söderlind & Engwall, s. 109, 2005) 

      

Detta för oss in på hur det ser ut i Lilla Aktuellt, får barn komma till tals i programmet 

och vad får de prata om? Rönnberg (2010) tar i sin omfattande studie Från 

Barnjournalen via Lilla Aktuellt - till Häxan Surtants Rapport?: Om barn, tv-nyheter, 

politik och medborgaskap upp att barnröster hörs i ca 60% av Lilla Aktuellts inslag från 

2007 och 2008. Detta jämför hon med föregångaren, nyhetsprogrammet Barnjournalen 
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som sändes mellan 1972 och 1991 i vilket barn hördes i cirka 35 % av inslagen under 

1978 och 1979.      

Hennes forskning är det enda vi hittat som berör just Lilla Aktuellt och dess 

programinnehåll samt representation och som vi anser vara relevant för vår studie. 

Rönnberg (2010) fördjupar sig i nyhetsjournalistiken för barn och hur den har utvecklats 

i Sverige sedan starten av det första nyhetprogrammet i tv som var riktat till barn: 

Barnjournalen. Studien jämför Lilla Aktuellts programinnehåll från 2007 och 2008 med 

Barnjournalens program från 1978 och 1979 och tar upp bakgrund och utveckling kring 

programmen. 1972 började sändningarna av Barnjournalen och Matthews (2010) som 

anser att det är en del av den medborgerliga rättigheten att få ta del av information om 

verkligheten för att kunna medverka i samhället diskuterar huruvida det inte även är 

barnens rätt. Om vi utgår från det har alltså svenska barn sedan programmets start via 

SVT fått tillgång till hjälp till att bilda sig en förståelse för större sociala problem än de 

annars fått. Medier tar i nuläget en stor plats i samhället och även våra liv, detta menar 

Matthews (2010) även gäller barn. Därför är det enligt forskaren viktigt att de får 

tillgång till nyheter som är anpassade för dem. 

      

“As academics and journalists have mentioned alike, children do not live isolated existences in 'gardens 

of childhood' but, rather, experience a host of adult news media in their daily lives.” (Matthews, 2010, s. 

14) 

      

Barn påverkas av vad de ser i medierna och lever inte isolerat från dem, det är också en 

del av huvudfokuset i Matthews (2010) studie, att barn och vuxna ska ses som jämlika 

och ha lika stor tillgång till nyheter. Han menar på att det är ojämnlikt att inte erbjuda 

barn samma möjlighet att ta del av ett seriöst nyhetsutbud som vuxna. När forskaren 

diskuterar i vilken utsträckning BBC’s nyhetsprogram för barn, Newsround, sänder 

seriösa nyheter eller populärnyheter, som han kallar de nyheter som han menar blivit 

trivialiserade och förenklade menar han att utbudet av den senare typen av nyheter har 

stigit. Detta är speciellt intressant då det sätts i relation till de slutsatser Rönnberg 

(2010) dragit utifrån sin studie där hon undersökt Lilla Aktuellt. Hon menar nämligen, 

liksom Matthews gör i sin studie, att innehållet har förändrats över tid. Förändringarna 

består bland annat av färre internationella nyheter, ekonomiska och partipolitiska inslag 

- mer “sensations nyheter” som brott, olyckor, PR för kändisar (artister, filmer), kuriosa 

och human interest. Att det finns sådana likheter i resultatet för två studier med olika 

tillvägagångssätt och olika data ser vi som något väldigt intressant. Att det i brittiska 
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och svenska nyhetsprogram för barn, som båda lyder under public service, enligt 

forskarna går mot mer lättsamma nyheter får oss att tänka att detta kan vara ett utspritt 

fenomen vilket ska vara intressant att se huruvida vi finner liknande resultat när vi 

undersöker Lilla Aktuellt idag. 

      

Något som Rönnberg tar upp lite flyktigt är köns- och etnicitetsskillnaden över tid då 

hennes fokus är på barn och den politiska debatten samt programinnehåll, och inte 

representation och framställning av medverkande individer - så vi anser att det finns en 

plats för djupare analyser av framställandet utifrån de sociala kategoriseringar vi är 

intresserade av i denna studie, vilka är kön, etnicitet och ålder. 
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5 Metod 

I detta kapitel förklarar och resonerar vi kring vårt metodval samt kring vilka 

avgränsningar vi gjort när det kommer till urval. Våra val grundas i studiens syfte att 

kartlägga maktstrukturer i sättet de medverkande framställs i förhållande till varandra. 

 

5.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Enligt Patton (2002) så finns det ingen klar regel för hur en kvalitativ analys ska se ut. 

Det hela handlar om att analysera och tolka resultat och gå på djupet kring en fråga, 

istället för att söka ett generellt svar. När man utför en kvalitativ studie är det 

nödvändigt att vara öppen för att kunna stöta på nya upptäckter än de man tänkt sig från 

början under utförandet av dataanalysen. Det handlar om att bryta ned texten och hitta 

mönster och teman som framgår och är återkommande (Patton, 2002). Även om den 

stora utmaningen och friheten med en kvalitativ analys är just att det inte finns några 

direkta regler, så finns det olika riktlinjer och mönster. Antingen kan man till exempel 

ha ett induktivt eller deduktivt förhållningssätt till analysen (Elo & Kyngäs, 2007). Ett 

induktivt perspektiv innebär att man upptäcker mönster, teman och kategorier i sin data 

under arbetets gång. Kategorier växer alltså fram från datan och de är inte 

förutbestämda hypoteser (ibid, 2007).  

 

Deduktivt perspektiv används när analysens struktur operationaliseras med hjälp av 

tidigare kunskap och syftet är att testa en eller flera teorier. Där kan alltså kategorier 

vara förutbestämda och sedan undersöks datan utifrån dessa. Båda analysmetoderna har 

en liknande bas med tre olika faser: förberedelse, organisering och rapportering. Elo och 

Kyngäs (2007) har skissat upp en mall med tre olika vägar som är vanliga att ta om man 

följer dessa perspektiv i sin kvalitativa analysmetod. En rent induktiv, rent deduktiv, 

eller en blandning av dem båda. Vi kommer genom denna studie befinna oss någonstans 

i mitten då vi har förutbestämda sociala kategoriseringar, teoretiska perspektiv och 

analysfrågor som vi utgår från. Men vi är helt öppna med vad vi kan finna för teman och 

mönster utifrån hur personer som medverkar framställs utifrån våra 

utgångskategoriseringar, kön, etnicitet och ålder. Till vår hjälp använder vi den kritiska 

diskursanalysen. 
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5.2 Kritisk diskursanalys 

I den kritiska diskursanalysen använder man sig både av samhällskritik och vetenskap 

och ser texten man valt att analysera, som i vårt fall är tolv program av Lilla Aktuellt, 

som en diskurs. När man pratar om diskurs menas det att texter är påverkade av olika 

situationer och olika strukturer i samhället, såväl synliga som ”osynliga” (Wodak, 2009, 

s 8). Det innebär dock inte att man enbart koncentrerar sig på språket när man 

analyserar texten utan det är även hur de formulerar sig för att undersöka vilken del av 

samhället som texten är en del av eller vill motverka. Det är viktigt att inom den kritiska 

diskursanalysen vara medveten om och tänka på att det omgivande samhället påverkar 

texterna, samtidigt som texterna även har påverkan på samhället. Att ideologi påverkar 

vad som framställs i medierna, oavsett om det är medvetet eller omedvetet, går helt 

enkelt inte att komma ifrån (Berglez, 2010). 

      

“How is the text designed, why is it designed that way, and how else could it have been designed?” 

(Fairclough, 1995, s. 202) 

     

Detta är en fråga som förutsätter att texten är baserad på olika val som görs hos den som 

producerar texten och att den skulle kunnat se annorlunda ut ifall det var någon annan 

som producerade den. När en mediepublik möter något som publicerats i medier skiljer 

det sig i hur de tar till sig och tolkar innehållet. Det beror på att vi alla är individer med 

olika bakgrund, erfarenheter och förförståelser. Men det gäller också redaktionerna. 

Enskilda individer som arbetar på en och samma redaktion har också olika bakgrunder 

och intressen, vilket styr och påverkar innehållet. Fairclough (1995) har lagt fram en 

tredimensionell modell som består av text, diskursiv praktik och social praktik.  

      

Texten är det medieinnehåll som analyseras, vilket i denna studie är inslagen i de 

utvalda programmen av Lilla Aktuellt. I vårt fall är den diskursiva praktiken det sociala 

sammanhang där journalisten producerar texten och i det sociala sammanhang där 

mediepubliken möter texten. Den sociala praktiken, som även kan kallas den 

sociokulturella nivån, lyfter det hela och handlar om hur texten ska förstås i en vidare 

samhällelig kontext. 

 

Texten i vårt fall blir alltså inslag i Lilla Aktuellt och inslagen byggs upp av både tal, 

bild och ljud. Därför blir bilden och det visuella en viktig faktor i vår analys. Tas 
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bilderna uppifrån så ger det till exempel en syn av objektet som underlägset och som att 

objektet har mindre makt medan bilder som är tagna underifrån kan ge en känsla av 

makt åt objektet (Fogde, 2010, s.182). Precis som att kameravinklar och det visuella kan 

ge en viss bild, så kan musik komma att användas för att förstärka en viss känsla i 

inslagen. Därför kan även detta dyka upp i vår analys. Enligt Bergström (2012) slår ljud 

an olika känslosträngar. Det påverkar människor genom att det bearbetas i de innersta 

delarna av våra hjärnor där känslor, minnen och sinnet samverkar. I ett nyhetsinslag 

används ljud för att förstärka inslagets kraft och skapa stämning. Ljuden kan ge närhet 

och djup åt annars mindre innehållslösa bilder och skapa en mer realistisk syn. Men de 

kan också påverka hur publiken tolkar inslagens budskap (Bergström, 2012). 

      

Utöver detta så är stor fokus i vår analys på vad som sägs om personen i inslagen, och 

vilka ämnen hen får komma till tals kring. Det, i samverkan med bild, grafik och 

bakgrundsljud avgör hur personen framställs och kommer att ses som en del av texten i 

vår studie och då vi genomför den kritiska diskursanalysen. 

 

5.3 Urval och avgränsningar 

Vi har valt att analysera totalt tolv program av Lilla Aktuellt från åren 2004 och 2014, 

det blir alltså sex program per år. Anledningen till att vi väljer dessa år är för att vi vill 

undersöka hur programmet ser ut i dagsläget, då är den senaste färdiga säsongen 2014 

års upplaga. Sedan känner vi att en tioårsperiod är en bra utgångspunkt, dels för att det 

finns tidigare forskning som sträcker sig längre bakåt. Dels för att det skett en stor 

förändring mellan dessa 10 år. Lilla Aktuellt har övergått från att visas i SVT1 till att 

visas på Barnkanalen och programmet finns i större utsträckning på flera plattformar 

som på webben och i sin app Lilla Aktuellt Kollen. Det är därför intressant att se hur 

innehållet såg ut 2014 i jämförelse med hur det såg ut i början av 2000-talet. För att få 

tillgång till de program av Lilla Aktuellt som vi valt att undersöka fick vi beställa dem 

från Svensk mediedatabas och Kungliga biblioteket. För fullständig lista med de 

program vi valt ut för analys och hur många inslag som visades i varje program, se 

bilaga 1. 

 

I de fall där det har varit möjligt har vi valt programmet från den första torsdagen varje 

månad. Det beror på att Lilla Aktuellt endast sändes på torsdagar under 2004, men 2014 

sändes det på vardagar. I något fall har det inte varit möjligt att ta programmet från den 
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första torsdagen då programmet uteblivit. Då tog vi istället det program som sändes den 

andra torsdagen den månaden. Programmen sträcker sig från januari till december 2014, 

men under 2004 fanns det inga program som släppts under sommaren. Därför valde vi 

att ta program från de tre första månaderna och de tre sista månaderna båda åren, alltså 

januari till mars och oktober till december. Det gör även att vi undviker säsongsbundna 

skillnader i vår data.      

Vi kommer inte att granska hela programmen från början till slut utan ska fokusera på 

de inslag som finns i varje program. Det är där flest personer får medverka och vi tror 

att de är de medverkande som barnen kan relatera till mer än programledarna. Vi 

kommer även att avgränsa oss till de medverkande som kommer till tals i programmen, 

inte personer som endast syns i bild men inte är med aktivt i inslagen genom att få 

komma till tals. 

 

5.4 Process 

För att kunna göra en analys av materialet utifrån en kritisk diskursanalys behöver vi ett 

analyschema. Enligt Berglez (2010, s 277) ska analyschemat utgå från fem olika delar:  

 

1. Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll och kartläggning av det eventuella bilder 

och faktarutor som kompletterar artikeln. 

2. Nyhetstextens tematiska struktur (makro) 

3. Nyhetstextens schematiska struktur, kartläggning (makro) 

4. Mikroorienterad analys av nyhetstexten 

5. Sociokulturella kontextualiseringar 

 

Utifrån dessa fem delar har vi tagit fram olika frågor till texten, som i vårt fall är 

inslagen i Lilla Aktuellt: (Se Bilaga 2, Analyschema) 

 

Dessa frågor var uppskrivna på ett formulär som användes vid varje inslag vi 

undersökte. Ett program var ungefär 15 minuter och kunde ha mellan två och sju inslag 

där medverkande personer blev intervjuade. Sammanlagt granskade vi 52 inslag, 26 från 

2004 och 26 från 2014. Vi tittade på ett inslag i taget och antecknade utifrån vårt 

analysschema medan det spelades upp, och såg sedan om inslagen minst en gång till för 

att vara säkra på att vi fått med den tillräckliga informationen.  
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Efter det började arbetet med att kategorisera vad vi samlat in. En sammanställning 

gjordes av barn och vuxna som medverkat i inslagen utifrån vilka sociala 

kategoriseringar de tillhörde. En kategori blev till exempel “barn, flicka, etnisk svensk” 

och en annan “vuxen, man, utländsk bakgrund.”  

 

Hur vi delade in personer i dessa fack var en svår process då vi på ett sätt är uppvuxna 

med vissa stereotyper och normer som gör att vi sorterar in personer på olika sätt, men 

vi är medvetna om denna process och försöker motarbeta dessa antaganden då vi vet att 

fördomar inte alltid stämmer. Det gör att vi är medvetna om att valen vi gjort är 

antaganden. Ett barn är en flicka eller pojke baserat utifrån deras namn, ansiktsdrag och 

den information vi får genom inslaget. Detta betyder att vår tolkning av om en person är 

etnisk svensk eller inte är gjord på liknande sätt genom namn och utseende och vad för 

information som ges i inslaget. Vi är medvetna om att detta kan betyda att en person 

som är, eller inte är etnisk svensk, och är eller inte är man eller kvinna kan ha placerats i 

en felaktig kategori. Men vi är också medvetna om att om vi har gjort dessa val på 

grund av våra kulturella preferenser och tidigare kunskaper, så betyder det att personer 

med liknande tidigare erfarenheter mycket väl har kunnat se på avsnitten och gjort 

samma avvägningar.  

 

Efter detta gjordes ett urval av de diskurser vi såg som återkommande och mest 

intressanta i framställandet av personerna i inslagen. Därefter började vi, utifrån våra 

teorier och tidigare forskning, diskutera vad resultaten och de mönster som vi 

synliggjort kan betyda och vad de påvisat för skillnader och likheter mellan de 

medverkande under de båda åren vi har undersökt.  

 

5.5 Metodkritik 

Styrkan och svagheten med att ha en kvalitativ utgångspunkt i sin forskning är att det är 

en studie som går ut på att tolka, vilket betyder att forskarens egna åsikter, tidigare 

kunskaper och kulturella preferenser kommer vägas in i hur resultaten tolkas. Vi är 

medvetna om att våra förkunskaper inom journalistiskt arbete och medieproduktion 

kommer att påverka hur vi ser på de nyhetsinslag som undersöks, och att personer som 

inte har samma kunskaper, som till exempel barn som tittar på Lilla Aktuellt, kan tolka 

inslagen på ett annat sätt. Vår egna bakgrund, erfarenheter och åsikter kring 

representation och maktstrukturer kan även de spela in i hur vi ser på inslagen, och 
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personer med andra förhållningssätt kan se på inslagen genom andra “glasögon”. Vi har 

dessutom själva mer eller mindre personliga kopplingar till Lilla Aktuellt vilket även 

det kan ha spelat in och påverkat våra tolkningar av inslagen. Som barn tittade vi båda 

på programmet och våra goda minnen av det kan förstås ha påverkat oss till att vara 

mindre kritiska i vår analys. Men då vi varit medvetna om detta redan från de inledande 

faserna av uppsatsen tror vi att vi kunnat vara tydliga med att det är inte är 

generaliserbar fakta utan egna tolkningar som framkommer ur vår analys. Vi är 

medvetna om att det, då vi endast analyserar inslag där personer kommer till tals och 

inte hela program, kan leda till att vi drar resultat och slutsatser som hade kunnat se 

annorlunda ut ifall man tittat på programmen i sin helhet med till exempel diskussioner i 

studion eller på- och avannonser.  

 

Vår kulturella bakgrund och våra preferenser spelar även in i hur vi analyserar inslagen, 

vilket betyder att om någon annan hade velat göra om denna studie kanske de inte hade 

kommit fram till samma resultat som vi gör. Men just för att vi är medvetna om detta så 

har vi försökt att se på inslagen med “öppna” ögon och öron, samtidigt som Berglez 

(2010) menar att det är en styrka i att vi är en del av den svenska kulturen, då vi 

undersöker ett svenskt nyhetsprogram som återspeglar denna sociala kultur. Det gör att 

vi kan ha lättare att förstå hur andra personer, med samma bakgrund som oss, också kan 

se på de roller som gestaltas i Lilla Aktuellt. 

      

“Dels ska man försöka ställa sig utanför den kultur man själv befinner sig i och betrakta 

nyhetsdiskursen från en oberoende position, och dels ska man försöka utnyttja det faktum 

att man ingår i det samhälle och den sociokultur som diskursen producerats i.” (ibid, 

2010, s. 274) 

      

Det kan vara en problematik i att använda en kritisk diskursanalys som metod på grund 

av att det vi undersöker är nyhetsinslag i TV, med rörlig bild och inte faktiska texter. 

Därför kan det diskuteras om inte en semiotisk analys, eller bildanalys, hade varit bra 

för en studie av det visuella. Fast eftersom att den kritiska diskursanalysen ska kunna 

tillämpas på nyhetsdiskurs i allmänhet tog vi beslutet att den passar vår studie då vi 

bland annat vill synliggöra de maktförhållanden som skapas i framställningen av de 

medverkande i Lilla Aktuellt. Nyheter är en diskurs eftersom den förmedlar ett språk, 

nyhetsrapporteringsspråket, som rapporterar om en viss bild av verkligheten. Kritisk 

diskursanalys är en metod som används för att uppmärksamma hur nyhetsdiskursen 
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samspelar eller motverkar ideologier och därför känns den relevant när man analyserar 

nyheter, oavsett format (ibid, 2010, s. 272-273). 

 

När det gäller studiens reliabilitet är det svårt att dra en generaliserbar slutsats utifrån 

vår analys och vi kan inte uttala oss kring Lilla Aktuellt som program i sin helhet utan 

endast de program vi valt att analysera. Det kan göra att tillförlitligheten till vår studie 

som generaliserbar kan ses som bristfällig, men då vi använt oss av en kvalitativ metod 

har vi inte haft som avsikt att kunna dra generella slutsatser. När det kommer till 

validitet kan vi genom att ha använt oss av kritisk diskursanalys vara nöjda med att vi 

valt en metod som kan hjälpa oss att besvara vår frågeställning. Därför anser vi oss ha 

undersökt det vi i studien avsett att undersöka, alltså hur människor som medverkar i 

inslagen framställs utifrån kön, etnicitet och ålder samt hur innehållet sett ut över tid, 

vilket ger studien validitet.  

 

5.6 Reflektion kring forskningsetik 

Under arbetets gång har vi diskuterat fördelar och nackdelar med olika val och 

resonemang kring de avvägningar vi gjort. I studien har vi medvetet valt att lägga in och 

förklara våra resonemang så att läsaren ska förstå vad vi gjort för val. Vi har även 

försökt att vara tydliga när vi redovisar för våra egna tankar och synpunkter så att det 

ska framgå att det inte är klarlagda fakta utan våra egna spekulationer. För de som är 

intresserade av att läsa vidare om det vi tagit upp i vår studie har vi angett referenser 

noggrant. Det är även för att vi vill vara ärliga och tydliga. Vi har hela tiden angett 

källan till det vi påstår och i största möjliga utsträckning försökt att referera direkt till 

förstahandskällan för den information vi redovisar. Detta för att vara tydliga med när det 

är andra forskare som säger något och inte vilseleda läsaren genom att få det att låta som 

att det är vi som kommit fram till något.  

 

Vetenskapsrådet skriver i sin rapport God forskningssed (2011) hur en forskare ska 

förhålla sig till sin egen forskning men även till andras. De har i rapporten sammanfattat 

åtta punkter som förklarar hur man ska bete sig som forskare:   

 

1. Du ska tala sanning om din forskning 

2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier  

3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat 

4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 
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5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra 

6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och arkivering 

7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö 

8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning (Vetenskapsrådet, 2011, s.12) 

 

Vi anser att vår forskning lever upp till dessa åtta punkter då vi genomgående under 

arbetets gång diskuterat fördelar och nackdelar med olika val vi gjort. Den data vi 

analyserat är ett redaktionellt material där allt de medverkande säger i inslagen är 

påverkat av de frågor som ställts utav journalisterna som sedan publicerat det i Lilla 

Aktuellt. Programmet är rikssänt och de personer som valt att medverka har varit 

medvetna om och gått med på att det går ut till en stor publik, men de har inte gett sitt 

samtycke till att vi använder materialet de medverkar i till vår analys. Trots att de 

medverkande inte är anonyma i inslagen har vi valt att enbart använda oss av deras 

förnamn i vår uppsats. Eftersom att vår studie inte fokuserar på vad de medverkande har 

för åsikter i känsliga frågor utan hur de framställs i programmet bedömer vi att det inte 

finns en risk för etiska problem med att vi använder oss av inslagen i vår analys. När det 

medverkande själva är nyheten så har vi valt att ta med för och efternamn för att de som 

läser vår uppsats ska förstå vilken nyhet inslaget har berört.  
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6 Resultat och analys 

I den tidigare forskning vi tittat och stöttat oss på under vår studie menar man att det går 

att hitta olika typer av aktörer i journalistiska texter, bland annat för att fylla ett 

dramaturgiskt syfte (Gripsrud, 2011, s. 245). Men vilka personer tilldelas vilka roller? I 

detta kapitel redogör vi för de diskursiva mönster vi upptäckt och identifierat under vår 

analysprocess och ger en förklaring till de skillnader och likheter vi funnit om hur de 

medverkande framställs beroende på kön, ålder och etnicitet. Men även hur 

programmets innehåll förändrats över tid. 

 

6.1 Barns medverkan och roller 

Den största förändringen mellan 2004 och 2014 är att barnens medverkan i Lilla 

Aktuellt har ökat avsevärt utifrån de inslag som vi har analyserat. Från att endast 

komma till tals i enkäter eller som berörda framställs de under 2014 även som experter 

och får ge uttryck för sina åsikter oftare. Till skillnad från 2004 får barn med utländsk 

bakgrund komma till tals även i inrikesinslag 2014, medan de tidigare i de flesta fall 

endast varit synliga i utrikesnyheter.  

 

Ett exempel är tonåringen Marco som kommer från Ukraina från början som i ett inslag 

från mars 2014 får agera expert om Ukraina när Krimhalvön okuperats av Ryssland. 

Marco får berätta att det är en stor skillnad nu sen han var där, och att han inte vill åka 

till Krim förrän soldaterna är borta. Dock får Marco prata mer om sina känslor och den 

mesta informationen om vad som hänt i Ukraina får tittaren via en speaker. Men genom 

sin berättelse ger Marco en bild av landet som speakern inte kan göra. Till exempel hur 

han känner över att det är så oroligt i landet där han vuxit upp. 

 

Marco: “Det är väldigt tråkigt. Jag blir riktigt ledsen när jag hör om det här.”  

Journalisten: “Har du lust att åka dit just nu då?” 

Marco: “Nej inte nu [...] inte tills de ryska soldaterna är borta.”  

(Lilla Aktuellt, 2014-03-06) 

 

Detta är ett exempel på att ett barn med utländsk bakgrund tilldelas rollen som expert i 

ett nyhetsinslag som handlar om utrikesnyheter,  men det finns även exempel på när 

utrikesfödda får agera berörda i inrikesnyheter.  
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Lawin, en pojke med utländsk bakgrund, medverkar i ett inslag om läxhjälp från 

november 2014. Det är mycket fokus på att han är den första eleven på plats inför 

läxhjälpen och i speakern berättar journalisten att han sitter och kämpar med engelskan.  

 

Lawin: “Eh ja det finns faktiskt syskon som brukar leka så, eh, det är lite svårt att göra läxorna hemma.” 

Journalisten: “Det är bättre att vara här i lugn och ro?” 

Lawin: “Ja.” (Lilla Aktuellt, 2014-11-06) 

 

I det här inslagen kommer två utländska pojkar till tals, både som expert och berörd. 

Med vårt analyserade material som utgångspunkt kan vi se tendenser som visar på att 

det är fler utländska pojkar som får medverka än utländska flickor. Vi har dock inte 

gjort en kvantitativ studie, men utifrån det vi har sett när vi granskat våra utvalda inslag 

av programmet kan vi även urskilja att det är en jämn fördelning när det kommer till hur 

många flickor och pojkar som medverkar totalt sett. Likväl finns det skillnader i 

framställningen av barnen utifrån de sociala kategoriseringar vi undersökt som är kön, 

etnicitet och ålder. 

 

I ett inslag från oktober 2014 som handlar om en cirkus som återanvänder gamla saker 

ser vi Lilla Aktuellt gestalta barnen på olika sätt beroende på om de är flicka eller pojke. 

Det barn som intervjuas först är en pojke, Joel, etnisk svensk, som ses försöka göra ett 

trick som cirkusartisterna visat med en gammal spade.  

 

Joel: “De går rätt så bra, jag försöker att få den att snurra runt men ja... det känns kul och försöka [...] 

testa iaf.”  

Journalisten: “Jo men det ser ut som att du lyckas ganska bra tycker jag.” 

Joel: “Jaa, kanske det.” 

(Lilla Aktuellt, 2014-10-02) 

 

Sedan ser man Joel och några andra barn pyssla och därefter intervjuas Selma, en flicka 

med utländsk bakgrund, som håller på att göra scenkläder av tidningspapper.  

 

Selma:“Ja, jag blev förvånad när jag såg att man kunde göra så här vackra saker bara av tidning och 

kartong. ”   

(Lilla Aktuellt, 2014-10-02) 
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Hon får även prata om vikten att återvinna, medan vi ser Joel välta några metallburkar i 

en klippbild. Sedan ställer journalisten en fråga till honom igen om scenkläderna 

 

Journalisten: “Som du ser ut nu, skulle du vilja se ut så ute, utomhus också?”  

Joel: “Näe inte riktigt såhär, men kanske om jag skulle uppträda, då skulle jag kunna se ut så här.”  

(Lilla Aktuellt, 2014-10-02) 

 

Joel är den som tar mest plats och är mest aktiv i inslaget genom att han får prata vid 

flera tillfällen och får även vara med i klippbilder där han utför aktiviteter. Han gör en 

mer fartfylld aktivitet medan Selma framställs göra en lugnare, vilket kan stärka bilden 

av att det innebär mer fart och vildhet att vara pojke, än att vara flicka. Detta kopplar vi 

till Gauntletts (2008) forskning som pekar på att kvinnor ofta framställs bry sig mer om 

sitt utseende än män. Vi kan inte dra någon generell slutats av att Lilla Aktuellt 

framställer personer på detta sätt, men då Selma i detta inslag får prata om de fina 

kläderna hon skapat, kan detta inslag ses stämma överens med det Gauntlett (2008) 

kommit fram till angående kvinnor och utseende i medier. Joel får på sätt och vis prata 

om utseende och att han inte hade velat ha på sig de kläderna om han gick ut, vilket 

visar att han också bryr sig om hur han ser ut. Men detta är inget mönster som vi ser 

återkomma i inslagen medan kvinnor som framställs bry sig om sitt utseende medverkar 

allt oftare.  

 

En till flicka, Tyra, etnisk svensk, framställs på ett liknande sätt som Selma. Hon 

medverkar i ett annat inslag från oktober 2014 och stärker även hon en vanlig roll som 

kvinnor och flickor tilldelas, att de ska bry sig om sitt utseende, ofta mer än män.  

 

Journalisten: “Kommer du alltid använda hjälm?”  

Tyra: “Eh, ja... om jag inte ska nånstans, typ på fest som Paulina sa.”   

Journalisten: “Varför skulle man inte använda den då?”  

Tyra: “Då kan man förstöra frisyren!” 

(Lilla Aktuellt, 2014-10-02) 

 

Detta gör att hon framställs som en person som bryr sig om sitt utseende, vilket ofta 

kvinnor får framställas som i medier enligt till exempel Gauntletts (2008) studie. Om 

detta är ett medvetet val, för att framställa henne som en “typisk” flicka, eller ett 

omedvetet val som leder till ett bekräftande av en rådande norm går inte att svara på 
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utifrån vår studie, men det förekommer en skillnad i vad för citat man låter flickor och 

pojkar stå för i inslagen.  

 

6.2 Vuxnas medverkan och roller 

Av de inslag vi har undersökt ser vi en skillnad i vilka roller män och kvinnor framställs 

inom när de medverkar i Lilla Aktuellt. Män medverkar ofta i sin yrkesroll medan 

kvinnor medverkar som berörda eller mammor till barn som är berörda. Genom vår 

studie har vi inte sett män medverka aktivt, eller komma till tals, i rollen som förälder i 

något av våra analyserade inslag.  

 

I ett utrikesreportage från oktober 2004 möter vi Rahmie. Hon är mamma till Berin, en 

turkisk flicka som inte får gå i skolan. Rahmie, som är en medelålders, turkisk kvinna 

framställs som en kvinna som vill det bästa möjliga för sin dotter, men som inte har 

förutsättningarna som krävs för att hjälpa henne. Rahmie har ingen framträdande roll i 

inslaget utan hennes medverkan används för att förstärka och bekräfta känslan man 

genom inslaget vill förmedla till publiken – att det är synd om barn som inte kan gå i 

skolan. För att få fram detta budskap använder man sig av en del ledande frågor under 

intervjun. Ett exempel på det är när journalisten ställer en fråga till Rahmie: 

 

Journalisten: ”Vill du inte att Berin ska gå i skolan?” 

Rahmie: ”Ja, jag vill att hon ska gå i skolan!” 

(Lilla Aktuellt, 2004-10-07) 

 

Denna fråga visar snabbt vad det är som är problemet, men man låter inte Rahmie 

komma med något förslag till hur situationen med hennes dotters skolgång ska kunna 

förbättras. Istället handlar inslaget till stor del om hur ett medlemskap i EU skulle kunna 

hjälpa Rahmie och hennes dotter till ett, enligt västerländska mått mätt, bättre liv.  

 

I samma inslag medverkar även Gunnar, en vuxen, etniskt svensk man som medverkar i 

sin yrkesroll som EU-parlamentariker. Han framställs som expert i inslaget och får 

svara på frågan kring hur han tror ett framtida EU-medlemskap för Turkiet skulle 

påverka landet samt Rahmie och hennes familj:  

 

Gunnar: “Jag tror att om Turkiet kommer med i EU så kommer små barn och stora barn ha mycket större 

trygghet. När det gäller deras rätt att säga vad de vill och tycka vad de vill och få leva sitt eget liv.”  
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(Lilla Aktuellt, 2004-10-07) 

 

Han får även säga att det kommer bli bättre för barnen ifall Turkiet går med i EU. Det 

innebär att de kan ha en större trygghet och genom att gå i skolan får de en större chans 

att leva sina egna liv.  

 

Ett annat exempel där en man och en kvinna tilldelas liknande roller är ett inrikesinslag 

från januari 2004. Där medverkar Lisbeth som är mamma till sin son Joel som 

genomgått en ansiktsoperation till följd av en sjukdom han haft sedan födseln. Hon är 

alltså berörd fast inte direkt berörd, utan berörd genom sin son Joel och framställs i 

rollen som mamma. Hon berättar om Joels sjukdom och att de fick reda på det när han 

var två år gammal. Lisbeth får stå för mycket av Joels och familjens känslor och intryck 

då hon får berätta hur det var när han kom hem från operationen och om 

läkningsperioden.  

 

Lisbeth: “Det var en helt annan Joel som kom hem.” (Lilla Aktuellt, 2004-01-15)  

 

Detta är ett väldigt känslofyllt citat och den känslan stärktes med hjälp av starka bilder 

och familjebilder. I samma inslag som Lisbeth medverkar läkaren Claes som är en 

etnisk svensk man. Han utförde operationen och medverkar i sin yrkesroll som 

plastikkirurg. Claes får berätta om Joels sjukdom och intervjuas på sjukhuset vilket gör 

det extra tydligt att han är i sin yrkesroll.  

 

Journalisten: “Det är en ganska svår operation?” 

Claes: ”Det är en mycket svår operation. Joel hade det jättejobbigt ett tag innan han liksom fick fotfäste 

igen, men det har ju gått över nu, han tycker att det är helt okej nu. Men det var en jobbig tid för familjen, 

för Joel själv och för oss också.”  

 

Claes: “Det var en tuff period för dem.” (Lilla Aktuellt, 2004-01-15)  

 

Claes blir alltså likt Gunnar tilldelad rollen som expert i sammanhanget, medan Lisbeth 

och Rahmie får agera berörda mammor. Detta innebär att Claes och Gunnar blir 

tilldelad en större makt i inslaget. Vi har funnit att det i många fall ser ut på detta vis i 

Lilla Aktuellts inslag från 2004, männen har expertroller medan kvinnorna är berörda. 

Dock har detta ändrats över tid. En tydlig skillnad mellan 2004 och 2014 är att kvinnor i 
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inslagen från 2014 i större utsträckning får medverka i sin yrkesroll och precis som 

männen får agera experter.  

 

I ett inslag från oktober 2014 medverkar Theres som är projektledare för 

Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Hon framställs i sin 

yrkesroll som expert vad gäller användandet av cykelhjälm bland unga.  

 

Theres: “Det är en av fyra som använder hjälm när man går på högstadiet. Och man ser även i årskurs 

fyra-fem att fler och fler börjar lämna hjälmen hemma.” (Lilla Aktuellt, 2014-10-02)   

 

Hon får även säga att fler vuxna borde ha hjälm och menar på att då skulle fler barn och 

ungdomar använda hjälm. Det enda hon kommer till tals om är inom sitt 

expertisområde. 

 

I november 2014 medverkar läkaren Lina-Maria, hon är etnisk svensk och kvinna och 

får prata om problemet med att allt fler blir förkylda under vinterhalvåret. Hon får 

medverka som expert och förklarar vad förkylningar och influensa är och vad det kan 

bero på, samt hur man kan skydda sig från att bli smittad.   

 

Lina-Maria: “Man kanske sitter trettio stycken i ett klassrum, eh och då sprids viruset lätt mellan oss. Och 

sen så går man hem till sin familj och så sprider man till dem och så är den där vågen igång.” (Lilla 

Aktuellt, 2014-11-06) 

 

I dessa inslag från 2014 får kvinnor alltså agera experter och framställs i sin yrkesroll. 

Inslagen är sakliga och faktabaserade och berör inte deras privatliv eller deras åsikter i 

olika frågor. Detta är en tydlig utveckling över tid, men fortfarande finns det skillnader i 

hur de vuxna framställs utifrån kön och etnicitet. När vuxna med utländsk bakgrund får 

medverka under 2004 är det oftast i utrikesinslag i rollen som berörd, likt Rahmie. Dock 

medverkar inga vuxna med utländsk bakgrund 2014 i de inslag vi har analyserat.  

 

Ovan har vi redogjort för kvinnor som får medverka i sin yrkesroll och som enbart får 

komma till tals om ämnet de är där för att diskutera. Dock har vi under vår 

analysprocess märkt att när kvinnor medverkar i sin yrkesroll är det i flertalet fall så att 

frågor om familj och utseende kan ställas, oftare än det sker att sådana frågor ställs till 

män.  
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Ett exempel på detta är ett inslag där en sångerska, Zara, medverkar. Hon är en etnisk 

svensk tjej på 18 år som haft en raketkarriär i Sverige och nu ska satsa på att göra 

karriär i USA. Men inslaget gestaltas hon som någon som tänker en del på sitt utseende 

då hon ligger i en soffa och tar selfies med sin mobiltelefon medan hon poserar på olika 

sätt. Att gestalta en person som att hen bryr sig mycket om sitt utseende är utifrån de 

maktstrukturer som finns i samhället ett sätt att visa att de har typiskt feminina drag. 

Trots att inslaget handlar om Zaras karriär frågar journalisten hur hon ska få karriären 

och flytten till USA att gå ihop med vardagslivet: 

 

Journalisten: ”Hur går det ihop med familjen och vännerna? [...] hur kommer det att gå 

med skolan?” 

Zara: ”Jag får sköta skolan på distans [...] det är klart, det kommer nog bli jobbigt att 

flytta ifrån dem (vännerna) på grund av tidsskillnaden. Vi kommer inte kunna snacka 

varje dag.”  

(Lilla Aktuellt, 2014-10-02) 

 

Att man i inslaget går ifrån det som handlar om hennes karriär och istället fokuserar på 

hur hon känner det kommer bli med saknaden till sina vänner är en fråga som är typisk 

att ställa till kvinnor. Detta inslag är, till skillnad från andra inslag med personer som 

medverkar i sin yrkesroll, mer personligt i sin framtoning. Det handlar till stor del om 

Zaras liv och känslor samt hur hon själv uppfattar och förhåller sig till sin karriär. Man 

försöker få publiken att identifiera sig till henne snarare än att se hennes roll i inslaget 

som att ge nyhetsinformation. Detta kan leda till det mer personliga frågorna om familj, 

vänner och skola.  

 

I ett inslag från november 2014 medverkar Marcus. Han är en fotbollsspelare som inte 

alls är med i något fotbollssammanhang utan som ska fungera som ett sätt att locka 

barn, och framförallt pojkar, att läsa mer böcker. Marcus är en etnisk svensk vuxen man 

som framställs som en idol genom att man benämner honom som det i speakern. Han 

befinner sig på ett bibliotek och syftet med hans besök är att få pojkar att tycka det är 

coolt att läsa. Redan där får vi en indikation på att barnen ska vilja vara som honom. 

Han får även delvis anta rollen som expert i frågan om barns läsvanor genom ett av sina 

citat: 
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”Undersökningar visar ju att, eh, att unga killar läser allt mindre. Och eh, framförallt är det killar som är 

aktiva och idrottar.”  

(Lilla Aktuellt, 2014-11-06) 

 

Trots att han utifrån sin yrkesroll inte bör ha större kunskap inom ämnet än gemene man 

är det ändå han som får gestalta problemet till varför han är där tillsammans med en av 

sina lagkamrater. Men till skillnad från inslaget med Zara ställs det inga personliga 

frågor till Marcus. Detta behöver dock inte vara bundet till kön, då det är två olika typer 

av nyhetsinslag, men det är ändå en skillnad som synliggjorts när vi analyserat inslagen.  

 

Vi har sett ett mönster i att fokus ofta hamnar på känslor och familjerelaterade frågor 

när intervjupersonerna är kvinnor, jämför med när det är män. Om det är medvetet eller 

omedvetet är omöjligt att säga utan att ha frågat journalisten som gjorde intervjun, men 

då det är återkommande i inslag med kvinnor som huvudpersoner anser vi det vara en 

intressant aspekt.  

 

6.3 Från allvarliga till lättsamma nyheter 

Som vi visat på i de tidigare avsnitten i resultatkapitlet får barn mycket större utrymme 

år 2014 jämfört med tio år tidigare, 2004. Utöver detta har vi märkt en skillnad i 

nyhetsinnehållet. 2004 innehöll Lilla Aktuellt mer allvarliga nyheter, med det syftar vi 

på nyheter om aktuella brott, komplicerade politiska skeenden inom och utanför 

Sveriges gränser, samt dramatiska personporträtt om människors livsöden. Under 2014 

märker vi av en skillnad i vilken typ av nyheter som tas upp och vi uppfattar dem som 

mer lättsamma i sin framtoning. Det är mycket skolrelaterade nyheter, väderrelaterade 

nyheter, kändisreportage och när de tar upp mer allvarliga ämnen så görs de ofta på ett 

lättsammare vis som vi uppfattar gör det enklare för barn att ta till sig nyheterna som 

publicerats 2014 än under 2004.  

 

Ett inslag från januari 2004 handlar om mordet på Anna Lindh och att rättegången mot 

Mijailo Mijailovic inletts. Detta inslag är ett exempel på att Lilla Aktuell ofta hade en 

mycket allvarligare ton 2004 än 2014. Tittaren får veta att Mijailovic har erkänt att han 

utfört mordet och att han hörde röster som sa åt honom att utföra dådet. I inslaget spelas 

en sekvens från Mijailovics uttalande under rättegången upp:  
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“Nej jag kunde inte stå emot rösterna, de var så starka, men det hade kunnat varit någon annan [...] jag har 

ingenting personligt mot Anna Lindh.” (Lilla Aktuellt, 2004-01-15)  

 

I jämförelse med hur Lilla Aktuellt i de inslag vi tittat på från 2014 berättar om 

nyhetshändelser är detta ett väldigt seriöst och allvarligt citat. Man har inte försökt lätta 

upp det utan vi uppfattar det som att man i detta inslag från 2004 väljer att ta med 

liknande uppgifter som man hade kunnat ta med i ett nyhetsprogram för vuxna. 

 

Vidare i inslaget berättar speakern om när mordet inträffade samtidigt som bilder från 

mordplatsen visas upp. Man visar även upp bilder på mordvapnet och förklarar att 

polisen hittat blod och DNA som kopplar Mijailovic till mordet. Trots att inslaget har en 

allvarlig och ganska vuxen ton förklarar man saker som rättegång och vad en advokat 

respektive åklagare gör på ett enkelt sätt. Detta gör med hjälp av en ung reporter som 

lotsar tittarna genom inslaget. Frågor som Lilla Aktuellt tror kan dyka upp hos tittaren 

ställs av den unga reportern.  

 

Ung reporter: “Känns det inte konstigt att försvara en mördare?” 

Peter (advokat) “Min uppgift är att försvara människan, sen är det domstolen som dömer eller 

frikänner, frikänner eller dömer honom för det brott som åklagaren påstår. Så att det är ingen 

svårighet att hjälpa eller försvara en människa.” (Lilla Aktuellt, 2004-01-15) 

 

Vi kan inte veta hur barnen reagerar på att höra mördaren berätta om mordet, samt se 

bilder på mordvapen och platser. Men vår tanke är att de här mindre försiktiga ordvalen 

och berättarsättet från 2004 förmodligen inte hade gjorts på samma sätt i dagens Lilla 

Aktuellt. Det finns i alla fall en avsaknad av brotts-nyheter överlag i de inslag vi har 

granskat från 2014.  

 

Ett exempel på att nyheter görs mer lättsamma 2014 är ett inslag från februari 

där  journalisten berättar om problematiken med att OS ska arrangeras i Sotji och att 

människor protesterar, bland annat genom en film som i inslaget visas för fyra barn, 

vilka får svara på sina intryck från filmen. I speakern tar de upp att många, bland annat 

homosexuella, far illa i landet och säger att de benhandlas “oschysst”. Därefter förklarar 

journalisten vad det innebär att vara homosexuell.  

 

Speaker: ”Alltså tjejer som blir kära i tjejer och killar som blir kära i killar.” (Lilla Aktuellt, 2014-02-06) 
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De förklarar på ett väldigt förenklat och förståeligt sätt om oroligheterna i Ryssland. 

Genom att använda ord som oschysst får barnen veta att det Ryssland gör är fel, men 

inte fördjupad kunskap om vad exakt de gjort.  Barnen som medverkar i inslagen får 

direkt kommentera händelserna och ge sina åsikter.  

 

Agnes: ”Man ska inte bara bli förföljd bara för att man är kär. Det är som att förfölja en kille och tjej.”   

Noel: “Dessutom ska väl inte politikerna lägga sig i vad folk, vilka folk är kära i.” 

(Lilla Aktuellt, 2014-02-06) 

 

Förutom en skillnad i berättarsätt och innehåll i dessa inslag från 2004 och 2014 så går 

det även att urskilja en skillnad i medverkan. I inslaget från 2004 medverkar en manlig 

advokat och en manlig åklagare samt att ett utdrag från Mijailovics förhör spelas upp. I 

inslaget om OS i Sotji från 2014 medverkar fyra barn som får ge sina åsikter kring 

ämnet. Det är förstås två helt olika ämnen, men likheten är att det är ämnen som rör 

allvarliga situationer och trots det berättas händelserna på helt olika sätt. Vi nämnde 

tidigare att vi i vårt analyserade material från 2014 ser en avsaknad av brottsnyheter. 

Detta tror vi kan bero på ett försök att ändra tonen på programmet och även vilka som 

får medverka i inslagen.  

 

Ytterligare ett exempel på när tonen och seriositeten skiljer sig mellan inslag från 2004 

och 2014 är när vi sätter två inslag från januari 2004 i som rör plastikkirurgi i 

förhållande till ett inslag från oktober 2014 som rör användandet av cykelhjälm och 

skador som kan uppstå om man inte använder hjälm. 

 

I det ena inslaget från 2004 får tittaren höra om en pojkes kamp mot en allvarlig 

sjukdom, Crouzon syndrom, som gjort att han varit tvungen att genomgå en 

ansiktsoperation. När man i speakers ska beskriva hur ingreppet sett ut använder Lilla 

Aktuellt sig av starka ord och använder även grafik och bilder för att visa hur 

operationen gått till. Bland annat beskriver de hur ingreppet sett ut genom att berätta att 

läkaren “sågat av” Joels ansikte och satt in fjädrar för att hjärnan skulle få den plats som 

behövs för att den ska kunna växa. I det andra inslaget om plastikkirurgi som visas i 

samma program, får tittaren också se starka bilder på ben som blivit brännskadade. I 

speakern förklarar journalisten att denna typ av skador går att läka genom att man 

“hyvlar av frisk hud” och låter det läka ihop med det skadade området. Liknande typer 
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av beskrivningar och bilder har vi inte sett i de inslag från Lilla Aktuellt som vi 

analyserat från 2014.  

 

I inslaget från 2014 som handlar om att barn allt sällan använder hjälm när de cyklar vill 

Lilla Aktuellt visa på vilka skador som kan orsakas man inte använder hjälm. Detta gör 

de genom att jämföra skadorna som kan uppstå på en melon vid ett fall, med skadorna 

som kan uppstå på ett huvud vid ett fall. Reportern filmas när hon håller i en 

vattenmelon, och berättar att likt huvudet har den ett hårt skal, men när det utsätts för 

påfrestningar så skadas den lätt. Hon släpper melonen från en hög höjd och kameran 

riktas mot melonen som landar på marken och spricker så man ser det rosa fruktköttet. 

Sedan görs samma procedur med en cykelhjälm på melonen och då kan tittaren tydligt 

se att melonen är intakt medan hjälmen tog smällen och gick sönder. Ett pedagogiskt 

sätt att förklara skillnaden på att ha en hjälm som skyddar huvudet och inte utan att visa 

några allvarliga bilder på ett riktig människa.  

 

Vi ser alltså ett mönster där viktig information och allvarliga händelser ofta är inlindade 

i ett mer lättsamt inslag och får ett försiktigt tilltal under 2014. Medan under 2004 så var 

mönstret för viktig information och allvarliga händelser mer att berätta det som det var, 

oavsett hur jobbig information nyheten kunde innehålla. 

 

Precis som att det skett en förändring i gestaltningen av innehållet över tid, enligt vårt 

analyserade material, har det även skett en förändring i själva nyhetsinnehållet och vilka 

som medverkar. Den grupp som fick höras och synas mest under 2004 och fick mest 

taltid i roller som läkare, advokat, vd, politiker, statsvetare, experter, poliser, samt 

kändisar var män. 2014 däremot är barnen i fokus oavsett ämne, och därför har kanske 

ämnena anpassats till barnen och gjorts mer lättsamma för att passa deras kunskapsnivå. 

Detta gör att de flesta nyhetsinslagen upp på skolrelaterade ämnen istället för på 

allvarliga ämnen som brott och politiska debatter. Skola är det ämne som berörs mest på 

olika sätt under 2014, antingen genom att ämnet berör skolan i sig, eller att barnen 

intervjuas i skolmiljö. Men detta gäller inte bara nyheter i Lilla Aktuellt. Söderlind och 

Engwall (2005) kom i sin studie fram till att det är skolan som utgör det område som i 

störst utsträckning involverar barn i DNs rapportering. Det är där det största antalet barn 

figurerar (ibid, 2005). I vår studie har vi liksom Söderlin och Engwall upptäckt att i 

Lilla Aktuellts inslag från 2014 är det kring skolämnen som det flesta barn medverkar. 
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7 Diskussion 

Utifrån analyserna av texterna, vilka slutsatser kan vi dra nu i efterhand? På grund av 

vårt val av metod som vi diskuterat tidigare är det ganska självklart att vi, trots att vi 

kunnat sammanfatta vår analys i några teman, inte kan ge ett exakt svar på 

frågeställningarna. Det är mer komplext än så. Men de tydliga förändringarna som vi 

upptäckt går att sätta in i ett större sammanhang.  

 

Ett resultat vi dragit utifrån vår studie är att kvinnor har gått från att mest fått medverka 

som mammor 2004 till att framställas i yrkesroller i inslagen från 2014. När det gäller 

männen så har vi inte sett någon liknande förändring i deras framställning. Ämnen som 

krig, näringsliv och politik ses ofta som “manliga” och beskrivs som “hårda” nyheter, 

medan sociala frågor, miljö, skola och barnomsorg är exempel på ämnen som ses som 

“mjuka” nyheter och “kvinnliga” ämnen  (Löfgren- Nilsson, 2015). Utifrån vilka ämnen 

personerna som medverkat i Lilla Aktuellt har fått komma till tals kring i de inslag vi 

har analyserat så ser vi att det ibland finns en skillnad i att män har fått svara mer på 

dessa “hårda” nyheter, som det fanns gott om under 2004, medan kvinnor och barn 

intervjuas mer kring “mjuka” nyheter, vilka det finns gott om under 2014. Detta kan 

vara en förklaring till att kvinnor och barn har fått ett större utrymme i de inslag som 

sändes 2014.  

 

Men var är papporna? Om det inte finns en jämnvikt i att män och kvinnor får ta del av 

liknande roller, så kan det komma att finnas en skillnad i hur personer kan uppfattas 

utifrån vilket kön de har, vilket även gäller för de övriga kategoriseringar vi granskat 

(etnicitet och ålder). Precis som att kvinnor kan komma att ta mer plats i yrkesrollen, 

anser vi att det behövs mer exempel på män i familjeroller för att man som tittare ska 

kunna ta till sig och se att det finns exempel på det med. Detta för att hindra att 

stereotypa roller och maktstrukturer fortsätter att kopplas till kön.  

 

I vår studie har vi funnit att det är fler personer med utländsk bakgrund som får komma 

till tals i inslag från 2014 än från 2004. När personer med utländsk bakgrund 

medverkade 2004 var det oftast i utrikesreportage och de medverkande framställdes ofta 

som personer som behövde hjälp eller som varit med om något svårt. Det handlade ofta 

om större humanitära frågor som fattigdom, torka och sjukdomar, till exempel HIV. 

Personer med utländsk bakgrund fick ett större utrymme i Lilla Aktuellt under 2014 då 
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de oftare fick medverka i inrikesinslag. Denna förändring visar på att redaktionen kan 

ha arbetat mer med sitt mångfaldstänk. Det är dock enbart utländska barn som 

medverkar 2014, inga vuxna. Men då Lilla Aktuellt riktar sig mot barn som målgrupp 

uppfattar vi det som ganska naturligt att det är fler barn än vuxna som får medverka.  

 

I inslagen får fler barn medverka under 2014 jämfört med 2004. Men barnen får oftast 

komma till tals gällande skola och vår slutsats är att det kan bero på att det är just i den 

miljön flest barn figurerar. Skolan är deras vardag och att göra inslag kring skolfrågor är 

ett enkelt sätt att inkludera fler barn. Alla inslag vi granskat där barn medverkar utspelar 

sig förstås inte i skolan eller kring det ämnet, men ifall redaktionen aktivt arbetat med 

att hitta andra platser och ämnen som engagerar barnen istället för att välja att lägga 

fokus på skolfrågor hade det kunnat bli en större spridning bland ämnena som tas upp i 

programmet. Vår studie går, utifrån detta resultat, i linje med det Söderlind och Engwall 

(2005) funnit i sin forskning där de undersökt i vilka typer av artiklar barn får medverka 

i Dagens Nyheter (DN). De har alltså visserligen undersökt ett nyhetsmedie för vuxna, 

men att det då i stor utsträckning utifrån det material vi tittat på ser likadant ut i Lilla 

Aktuellt anser vi vara intressant med tanke på  att det är ett program som riktar sig mot 

barn. Matthews (2010) som studerat BBC’s nyhetsprogram för barn menar på att det är 

viktigt att barn blir erbjudna seriösa nyheter som är anpassade till dem, precis som 

vuxna.  

 

 

Men det finns även exempel på inslag med barn där de får komma till tals och medverka 

i andra inslag än de som sker i samband med skola. Då är det ofta fritidsaktiviteter och 

hobbys som är i fokus, i alla fall under 2014. Under inslagen från 2004 finns det med 

djupare personporträtt där barn framställs som starka och får berätta om sina 

upplevelser. Antalet förenklade och trivialiserade nyheter i Newsround har enligt 

Matthews (2010) stigit över tid, det menar även Rönnberg (2010) enligt hennes studie 

där hon, precis som vi gjort, undersökt Lilla Aktuellt. Hon menar bland annat att 

förändringarna består av att Lilla Aktuellt publicerade färre internationella nyheter, 

ekonomiska och partipolitiska inslag över tid. Istället menar Rönnberg (2010) att 

inslagen består av mer “sensationsnyheter” som brott, olyckor, PR för kändisar (artister, 

filmer), kuriosa och human interest. Det är intressant att det hon fann i sin studie, som 
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sträckte sig fram till 2008, stämmer överens med vår analys av de inslag vi tittat på från 

2014 om man sätter dem i relation till inslagen från 2004.  

 

Denna förändring över tid visar att det 2014 producerades fler lättsamma nyheter och att 

det finns färre djupa personliga reportage. Det uppfattar vi utifrån vår studie bidra till att 

personer som medverkar 2014 i mindre utsträckning blir gestaltade utifrån sin 

personlighet utan istället utifrån åsikter i särskilda frågor och sammanhang. Detta är en 

utveckling som innebär mindre personliga inslag. Trots att tittarna, som i stor 

utsträckning är barn, i inslagen får möta många barn som de kan känna igen eller 

relatera till så kan de inte få en lika djup relation till de som medverkar 2014 jämfört 

med de barn som medverkade 2004. Men de får höra fler barns åsikter 2014, och genom 

att låta barn kommentera ämnen kanske det är lättare för publiken, som i detta fallet är 

barn, att ta till sig nyheterna då de känner igen sig själva i barnen. Fast detta är förstås 

endast något vi kan reflektera kring utifrån vårt resultat. 

 

Det har skett en förändring i gestaltningen av nyhetsinnehållet i Lilla Aktuell enligt vårt 

resultat. När Shehata (2015) beskriver framingteorin skriver han att gestaltningen inom 

journalistik ofta är ett resultat av de journalistiska värderingar och  rutiner som “sitter i 

väggarna” på nyhetsorganistationen och detta kan visa på att det skett en förändring på 

dessa tio år i hur värderingarna och rutinerna ser ut på Lilla Aktuellts redaktion. 

Behöver man en mer allvarlig och vuxen ton som barn, för att utvecklas, eller är det 

enklare att utvecklas och ta till sig om omvärlden på ett mer lättsamt pedagogiskt sätt?  

 

Vilket sätt som Lilla Aktuellts målgrupp uppskattar mest vet vi inte, vi kan bara se att 

det finns en tydlig skillnad i sättet som Lilla Aktuellt har ramat in sina inslag över tid. 

Som vi diskuterat tidigare tror vi alltså det kan vara så att barn har lättare att ta till sig 

och lyssna på vad någon i deras egen ålder säger i jämförelse med vad den typen av män 

som Matthews (2010) kallar “grey-suited experts” säger. Att barn i de nyare inslagen får 

öka i sin maktposition ser vi i förlängningen som något positivt då den maktstruktur 

som följer normen frångås när de inte enbart får berätta om sina känslor utan även får 

agera experter. För enligt barnkonventionen ska varje barn ha rätt till yttrandefrihet, att 

tänka, tycka och uttrycka sina åsikter och varje barn ska ha rätt att få tillgång till 

information via till exempel internet, radio och tv (Unicef, u,å).   
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7.1 Förslag på vidare forskning 

Vi anser att de slutsatser som vi dragit av vår analys säger en del om på vilket sätt Lilla 

Aktuellt framställer sina medverkande och vilka budskap om hur man är som person 

utifrån de sociala kategoriseringarna kön, etnicitet och ålder som förmedlas till 

betraktaren. Att det kommit fram intressanta saker ur detta gör inte att vi inte tycker det 

är intressant att fortsätta. Istället för att stanna där skulle det vara intressant att veta hur 

publiken tar emot de budskap som vi ser att Lilla Aktuellt sänder ut. Hur påverkar 

framställningen av de medverkande tittarna och deras identitetsbildande? Tittarna som 

är i målgruppen för Lilla Aktuellt ligger som tidigare nämnt i åldersgruppen 8-12 år och 

det kan säkerligen vara en period i livet då man är mer påverkbar och osäker än 

exempelvis en vuxen. Gauntlett (2008) menar att vi inte enbart bildar oss våra 

identiteter genom att titta på hur människor framställs i medier, men det kan ha en stor 

påverkan på hur man ser sig själv och andra i sin omgivning. Matthews  (2010) som 

forskat kring hur ett nyhetsprogram för barn i Storbritannien anpassar sina nyheter för 

att passa barnen menar att för att bli en god samhällsmedborgare behöver man få 

tillgång till information kring viktiga samhällsfrågor redan i ung ålder. 

 

Genom att som en fortsättning på denna studie utföra kvalitativa intervjuer med några 

av Lilla Aktuellts tittare skulle man kunna få en uppfattning kring om, och i så fall hur, 

programmets framställning av människor verkligen påverkar ungas tankar om sin egen 

och andras identitet. Att ta reda på hur den unga publiken använder sig av inslagen i sitt 

identitetsbyggande. Tycker de själva att det påverkar dem eller inte? Det budskap vi fått 

fram genom att analysera inslag kan absolut vara fristående men genom att använda sig 

av denna forskning skulle man kunna gå vidare och ta reda på vad det verkligen betyder 

för de som tittar på programmet. Vi tycker att den fortsatta forskning som skulle kunna 

göras utifrån vår studie ska svara på vår frågan angående vad det vi kommit fram till 

betyder och vad det har för mening. 

 

Vi har under arbetets gång även funderat på hur redaktionen som gör programmet 

tänker i olika situationer. Vilka typer utav avvägningar görs? Är man medveten om de 

signaler man sänder ut med sina inslag på grund av hur de medverkande framställs? 

Försöker man arbeta med mångfald för att få en så jämn fördelning som möjligt och vad 

blir i så fall effekterna av det? Genom att göra kvalitativa intervjuer med medarbetare på 

Lilla Aktuellts redaktion från både 2004 och 2014 skulle det kunna ge en inblick och 
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förståelse i hur arbetet med programmet ser ut och har sett ut, samt vilka skillnader det 

funnits i tankesättet och ideologin inom redaktionen.  

 

I vår studie har vi granskat hur de som medverkar genom att få komma till tals och säga 

något i ett inslag framställs. Det var för oss ett sätt att begränsa oss eftersom att vi, trots 

att det går att se väldigt mycket intressant, tidsmässigt inte hade haft möjlighet att 

utveckla studien mer. Men en intressant aspekt som vi valt bort i vår undersökning är 

alltså information om de som medverkar men inte får komma till tals. I nästan varje 

inslag finns det statister, människor som syns i bild och tilldelas en viss roll men som 

inte kommer till tals. Vi anser att det vore intressant att jämföra hur de personer som 

kommer till tals framställs med de som inte kommer till tals. Är de så kallade statisterna 

där för att förstärka den diskurs som förmedlas i inslagen eller går de emot det som de 

talande medverkande säger?  

 

En annan infallsvinkel berör det förändrade medielandskapet. Vi har valt att undersöka 

de tablålagda sändningarna, men Lilla Aktuellt når även ut till barn via sin 

webbplattform och sin app som i dagsläget cirka 18 000 barn använder dagligen. Därför 

tycker vi att det hade varit intressant som en utveckling av denna studie att undersöka 

hur de som medverkar i dessa plattformar framställs, och vad dessa plattformar, 

framförallt appen, sänder ut för singaler då det är ett växande sätt att nå ut till barnen 

och kan ge andra intryck än tv-sändningar. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1, Antal program och inslag 

Denna bilaga visar det totala antalet program som vi har beställt från Svensk 

mediedatabas och Kungliga biblioteket, och hur många inslag vi har undersökt från 

vardera program. För att beställa programmen behövde man skapa ett konto på Svensk 

mediedatabas hemsida, söka på Lilla Aktuellt i deras sökfunktion och sedan bläddra 

fram till de olika datumen vi ville ha från deras arkiv. Därefter fick vi lägga till dem i 

kundkorgen för att beställa dem och efter några dagar levererades programmen från 

Kungliga biblioteket till Universitetsbiblioteket i Kalmar där vi fick göra vår analys.  

 

2004 

1. 2004-01-15   Antal inslag: 4   

2. 2004-02-05   Antal inslag: 4 

3. 2004-03-04   Antal inslag: 5 

4. 2004-10-07   Antal inslag: 5 

5. 2004-11-04   Antal inslag: 4  

6. 2004-12-02   Antal inslag: 4 

 

Totalt: 6 program och 26 inslag. 

 

2014 

1. 2014-01-19   Antal inslag: 3 

2. 2014-02-06   Antal inslag: 4 

3. 2014-03-06   Antal inslag: 4 

4. 2014-10-02   Antal inslag: 7 

5. 2014-11-06   Antal inslag: 6 

6. 2014-12-04   Antal inslag: 2 

 

Totalt: 6 program och 26 inslag. 

 

Totalt antal program och totalt antal inslag som vi analyserat 2004 och 2014:  

12 program och 52 inslag.   



  
 

II 

Bilaga 2, Analysschema 
 

Hur ser personen ut, vad gör hen?  (filmas ur denna vinkel? vilken miljö är hen i? 

bakgrund, ålder kön)   

 

Hur pratar man om / beskriver personen  (tilldelas speciella egenskaper genom speaker, 

klippbilder, ljud?)  

 

Vad får personen säga, vilket ämne får hen prata om?   

 

Är det någon skillnad eller likhet i vad personerna i inslaget får komma till tals om för 

ämnen utifrån de sociala kategoriseringarna?  

 

Hur ser nyhetsdiskursen ut i relation till den sociala diskursen? Vilka åsikter ges / eller 

ges inte uttryck i inslagen?  

 

 

 


