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This thesis examines the representation of interviewees according to apperance and time of 
apperance in the Swedish children’s news programme Lilla Aktuellt, 1994 and 2014 set out 
from an intersectional perspective. The thesis therefore examines whom of the interviewees 
that is over-and underrepresented in the programme, when it comes to the collaboration of the 
chosen categories: Sex, Age and Ethnicity. As researchers point out that a high frequency in 
appearance in media means domination and a conception of representing the norm in society 
this thesis therefore also does examine the superiority and inferiority that occures in the 
programme both years. 
 
The result of this thesis show that there has been changes in the representation over time. All 
groups of children have been given a larger amout of space while the representation of all 
groups of people that don’t follow the ethnical norm, basically hasn’t changed at all. Amongst 
the different sexes there has been a fairly more even representation over time. The overall 
results show that there has been a slightly more balanced distribution over time between all of 
the groups appearances and time of appearances. Therefore not said that there isn’t room for 
improvement, on the contrary there are still things to be done for a greater representation 
according to multiplicity and equality in Lilla Aktuellt. 
 
Of all the groups of interviewees in Lilla Aktuellt the people that are “male and not children 
who follow the ethnical norm” have decreased their visability most over time and are 
therefore the ones that have decreased their power most. The people that are “female children 
who don’t follow the ethnical norm” are the ones that have increased their visability most 
over time thus this means that they are the ones that have increased their power most over 
time. 
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1.  Inledning  och  problembakgrund  
En representation av mångfald och jämställdhet i medierna är något vi som blivande 

journalister men också som privatpersoner anser vara viktigt, inte bara för den enskilda 

individen utan också för samhället i stort. Det då vi vet att representation i olika delar av 

samhället leder till makt i form av inflytande och en möjlighet till att kunna påverka, något 

som i förlängningen verkar för en fungerande demokrati (Catomeris, 1998). Synlighet i 

framförallt medierna medför även status och erkännande av att tillhöra normen och genom att 

medierna representerar vissa människor mer än andra kan medierna bidra till att reproducera 

de maktstrukturer som redan finns i samhället, exempelvis patriarkatet (Berglez & Nohrstedt, 

2009; Brune, 2004; Edström, 2006; Giddens, 2014; Integrationsverket, 2002). Att som 

journalist vara medveten om denna problematik och omsorgsfullt tänka på vem som väljs ut 

som intervjuperson är därför väldigt viktigt.  

 

Många svenska medier jobbar redan aktivt med mångfald och jämställdhet i sin dagliga 

verksamhet och är medvetna om problemen det medför att inte göra det, bland annat Sveriges 

Television (SVT) som lyder under public service-uppdraget. Public service-uppdraget innebär 

att staten har särskilda krav på SVT, krav gällande bland annat mångfald och jämställdhet i 

programinnehållet. Trots det visar Löfgren Nilssons (2004) forskning på att männen ändå 

överrepresenteras i SVT:s nyhetssändningar, även om det under senare tid har blivit aningen 

bättre.  

 

Att det ser ut så här är inget ovanligt, under televisionens historia finns det flera 

forskningsstudier som visar på att männen är överrepresenterade såväl nationellt som 

internationellt, i public service-kanaler som kommersiella kanaler, i fiktiva som icke-fiktiva 

tv-program (Edström, 2006; Eie, 1998; Götz et al., 2008; Jacobsson, 2005). Studier visar 

också på en överrepresentation av vita människor i medierna (Ghersetti, 2009; Götz et al., 

2008; Rättviseförmedlingen, 2015; Signorielli, 2009). Samma överrepresentation hittas även 

bland barnens tv-program (Götz et al., 2008). Vi ser detta som ett problem och hoppas att vi 

genom denna studie kan verka för en positiv förändring på flera plan.  

 

Kleberg (2006, s.21) menar att “genom det beskrivningsprivilegium och tolkningsföreträde 

som medier kan ge åt dominerande grupper, och därmed åt den hegemoniska makten, är det 

inom medieforskningen av största vikt att analysera makten över innehållet och vilka som 
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kommer till tals”. Att synliggöra mediernas och journalisternas makt att “dela ut makt” ser vi 

därför som väldigt viktigt och relevant. I denna studie kommer detta göras genom att återigen 

rikta ljuset mot representation av mångfald och jämställdhet i medier, denna gång mot SVT 

och Lilla Aktuellt som sedan dess start 1993 är Sveriges enda nyhetsprogram på tv, som riktar 

sig till barn. Lilla Aktuellt skulle kunna vara den enda kanalen genom vilken barnen tar del av 

medialiserad samhällsinformation, vilket gör att programmet enligt oss blir extra viktigt att 

undersöka. Det faktum att människor, framförallt under sina unga år, skapar sig uppfattningar 

om hur världen ser ut, gör studien ännu mer relevant. Särskilt då värdsbildsskapandet enligt 

bland annat Gripsrud (2011) delvis sker via medierna. 

 

Lemish (2007) menar att tv-tittandet kan ses som en del av människors identitetsskapande, av 

så väl sexualitet och genus som politisk och social läggning. Hon menar även att tv:n som 

medium har en viktig roll när det kommer till den sociala konstruktionen av genus och att 

denna konstruktion, där vi människor lär oss vad som är maskulint och feminint, startar redan 

vid födseln. Karaktärerna som barn ser på tv, vare sig de är tecknade eller otecknade, imiterar 

och identifierar sig barnen med.  

 

Att undersöka hur representation av intervjupersoner ser ut, i ett program där en av samhällets 

kanske mest mottagliga grupper är huvudsaklig målgrupp, och undersöka huruvida den 

präglas av mångfald och jämställdhet är därför intressant. Vi anser även att det är intressant 

att undersöka hur det har sett ut över tid, om mångfalden och jämställdheten har förbättrats 

eller försämrats och få syn på likheter och skillnader. Känslan är att det har förbättrats över 

tid, i och med en ökad medvetenhet om mångfald och jämställdhet generellt i samhället. Men 

för att finna svaret kommer vi att undersöka det första hela året och det senaste hela året som 

programmet sändes, alltså 1994 och 2014. 
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2.  Lilla  Aktuellt  då  och  nu  
För att få ett perspektiv på i vilken kontext Lilla Aktuellt producerades och sändes i respektive 

år, kommer härmed en redogörelse av information om programmets riktlinjer gällande 

mångfald och jämställdhet samt information om hur samhället såg ut befolkningsmässigt 

1994 och 2014. 

 

Lilla Aktuellt är sedan starten 1993 Sveriges enda nyhetsprogram på tv för barn mellan 8-12 

år och är en samproduktion av två public service-företag, Sveriges Television (SVT) och 

Utbildningsradion (UR). Samproduktionen innebär bland annat att båda företagen är 

finansiärer och att två produktioner görs av samma material, Lilla Aktuellt och Lilla Aktuellt 

Skola även kallad Lilla Löpsedeln 1994 (Ami Malmros, intervju via mail, 18 december 2015).  

 

Lilla Aktuellt sändes av SVT både 1994 och 2014. 1994 sändes programmet i det som då 

hette Kanal 1 (nu SVT1) och sedan 2008 sänds programmet i Barnkanalen (SVTB). 

Programmet löd därmed under SVT:s sändningstillstånd båda åren. Sändningstillståndet är ett 

avtal mellan staten och SVT där särskilda krav för företaget regleras, detta eftersom företaget 

är ett av Sveriges tre public service-företag. Att tillhöra public service innebär bland annat att 

företaget ska bedriva oberoende verksamhet i “allmänhetens tjänst”, det vill säga bland annat 

bedrivas självständigt i förhållande till politiska och ekonomiska intressen 

(Kulturdepartementet, 2013). 

 

I sändningstillståndet regleras vissa allmänna bestämmelser men också krav gällande 

programinnehållet. Krav på mångfald och jämställdhet i SVT:s programutbud är däremot 

något som i princip saknas i sändningstillståndet som gällde 1994. Det som finns reglerat 

handlar om mångfald gällande olika åsikter: 

 
“Programutbudet skall som helhet präglas av folkbildningsambitioner. Det skall 

utformas så att utrymme ges åt mångfald av olika åsikter och meningsriktningar och så 

att hänsyn tas till olika förutsättningar hos befolkningen”  (Kulturdepartementet, 1992: 

§14 s. 3) 
 

2014, alltså 20 år senare, syns krav på mångfald och jämställdhet tydligt i 

sändningstillståndet: 
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“Programverksamheten ska som helhet bedrivas utifrån ett jämställdhets- och 

mångfaldsperspektiv samt utmärkas av hög kvalitet och nyskapande form och innehåll. 

(Kulturdepartementet, 2013: §6 s. 3) 
 

SVT ska också verka för mångfald i sin programverksamhet genom en variation av 

produktionsformer. Krav gällande spegling av den variation som finns i befolkningen betonas 

också (Kulturdepartementet, 2013).  

 

De statliga krav som fanns på SVT skiljer sig alltså åt mellan åren. Det fanns 1994 inga krav 

på att SVT:s programinnehåll skulle efterlikna befolkningens sammansättning sett till 

representation. Den skillnaden kan vara intressant att tänka på då den samhälleliga kontexten 

sett till befolkningens sammansättning inte har ändrats särskilt mycket procentuellt mellan 

åren. 

 

1994 utgjordes Sveriges befolkning av 50,6% kvinnor och 49,4% män. Det bodde alltså 

aningen fler kvinnor än män i Sverige det året men könsfördelningen bland befolkningen kan 

sägas vara väldigt jämn. Sett till etnicitet och till vilka som 1994 (enligt Svenska statistiska 

centralbyrån SCB) var första- och andrahandsinvandrare i Sverige , utgjorde dessa 18,1% av 

totalbefolkningen. (SCB, 1995) 

      

2014 hade befolkningens sammansättning sett till kön procentuellt sett blivit helt jämn. 

Befolkningen utgjordes då av 50% kvinnor och 50% män (SCB, 2015). 21,5% av 

befolkningen samma år var första eller andra generationens invandrare och klassades därför 

av SCB som “av utländsk härkomst”, en grupp som alltså ökat procentuellt sedan 1994. 

 

Över lag kan det alltså sägas att Lilla Aktuellt producerades i ett liknande samhällsklimat sett 

till befolkningens sammansättning både 1994 och 2014. Det senare av åren hade Lilla 

Aktuellts redaktion, och hela SVT, krav på att spegla den samhälleliga sammansättning i 

vilken de befann sig. Det kravet fanns inte 1994. 
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3.  Tidigare  forskning  
I detta kapitel redogörs för den tidigare forskning som anses vara relevant för denna studie. 

Det finns inte någon tidigare forskning på representation i nyhetsprogram för barn. Vad som 

finns är dock forskning om representation i barnprogram generellt och även i medier där 

barn och unga inte är primär målgrupp som kan anses relevant för denna studie. 

 

3.1  Representation  i  barnprogram  

Götz et al. (2008) undersökte i en kvantitativ innehållsanalys av fiktiva tv-program för barn i 

24 länder världen över, representation av huvudkaraktärer. De räknade huvudkaraktärerna i 

barnprogrammen utifrån kön, ålder och vilken social roll de spelade i programmen. Därefter 

undersöktes hur huvudkaraktärerna såg ut, genom att kategorisera dem efter hudfärg, hårfärg 

och vikt. Genom studien framhölls alltså vilka sociala kategorier som fick synas genom 

huvudkaraktärerna i barnprogrammen. 

 

Resultatet visar bland annat att barnprogrammen var tydligt könsmärkta, alltså att mer än 60% 

av de medverkande var av ett visst kön. I detta fall handlade det om manlig könsmärkning då 

endast 32% av de mänskliga huvudkaraktärerna var kvinnor. Resultatet visar även på att 

personer med vit hy var tydligt överrepresenterade då 72% av de mänskliga 

huvudkaraktärerna kategoriserades som personer med vit hy. Den faktiska verklighet som 

barnen befann sig i, menar därför Götz et al. inte speglades genom barnprogrammen. 

 

I en svensk kontext visar dock Edström (2006) på att program för barn och unga i hennes 

studie, var den enda kategorin tv-program där det inte förekom könsmärkning. Eie (1998) 

visar också att de program för barn och unga som ingick i hennes studie erbjuder jämnast 

representation sett till genus. 

 

Tidigare forskning om representation i barnprogram är alltså aningen motsägelsefull och visar 

både på könsmärkning och hyfsad jämlikhet i genusrepresentation. Vi menar att fler studier 

om vilka personer som får komma till tals i program för barn behövs för att kunna säga vilka 

personer som blir norm och vilka som blir avvikande i barnens ögon. 
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3.2  Representation  i  svenska  medier  

Edström (2006) ser på medierna, kanske främst tv-mediet, som en plattform där 

maktstrukturer utvecklas eller förstärks. Synlighet och medverkan i media menar hon bidrar 

till ett normskapande som talar om vem som är “avvikande” och vem som är “normal”. 

Hon kom fram till, efter att ha studerat innehåll i tv-program på SVT och TV4 under en vecka 

år 2000, att det totalt sett rådde en manlig könsmärkning bland de medverkande då 67% var 

män och 33% kvinnor. Övervägande förekom även vad Edström kallar för “etniska svenskar” 

bland personerna som syntes i tv-rutan. Edström visar även på att det inom etniska 

minoritetsgrupper, var extra jämställt. Detta anser hon beror på att tv-bolagen “slår två flugor 

i en smäll” (Edström, 2006, s.103) när de väljer medverkande med annan etnisk bakgrund än 

svensk, genom att välja medverkande som är kvinnor. Den allra mest medverkande personen 

var i medelåldern och Edström kommer fram till att sannolikheten för att en person ska få 

medverka i tv avtar i takt med att personen åldras. 

 

Löfgren Nilsson (2004) talar även hon om könsmärkning. Hon har undersökt SVT:s 

nyhetssändningar under en längre tidsperiod (1958-2003) och visar på att könsmärkning 

förekommit under alla tider. Jämnast fördelning mellan könen förekom år 1995 då 29% av de 

medverkande var kvinnor. Sedan dess har en smärre tillbakagång skett och vid studiens slut 

utgjorde kvinnorna en fjärdedel (25%) av de intervjuade. Det har alltså inte skett en dramatisk 

förändring över tid. De som är normen i SVT:s nyhetssändningar är männen. Löfgren Nilsson 

pekar även på hur befolkningens sammansättning ser ut och visar att intervjupersonerna inte 

representerar befolkningens genusmässiga fördelning. 

 

Ghersetti (2009) genomförde en studie av representation av etnicitet i svensk nyhets-tv. 

Hennes klassificeringsmodell för att dela in folk i kategorier efter etnicitet, är tillämpad i 

denna studie och går att läsa om i metodkapitlet. 

 

Ghersettis studie visar att den mest frekvent förekommande intervjupersonen var av “svensk 

härkomst”. Enbart 10% av intervjupersonerna tilldelades egenskapen “invandrarbakgrund”. 

När inslagen producerades och sändes (2001), utgjordes Sveriges befolkning till 20% av 

personer med invandrarbakgrund. Alltså, menar Ghersetti, var personer med 

invandrarbakgrund underrepresenterade i programmen. 
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Organisationen Rättviseförmedlingen sammanställde 2015 en rapport som undersökte vilka 

som fick medverka i svenska nyhetsartiklar på svenska nyhetssajter. De utgick från kön, ålder 

och etnicitet och delade in de medverkande i olika kategorier. Resultatet visade att 27,5% av 

de medverkande var kvinnor, alltså var nyhetsartiklarna tydligt manligt könsmärkta. Av de 

medverkande var även endast 9,1% av “utom-nordisk härkomst” och 3,9% av personernas 

etnicitet gick inte att fastställa. Sett till ålder var de absolut mest förekommande, personer 

mellan 26-65 år (75,7%). Allra minst förekommande sett till ålder var personer i 

ålderskategorin 66+ (11,6%) och unga personer mellan 0-25 år (12,7%). Resultatet visar alltså 

på en tydlig underrepresentation av kvinnor, personer med “utom-nordisk härkomst” och 

personer som inte är mellan 26-65 år. 

 

Det vi kan utläsa av de här studierna är alltså att personer som är normen i svenska medier är 

män och personer av “svensk härkomst”. Fördelningen verkar inte ha förändrats nämnvärt 

över tid, åtminstone inte sett till representation av genus, och de rådande normerna verkar 

vara svåra att bryta.  

 

3.3  Representation  i  utländska  medier  

Signorielli (2009) undersökte amerikanska tv-sändningar under “prime-time” mellan åren 

2000-2008 utifrån etnisk representation och genus. Studien är grundad på människors hudfärg 

och andra drag vilka forskarna anser typiska för vissa, som de själva skriver, “raser”. Av de 

medverkande klassades 80% som vita och alltså endast 20% som “annan hudfärg än vit”. 

Bland de olika etnicitetsgrupperna förkom det också aningen fler män. Under de åtta år som 

studien genomfördes tycks det inte skett någon större förändring. 

 

Under en konstruerad vecka undersökte Eie (1998) vilka personer som fick medverka i tv-

program i sex europeiska länder. Resultatet visar att tv-innehållet, sett till alla granskade 

länder och alla kategorier av program, var könsmärkt. Detta då endast 32% av de 

medverkande var kvinnor. Sett till de enskilda länderna som granskats var Sverige dock i 

framkant. Könsmärkning förelåg i Sverige också då 36% av de medverkande var kvinnor. Eie 

(1998) visar även, likt Edström (2006), att det kvinnliga deltagandet minskar ju äldre 

personerna blir. 
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4.  Teoretisk  utgångspunkt  
I detta kapitel redogörs för den teoretiska utgångspunkten för studien, vilken ska användas 

som ett verktyg för analys och för att öka förståelsen för problembakgrunden. 

 

4.1  Struktureringsteorin  

Samhälleliga strukturer kan beskrivas som människors gemensamma agerande utifrån vad 

som anses rätt och fel i ett samhälle. Sociologiforskaren Anthony Giddens (2014) myntade 

struktureringsteorin som säger att samhällets olika strukturer är beroende av vad han kallar för 

“handling”, alltså användning av de olika strukturerna. Om människor exempelvis upphör att 

använda strukturen “pengar”, blir det snart en struktur som tappar relevans och fysiska pengar 

blir inget annat än metallbitar och papperslappar utan betydelse och värde (Giddens, 2014). 

 

I samhället finns det även strukturer som reglerar makt och värderar människor olika 

beroende på olika faktorer. Det kan bland annat handla om maktstrukturer som “bestämmer” 

människors samhälleliga status utifrån vilket kön de tillhör eller maktstrukturer med etnicitet 

som grund där viss typ av etnicitet värderas högre än annan. Även sådana strukturer är 

beroende av att människor använder dem. Om människor upphör att tillskriva en viss typ av 

människor en viss status, förändras strukturen om hur de “ska” värderas. På samma sätt som 

pengars värde försvinner om ingen använder pengar, försvinner människors olika värde om 

människor/samhället upphör att värdera dem olika. Sådana strukturer reproduceras och 

upprätthålls delvis genom medier (Berglez & Nohrstedt, 2009). 

 

“Å andra sidan är ‘handling’ enbart möjligt när varje individ besitter en stor mängd socialt 

strukturerad kunskap som fanns där före dem själva.” (Giddens, 2014). Med det menar 

Giddens (2014) att kunskapen om en viss struktur socialiseras in i alla människors liv i ett 

tidigt stadie. Att barn hör föräldrar och andra personer i dess omgivning prata ett visst språk, 

ger barnet en uppfattning om att språket är en rådande struktur vilken de själva också bör 

tillämpa för att passa in. På så vis upprätthålls strukturerna.  

 

4.2  Dagordningsteorin  

Under en amerikansk valkampanj på 1960-talet undersökte McCombs och Shaw (1972) 

huruvida mediernas prioritering av vissa sakfrågor hade någon påverkan på vad allmänheten 
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ansåg vara viktiga sakfrågor. Studien visade att det fanns ett tydligt samband mellan vad 

medier rapporterade om och vad som av allmänheten uppfattades vara viktigt, varpå teorin 

agenda-setting myntades. På svenska kallas teorin för dagordningsteorin, vilken alltså innebär 

att det som förekommer på mediers dagordning, också är det som förekommer på 

allmänhetens dagordning (McCombs & Shaw, 1972). Det som förekommer lite, eller inte alls, 

i media betraktas som mindre viktigt än det som förekommer. 

 

Dagordningsteorin är en välanvänd teori och många studier har sedan teorin myntades, 

genomförts för att kartlägga mediers effekt på vad människor i allmänhet anser som viktiga 

sakfrågor. Teorin har dock utvidgats från att enbart handla om synlighet av vissa sakfrågor till 

att prata om synlighet av flera olika saker, så kallade “objekt” vilket leder till att dessa anses 

mer eller mindre viktiga (McCombs, 2004). Ett “objekt” kan enligt McCombs (2004) 

exempelvis vara en person, vilket alltså innebär att synlighet av en viss typ av person i media 

leder till att landets medborgare känner till och blir medvetna om dennes existens. Motsatsen, 

att inte bli synliggjord, innebär i sin tur att allmänheten inte uppfattar personen som viktig och 

relevant (Kleberg, 2006). 

 

Både producenterna och mottagarna av mediers innehåll håller med om att den sanning som 

presenteras genom medier, är en sanning som går att lita på. Det faktum att medierna är 

grundlagsskyddade, får presstöd och används för informationsförmedling av makthavare, 

bidrar till en hög status och att dess trovärdighet ökar (Ekecrantz & Olsson, 1994). Medierna 

har även en makt att beskriva samhället på ett visst sätt. Den verklighet som presenteras för 

publiken blir, med hjälp av mediernas makt att sätta dagordning och tron om att medierna 

förmedlar sanningen, även publikens verklighet (Ekecrantz & Olsson, 1994; McCombs, 

2004).  

 

4.3  Intersektionalitet  

Intersektionalitet är en teori som utgår ifrån att människor är rangordnade i hierarkier efter 

olika socialt konstruerade kategorier, så som till exempel kön, klass och etnicitet. Begreppet 

intersektionalitet kommer från engelskans ”intersectionality”, som i sin tur kommer från 

verbet ”to intersect” som betyder ”att korsa”, vilket är precis vad som görs i en 

innehållsanalys med ett intersektionellt perspektiv, något som beskrivs närmare i studiens 

metodkapitel.  
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Begreppet intersektionalitet är sprunget ur skärningspunkten mellan postmodern feministisk 

teori, postkolonial teori, Black feminism och queer teori och är ett viktigt teoretiskt redskap 

för analys av makt eftersom det problematiserar maktförhållanden och diskriminering (Lykke, 

2003). Utgångspunkten för begreppet ligger ursprungligen i en förståelse om att makt är en 

multidimensionell konstruktion där de socialt konstruerade kategorierna; kön, etnicitet och 

klass ligger till grund. Maktpositioner och/eller identiteter konstrueras utifrån föreställningar 

om olikheter när det gäller kön, etnicitet och klass. Föreställda olikheter som bland annat 

kommer från kapitalistiska, patriakala och rasistiska ideologier. (de los Reyes, Molina & 

Mulinari, 2005). 

      

På senare tid har även vikten av andra sociala kategorier uppmärksammats. Krekula, 

Närvänen och Näsman (2005) menar att även den sociala kategorin ålder ligger till grund för 

maktrelationer och maktutövning. De menar att åldersbaserad diskriminering riktar sig både 

till yngre och äldre, såväl som ett socialt problem som på arbetsmarknaden. Även om åldern 

ständigt förändras i människors liv, är ålder som social kategori, enligt Krekula et al. (2005) 

en kategori som är viktig att belysa eftersom den hierarkiska ordningen mellan de olika 

ålderskategorierna i samhället kvarstår. 

 

Kimberlé Crenshaw, vars essä från 1989 har legat till grund för många forskares diskussioner 

kring intersektionalitet, resonerade tidigt om att fler kategorier i samverkan med varandra 

skulle undersökas. 

 
“By tracing the categories to their intersections, I hope to suggest a methodology 

that will ultimately disrupt the tendencies to see race and gender as exclusive or 

separable. While the primary intersections that I explore here are between race and 

gender, the concept can and should be expanded by factoring in issues such as class, 

sexual orientation, age, and color. “ (Crenshaw, 1991, s.1244) 
 

Crenshaw (1989) menar att svarta kvinnor ofta blir bortglömda i både studier som handlar om 

svarta människor och i de studier som handlar om kvinnor. Detta eftersom de studier som 

handlar om rasdiskriminering tenderar att bedriva studien utifrån kön- och klasspriviligerade 

svartas persepektiv (alltså svarta män), medan de studier som handlar om könsdiskriminering 

istället tenderar att bedrivas utifrån ras- och klasspriviligerade kvinnor (alltså vita kvinnor). 

Hon menar även att om intersektionalitet inte används som analytiskt verktyg i analyser om 
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diskriminering och makt, kan det inte fullt ut visas på vilket sätt svarta kvinnor blir 

underordnade. Vidare menar Crenshaw (1989) att om kraft läggs på att uppmärksamma svarta 

kvinnor, som är dubbelt diskriminerade, och rekonstruerar världen efter deras problem och 

behov, skulle de vita kvinnorna, som “enbart” är diskriminerade på grund av sin 

könstillhörighet också dra fördel. 

 

4.4  Sammanfattning  

Genom att i denna studie använda dagordnings-, strukturerings-  och intersektionalitetsteorin 

som teoretisk ram öppnar den upp för granskning av vilka personer som får medverka i Lilla 

Aktuellt och även för vad detta kan innebära för dess publik, samhället och för journalistiken 

som profession. Dagordningsteorin öppnar upp för att undersöka vilka av intervjupersonerna 

som, på grund av det utrymme de får i programmet, anses mer eller mindre viktiga av 

publiken och därmed riskerar att över- eller underordnas i samhället. En över- eller 

underordning som betyder mer respektive mindre makt och som grundar sig i en över- eller 

underrepresentation i programmet. Vilka personer som får förekomma bestäms av 

journalisterna som, enligt struktureringsteorin, är insocialiserade i vissa strukturer. Om 

strukturer används, särskilt inför unga människor, lever de vidare och får fortsatt fäste i 

samhället. Givetvis är det inte enbart genom medier som strukturer reproduceras, men 

medierna spelar en viktig roll i strukturernas fortsatta liv, förändring eller bortgång. 

 

Intersektionalitetsteorin bidrar till att synliggöra vem som får medverka i Lilla Aktuellt utifrån 

vilka olika sammansättningar av sociala kategorier de kan tillskrivas. Som redan nämnts kan 

synlighet i medierna göra att en person blir ansedd som en viktig människa av sin omgivning, 

vilket i sin tur kan innebära mer eller mindre makt att påverka i ett demokratiskt samhälle. Att 

undersöka fler kategorier i samverkan och inte enbart exempelvis kön, möjliggör för en 

inblick i hur intervjupersonerna i Lilla Aktuellt, trots att de tillhör samma kön kan få mer eller 

mindre makt på grund av att de samtidigt “tillhör” andra sociala kategorier, exempelvis 

etnicitet och ålder. 
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5.  Syfte  och  frågeställningar 
I detta kapitel redovisas studiens syfte och frågeställningar, samt tillvägagångssättet för 

studien. En kort sammanfattning av den tidigare forskning som finns på området redovisas 

också, det för att ytterligare visa på denna studies relevans. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka personer som får komma till tals i Lilla 

Aktuellts inrikesnyheter. Detta kommer att undersökas genom en kvantitativ innehållsanalys 

präglad av intersektionalitetsteorin. Genom denna form av innehållsanalys vill vi se vilka 

utvalda sociala kategorier som kan tillskrivas de intervjupersoner som får komma till tals i 

programmet för att kunna se om någon speciell sammansättning av kategorier över- eller 

underrepresenteras. Därmed kommer vi även undersöka i vilken omfattning Lilla Aktuellts 

representation av intervjupersoner är präglad av mångfald och jämställdhet. Detta är särskilt 

viktigt att undersöka då den representation som presenteras för publiken enligt 

dagordningsteorin (McCombs, 2004) kan påverka hur densamme ser på sig själv, 

människorna i sin omgivning och världen de lever i. Med stöd från struktureringsteorin 

(Giddens, 2014) är detta område även viktigt att undersöka då maktstrukturer som används 

blir strukturer som lever vidare. Vi vill även undersöka huruvida Lilla Aktuellts 

representation av intervjupersoner har förändrats över tid och på vilket sätt det i sådana fall 

har förändrats, varpå vi kommer att undersöka två år, 1994 och 2014. 

 

Studien utgår utifrån följande frågeställningar: 

 

F1. Hur ofta förekommer de olika intervjupersonerna i Lilla Aktuellt sett till när kategorierna 

kön, ålder och etnicitet samverkar 1994 och 2014? 

 

F2. Vilket utrymme, sett till taltid, får de olika intervjupersonerna sett till när kategorierna 

kön, ålder och etnicitet samverkar 1994 och 2014? 

 

F3. Hur har de olika intervjupersonernas förekomst och taltid förändrats mellan åren 1994 

och 2014? 

 

Tidigare studier vi har tagit del av visar på att det förekommer under- och överrepresentation 

av vissa grupper i olika mediala sammanhang. Både manlig och vit överrepresentation 
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förekommer i en rad olika exempel av tidigare granskat material. Då denna representation, 

enligt flera forskare, kan leda till att befästa rådande normer och strukturer, ser vi det som 

relevant att undersöka hur representation ser ut i ett program riktat till unga människor. 

Många program riktade till barn och unga arbetar nämligen för en jämlik och mångfaldig 

representation av deltagare (Edström, 2006; Eie, 1998 ). Att se hur representationen ser ut i 

vårt valda material ser vi därför som extra intressant. För oss som blivande journalister och 

för journalistbranschen över lag, ser vi vikten av att synliggöra huruvida det finns typer av 

människor som i mindre utsträckning fått förekomma i nyhetsmedier för att kunna arbeta för 

en representation som är på så lika villkor för alla som möjligt. 

 

6.  Metod  
I detta kapitel presenteras urvalet av det empiriska materialet samt definitionen av 

variabelvärdena som har använts för att granska intervjupersonerna, alltså studiens 

analysenheter. 

 

6.1  Kvantitativ  innehållsanalys  

Denna studie är en kvantitativ innehållsanalys och syftar alltså till att ta del av det faktiska 

innehållet i det som granskas, för att sedan analysera det. Nilsson (2010) skriver om den 

kvantitativa innehållsanalysen och säger att det går att göra olika typer av granskning 

beroende på hur forskarna ser på materialet. Då denna kvantitativa studie har ett 

intersektionellt perspektiv på det granskade materialet, utgår vår innehållsanalys från vad 

Nilsson kallar den “första typen” av sätt att analysera innehåll: “Innehållet betraktas som ett 

resultat av hur aktörer i medieorganisationer uppfattar och beskriver sin omvärld” (Nilsson, 

2010, s.123). 

 

Materialet är alltså granskat utifrån bakomliggande samhälleliga strukturer. Med förståelse 

kring hur samhället ser ut och i vilken kontext det granskade materialet ursprungligen har 

existerat, har dess innehåll analyserats för att se vilken världsbild som erbjuds publiken 

utifrån innehållsskaparnas samhällssyn. 

 

Innehållet, i detta fall intervjupersonerna, bröts ner till olika variabler enligt ett kodschema 

som redogörs för senare i detta kapitel. I resultat- och analyskapitlet redovisas till att börja 



  
 

 

17 

med variablerna separat för att sedan sammanföras utifrån samtliga möjliga kombinationer, 

detta eftersom studien har ett intersektionellt perspektiv. Genom att först “klippa sönder” 

variablerna enligt den kvantitativa innehållsanalysen blir det sedan extra tydligt hur det 

intersektionella perspektivet öppnar upp för att ännu närmare belysa maktförhållanden och 

överrepresentation av vissa grupper. 

 

6.2  Etiska  avväganden  

Att dela in människor i olika fack utifrån tillskrivna kategorier, som vi i denna studie gör, kan 

leda till att reproducera och befästa rådande samhälleliga maktstrukturer ytterligare (Giddens, 

2014). Detta är något vi är medvetna om och vi är inlästa på den kritik som finns mot 

intersektionalitetsteorin och att generalisera kring människor. 

 

de los Reyes och Mulinari (2005) skriver om problemet med att intersektionalitetsteorin kan 

stärka de tankar om olikhet som redan finns i samhället. Att belysning av vissa kategorier och 

en presentation av de över- och underrepresentationer som råder i samhället ännu mer kan 

bidra till erkännandet av de diskriminerande strukturer som råder. Även om det som 

framkommer av en analys med ett intersektionellt perspektiv visar på hur diskriminerande 

samhället är, stärker sådana studier tankar om vad som är normalt och inte menar de los 

Reyes och Mulinari (2005). Trots detta tror vi att vår studie kan vara användbar. Inga andra 

studier har granskat nyhetsprogram för barn med ett intersektionellt perspektiv, vilket vi anser 

viktigt för att belysa den världsbild som presenteras för barn och unga. Vår studie kan bland 

annat därför användas som grund till andra liknande studier.  

 

Det finns även de som hävdar att intersektionalitetsteorin kan öppna upp för oändliga 

mängder av sociala kategorier vid granskning av en enskild person (Lykke, 2003). Detta just 

eftersom intersektionalitetsteorin är individbaserad vilket betyder att det inte är tillräckligt att 

enbart kategorisera en person som svart kvinna i övre medelåldern. Det faktum att hon är 

bisexuell, behöver använda hörapparat, jobbar som läkare och växte upp i Danmark, kan 

också vara viktiga faktorer som spelar roll i skapandet och definitionen av hennes identitet. 

Lykke (2003) menar dock att det är viktigt att, som forskare, välja ut ett par olika sociala 

kategorier och motivera valet. I en kvantitativ innehållsanalys är det nödvändigt att avgränsa 

undersökningen till vissa perspektiv och vissa variabler (Nilsson, 2010). Dels för att det är 

tidsmässigt mer krävande för varje variabel som tillförs men också, i detta fall, för att vissa 
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variabler rent praktiskt inte går att inkludera. Alla kategorier är inte synliga och kanske enbart 

kan definieras av personen själv. I en kvantitativ innehållsanalys av intervjupersoner, där 

deras personliga egenskaper ska kvantifieras, är det därför nödvändigt att välja ut ett par 

sociala kategorier som kan anses vara mest synliga. 

 
[...]binära och fixerade kategoriseringar som kvinna/man, invandrare/svensk, 

infödd/utlänning innebär ett osynliggörande eller förnekande av andra 

identitetsskapande faktorer och andra erfarenheter av förtryck. (de los Reyes, 

Mulinari, 2005, s.126-127) 
 

Att vissa sociala kategorier valts bort betyder alltså inte att vi aktivt förnekar dess relevans i 

en persons identitetsskapande. I vissa fall under vår undersökning har vi kunnat se tecken på 

andra sociala kategorier som kan vara grunder för diskriminering och Lilla Aktuellts 

intervjupersoner skulle kunna tillskrivas många fler olika kategorier än de vi valt ut. Det 

faktum att Lilla Aktuellt är ett tv-program gör det dock endast rimligt att undersöka de synliga 

kategorierna. 

  

Med vetskap om den kritik som finns gentemot det intersektionalitetsteorin har vi ändå valt att 

i denna studie utgå från den då vi anser att det är viktigt att visa på över- och 

underrepresentation i Lilla Aktuellt. Att synliggöra makt genom en kvantitativ innehållsanalys 

med ett intersektionellt perspektiv, hoppas och tror vi kan leda till en förändring av vem som 

får synas i medierna i framtiden och därmed tillskrivas makt. De reliabilitetsproblem som kan 

tänkas påpekas av studiens kvalitativa inslag, är vi också medvetna om och motarbetar genom 

en öppenhet och tydlighet i vad vi inkluderar i de olika variablerna och variabelvärdena. 

 

6.3  Urval  och  avgränsningar      

Nyhetsmedier som riktar sig till barn finns både i Sverige och utomlands. Att denna studie 

just fokuserar på Lilla Aktuellt är beror på att det är Sveriges enda nyhetsprogram på tv för 

barn. Tv-mediets styrka i det här sammanhanget är att vi kan se hur människor ser ut på ett 

annat sätt än i exempelvis radio och press, vilket förenklar granskningsprocessen. På tv finns 

det flera program med journalistiska inslag för barn (REA, Lilla sportspegeln osv.) men Lilla 

Aktuellt är det enda renodlade nyhetsprogrammet, varför det valdes. 
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Denna studies empiriska material består av 130 avsnitt av Lilla Aktuellt från 1994 och 2014 

som beställdes från Kungliga bibliotekets mediearkiv: Svensk mediedatabas. Vid 

beställningen skedde urvalet då en sökning på “Lilla Aktuellt” från de båda åren resulterade i 

385 träffar. På grund av studiens omfattning var det nödvändigt att välja bort några avsnitt. 

Alla program, från båda åren, som var under 12 minuter långa valdes bort. Det handlade om 

sändningar som pågick i fem minuter som inte inkluderades då det, enligt våra erfarenhet av 

nyhets-tv, knappt hinns med några inslag under fem-minuterssändningar. 

 

Av avsnitten från 2014 valdes även de teckentolkade avsnitten bort, då de var repriser av icke 

teckentolkade avsnitt. Också avsnitten av Lilla Aktuellt skola och valdes bort, detta då dessa 

avsnitt följer ett annorlunda format än Lilla Aktuellts vanliga nyhetssändningar. 

 

Från 1994 blev det 29 avsnitt och från 2014 blev det 104 avsnitt att granska. 

Intervjupersonerna kategoriserades utifrån åtta variabler som, tillsammans med dess olika 

variabelvärden, redovisas i Bilaga 1. Avsnitten delades upp jämnt mellan uppsatsförfattarna 

så att båda fick lika många avsnitt från 1994 respektive 2014 att granska. 

 

Tiden för att koda ett avsnitt uppmättes till cirka 30 minuter. I kodningstiden ingick att hitta 

själva sändningen i de tre timmar långa klipp som levererats, att pausa för att skriva ner taltid 

och variabelvärden, att spola tillbaka för att ta tiden på en person igen samt att diskutera 

eventuella osäkerheter. 

 

Till att börja med gjordes ytterligare ett urval av 75% av det beställda materialet. När 

granskningen påbörjades märktes det dock att det snabbt gick att få rutin på kodningen och 

det gick snabbare än beräknat att granska varje avsnitt. Ett beslut fattades därför om att göra 

ett så kallat totalurval och granska samtligt beställt material från båda åren. Ett totalurval har 

en positiv inverkan på studiens validitet. 

 

Endast de som intervjuas i Lilla Aktuellts inrikesnyheter har räknats. Alltså inte de personer i 

inslag om andra delar av världen. Eftersom vi anser att redaktionens arbete för 

mångfaldsrepresentation i nyheterna syns tydligast i inslagen om Sverige. Om ett inslag görs i 

utlandet, behöver redaktionen inte tänka på att intervjua personer med olika etnicitet då 

intervjupersonerna med största sannolikhet då har en etnicitet som avviker från normen i Lilla 

Aktuellt. En ytterligare variabel som talat om huruvida inslaget var av in- eller utrikeskaraktär 
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hade kunnat inkluderas, men gjorde inte det för att tydligare visa på redaktionens faktiska 

arbete för mångfald. 

 

Det som reportrarna får säga i egenskap av reporter har också räknats bort. Ibland intervjuar 

reportrarna varandra varpå den intervjuade räknas som analysenhet. De personer som blir 

studiens analysenheter är alltså de som, på uppdrag av en reporter, får säga något som i sin tur 

för inslaget framåt. Oftast handlar det om vanliga intervjusituationer där en person får en 

fråga ställd till sig men ibland förekommer specialfall. Ett exempel är en godisfabrikör som 

berättar för reportern om godistillverkning. Reportern ställer nästintill inga frågor utan tittaren 

blir istället “guidad” runt i godisfabriken. Fabrikören får ändå “komma till tals” i inslaget, och 

räknas därför som en analysenhet. Redaktionen har valt att låta just honom få prata.  

 

Något som upptäcktes under arbetet var att det låg svårighet i att generalisera och hitta en 

mall som passade samtliga medverkande i programmet. Vid osäkra fall, diskuterades det som 

sagt var fram till om personen skulle räknas med eller inte.  

 

De granskade avsnitten är från åren 1994 och 2014. Båda åren är år då det genomfördes 

politiska val och folkomröstningar. Kritik kan därför riktas mot att avsnittens innehåll färgats 

av detta tematiserade innehåll. Jämställdhets- och mångfaldstänk borde dock inte åsidosättas 

beroende på avsnittens innehåll. Även om ett avsnitt exempelvis domineras av skillnader 

mellan Moderaterna och Socialdemokraterna, förhindrar detta inte att redaktionerna tänker på 

vilka personer de intervjuar. Anledningen till att just åren 1994 och 2014 valdes, grundas i en 

vilja att granska avsnitt så långt ut i kanterna av Lilla Aktuellts livstid som möjligt. 

Programmet började sändas i september 1993. Det första helåret som programmet sändes var 

alltså 1994, varför det året valdes. Studien påbörjades under hösten 2015 varpå det senaste 

helåret av sändningar som fanns tillgängligt i Kungliga bibliotekets arkiv var 2014 som därför 

inkluderades i studien. Detta alltså utan hänsyn till huruvida programmens avsnitt var av ett 

särskilt innehåll eller inte. 

 

6.4  Bortfall  

Ett av avsnitten från 1994 var en extrainsatt nyhetssändning om Estoniakatastrofen. Då den 

avvek väldigt mycket från hur de övriga sändningarna såg ut, valdes den bort. Två avsnitt från 

2014 gick inte att spela upp i någon av mediespelarna på de datorer som fick användas för att 
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undersöka materialet och kunde därför inte heller räknas med. Efter bortfallet bestod urvalet 

av 102 avsnitt från 2014 och 28 avsnitt från 1994. Sammanlagt rörde det sig om cirka 33 

timmars material och 1338 intervjupersoner som alltså fick agera studiens analysenheter.  

 

6.5  Variabler  och  variabelvärden  

De kategorier vi valt att dela in intervjupersonerna i är alltså Kön, Ålder och Etnicitet. Vi 

valde även att ta tiden på hur länge varje intervjuperson fick tala, detta kallar vi för taltid. 

Vem en människa är definieras inte enbart utifrån de variabler vi har undersökt utan många 

fler kategorier kan tillskrivas en enskild människa. Att en man är “svensk” och i medelåldern 

behöver exempelvis inte innebära att han är priviligerad. Kategorier som exempelvis 

“funktionsnedsättning” och “sexuell läggning” kanske får den vita, medelålders mannen att 

klassas som en av samhällets mest utsatta grupper. Vi valde dock ut de kategorier som vi, i 

störst utsträckning, anser vara synliga. Att exempelvis bestämma en persons sexuella 

läggning, psykiska funktionsnedsättning, klass, utbildningsgrad osv. utifrån utseende är en 

ännu större omöjlighet. Om det inte direkt framgår i inslaget att personerna kan tillskrivas 

andra sociala kategorier än kön, ålder och etnicitet, går desamma inte att fastställa. 

 

6.5.1  Kön  

Under kategorin “kön” har vi valt att dela in personer i kategorierna “man” och “kvinna”. 

Detta gjorde vi genom våra subjektiva tolkningar av betydelsen av exempelvis utseende, röst, 

kläder och namn. Alltså sådana faktorer som vi anser vara “stereotypiskt riktiga” för de båda 

kategorierna. Vi är dock medvetna om att kön är en samhällelig konstruktion, vilken 

människor kan motsätta sig. En person i klänning, med långt hår, ljus röst och som heter 

Anna, behöver exempelvis inte betrakta sig själv som kvinna. 

 

Då vi inte kunde tillfråga intervjupersonerna vilket kön de själva anser sig tillhöra, eller om de 

ens anser sig tillhöra något kön, var vi som forskare tvungna att dela in personerna efter 

kategorierna “man” och “kvinna”. Detta utifrån våra egna värderingar, erfarenheter och 

fördomar som berättar vad som just “är” manligt och/eller kvinnligt. 

 

6.5.2  Ålder  

Då åldern på intervjupersonerna i Lilla Aktuellt inte alltid framgick i inslagen, har vår 

bedömning av personers ålder enbart byggt på våra subjektiva tolkningar. Vi har valt att 
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kategorisera människor efter ålder i kategorierna “barn” eller “icke-barn”. Detta eftersom 

Lilla Aktuellt är ett program riktat till barn som alltså är normen i programmet. De som 

klassats som icke-barn skulle kunna tänkas vara både i medelålder, ung vuxen ålder eller äldre 

personer. Dock fann vi relevans i att se hur många av de medverkande som åldermässigt var 

representativa för Lilla Aktuellts målgrupp. 

 

De fall då ålder på intervjupersoner var angivet, räknade vi personer från åldern 15 år och 

uppåt som icke-barn på grund av att det är åldern för straffmyndighet vilket enligt oss är ett 

tecken på att “barn” inte längre är en applicerbar kategori. 

 

Att ta reda på intervjupersonernas faktiska ålder är både tidskrävande och omöjligt rent 

praktiskt då det inte alltid framgår vad personer heter i både för- och efternamn. Istället har vi 

fått utgå från huruvida intervjupersonen ser ut som ett barn (>15) eller som en person som är 

äldre än ett barn (<15). 

 

6.5.3  Etnicitet  

Etnicitet är den kategorin som har varit svårast att bedöma rent subjektivt. Att utifrån 

exempelvis hudfärg, brytning, namn och i vissa fall plats, tilldela en person en viss etnisk 

tillhörighet, behöver inte betyda någonting om hur personen ser på sig själv. Svenska 

Statistiska Centralbyrån (SCB) använder sig av “födelseland” och “medborgarskap” för att 

definiera “personer med utländsk bakgrund” (SCB, 2002). I vårt material framgick det dock 

inte konsekvent vilket födelseland och/eller medborgarskap en person hade. Vi var därför 

återigen tvungna att utgå från det vi kunde uppfatta både visuellt och audiellt. 

 

Vår kategorisering av människors etnicitet utgick från kategorierna “följande av etnisk norm” 

och “inte följande av etnisk norm” och grundar sig i Marina Ghersettis (2009) så kallade 

klassificeringsmodell. Enligt den bestäms vad hon kallar för “utländsk härkomst” utifrån det 

som går att se i programmet. Hon talar om att personens utseende, brytning och namn spelar 

roll för huruvida hen räknas som svensk eller ej. Med brytning menar hon ett sätt att prata 

som inte kan härledas till ett geografiskt svenskt område. Alltså har vi inte räknat in svenska 

dialekter i begreppet “brytning”. 
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Även om den medverkandes etnicitet och ursprung var känd, utgick vi från samma aspekter 

vid kategoriseringen av samtliga individer. Vi utgick från hur personen pratade och såg ut för 

att bedöma huruvida detta följer rådande normer eller inte. 

 

Ghersetti använder sig alltså av begreppet “utländsk härkomst” då hon delar in människor i 

kategorier. Vi ansåg dock att kategorierna “följande av etnisk norm” och “inte följande av 

etnisk norm” var mindre reproducerande av stereotyper. Vi kan inte, utifrån denna studie, 

bestämma en människas härkomst. Utifrån människans utseende har vi dock kunnat bedöma 

huruvida de medverkande följer rådande samhällelig etnisk norm eller inte. Då Lilla Aktuellt 

är ett svenskt program är det svenskheten som är rådande norm för publiken. Ghersetti skriver 

om namn som låter “nordiska” och om ett “typiskt nordiskt utseende”, men att en “utländsk 

brytning” kan fälla dessa två tecken på “svenskhet” för att istället ge personen i fråga 

stämpeln “utländsk härkomst”. Namnet är en mycket svag indikator på en persons existerande 

eller icke-existerande invandrarbakgrund. Personer med namn som funnits i en svenskbosatt 

släkt under en flera generationer bör klassas som “svensk bakgrund” även om namnet vittnar 

om rötter i en annan del av världen. Enbart ett namn kan, enligt Ghersetti, alltså inte verka 

fällande för vem som är av utländsk och vem som är av svensk härkomst. Till namnet måste 

faktorer som brytning och utseende värderas in i bedömningen. Ghersetti skriver om 

omöjligheten att vara objektiv i sin bedömning och att forskaren måste vara medveten om att 

subjektivitet ligger till grund för hur människor uppfattas. 

 

6.5.4  Taltid  

Taltiden är den tid då intervjupersonerna får komma till tals. Tiden räknades i sekunder och 

klockades med hjälp av tidtagarur som räknar hundradelar av sekunder, sekunder och minuter. 

Vid förekomst av samma intervjuperson under samma inslag, räknades hens taltider samman. 

Om samma intervjuperson förekom i samma avsnitt men i olika inslag, räknades hens taltider 

som två separata. Taltiden avrundades alltid uppåt sett till hundradelar. Om hundradelarna 

överskred 50, räknades alltså efterkommande helsekund som taltiden.  

 

Taltid är en variabel som tillsammans med frekvens i förekomst, kan tala om vem som 

tillskrivs mest eller minst makt. Att över huvud taget få förekomma i tv-rutan bidrar till ett 

normskapande som talar om vems åsikt som är värd att höra. Hur länge varje person 

förekommer anser vi visar på hur mycket varje persons åsikter värdesätts. Om en viss grupp 
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personer förekommer ofta men får tala relativt kort tid, kan det diskuteras hur stor makt hen 

egentligen får. 

 

6.6  Reliabilitet  och  validitet  

Denna studie bygger på tolkningar även om den är kvantitativ vilket kan anses påverka 

studiens reliabilitet då olika forskare kan tolka resultatet olika. Att hålla en studie enbart 

kvantitativ är näst intill omöjligt. Särskilt när saker skall räknas och kategoriseras. Detta 

kräver tolkning och tydliga ramar för vad som skall ingå i dessa, alltså ett visst kvalitativt tänk 

(Repstad, 2007). Under en pilotstudie till denna undersökning granskades ett och samma 

avsnitt av Lilla Aktuellt av båda studiens författare. Detta gjordes utan ett kodschema, vilket 

gjorde att resultaten skiljde sig åt. Kodschemat som sedan upprättades och definitionerna av 

de olika variabelvärdena som gemensamt bestämdes, gjorde att materialet sågs på med så lika 

syn som möjligt och alltså ökade studiens reliabilitet. Vid tveksamheter i hur en människa 

skulle klassas, diskuterades det fram till en kategori som båda författarna tyckte passade hen. 

 

Studiens validitet har under studiens gång ökat en aning. Från början var tanken att endast en 

andel av materialet skulle granskas. När vi sedan insåg att samtligt beställt material kunde 

granskas, påverkades validiteten positivt. Faktumet kvarstår dock att vi enbart har undersökt 

inrikesinslagen i programmet. Bland de inslag vi inte granskat kan synas tecken på hur 

redaktionen arbetat för jämställdhet och mångfald. Vi har dock motiverat varför vi valt bort 

inslagen som inte rör Sverige tidigare i detta kapitel, något som kan tänkas påverka studiens 

validitet aningen negativt. 
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7.  Resultat  
Resultatet presenteras uppdelat utifrån våra frågeställningar: F1, F2 och F3. I 

presentationen av resultatet vävs dock F1 och F2 in i varandra för en bättre översikt och 

förståelse. För att tydliggöra vikten av den intersektionella teorin kommer vi dock 

inledningsvis redogöra för förekomsten och taltiden av varje enskild kategori/variabel: Kön, 

Ålder och Etnicitet. 

 

7.1  Presentation  av  de  enskilda  variablerna  1994  

Figur 1. 

 
Figur 1: 1994 förekom totalt 274 intervjupersoner i Lilla Aktuellts inrikesnyheter. Diagrammet till vänster visar andelen av 

dessa personer fördelat mellan variabelvärdena ”Man” och ”Kvinna”. Diagrammet till höger visar hur stor andel av den 

totala taltiden (95,35 minuter) som kodats med de båda variabelvärdena. 

 

När enbart variabeln kön undersöks i de 28 avsnitten från 1994, förekommer totalt 53% män 

och 47% kvinnor. Detta visar på en hyfsat jämn fördelning, även om männen förekommer 

aningen oftare. Sett till den totala taltiden för intervjupersonerna i avsnitten får männen dock 

mer utrymme. 57% av den totala taltiden fylls av manliga röster. Kvinnorna får alltså endast 

komma till tals 43% av den totala taltiden.  

 

Sett till när variabeln kön undersöks för sig är kvinnorna underrepresenterade på samtliga 

plan 1994. Även om skillnaderna inte är stora var gäller förekomst får kvinnorna ganska 

mycket mindre utrymme i form av talad tid. 
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Figur 2. 

 
Figur 2: 1994 förekom totalt 274 intervjupersoner i Lilla Aktuellts inrikesnyheter. Diagrammet till vänster visar andelen av 

dessa personer fördelat mellan variabelvärdena ”Barn” och ”Icke-barn”. Diagrammet till höger visar hur stor andel av den 

totala taltiden (95,35 minuter) som kodats med de båda variabelvärdena. 

 

När enbart variabeln ålder undersöks syns det att den absolut mest förekommande 

intervjupersonen 1994 är icke-barn. Nästan tre fjärdedelar (74%) av samtliga 274 personer 

som intervjuats är alltså inte personer som tillhör Lilla Aktuellts målgrupp, barn och unga. 

Endast 26% av intervjupersonerna är barn vilket visar på att de är tydligt underrepresenterade 

1994. Sett till den totala taltiden fylls endast 16% med röster från barn. 84% av taltiden utgörs 

alltså av personer som är äldre än barn vilket betyder att gruppen barn är underrepresenterad 

även sett till den totala taltiden. 

 

Sett till när variabeln ålder undersöks för sig förekommer alltså en klar underrepresentation av 

barn på samtliga plan 1994. 
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Figur 3. 

 
Figur 3: 1994 förekom totalt 274 intervjupersoner i Lilla Aktuellts inrikesnyheter. Diagrammet till vänster visar andelen av 

dessa personer fördelat mellan variabelvärdena ”Följande av etnisk norm” och ”Inte följande av etnisk norm”. Diagrammet 

till höger visar hur stor andel av den totala taltiden (95,35 minuter) som kodats med de båda variabelvärdena. 

 

När enbart variabeln etnicitet undersöks syns det att förekomsten av de människor som följer 

den etniska normen är övervägande i avsnitten från 1994. 82% av de 274 intervjupersonerna 

följer den etniska normen vilket betyder att det råder en klar underrepresentation av de som 

inte följer den etniska normen. 

 

En underrepresentation av de som inte följer den etniska normen förekommer även sett till 

den totala taltiden. Endast 20% av den totala taltiden får de komma till tals. 

 

Sett till när variabeln etnicitet undersöks för sig kan vi ändå säga att det förekommer en 

underrepresentation av de som inte följer den etniska normen totalt sett 1994. 
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7.2  Presentation  av  de  enskilda  variablerna  2014  

Figur 4. 

 
Figur 4: 2014 förekom totalt 1064 intervjupersoner i Lilla Aktuellts inrikesnyheter. Diagrammet till vänster visar andelen av 

dessa personer fördelat mellan variabelvärdena ”Man” och ”Kvinna”. Diagrammet till höger visar hur stor andel av den 

totala taltiden (346 minuter) som kodats med de båda variabelvärdena. 

 

När enbart variabeln kön undersöks för året 2014 syns det att könsfördelningen är ganska 

jämn. Av de 1064 intervjupersonerna är 52% kvinnor och 48% män. Det förekommer alltså 

aningen fler kvinnor än män det aktuella året. Kvinnorna pratar också aningen längre än de 

medverkande männen då de får 51% av taltiden, jämfört med männens 49%. 

 

Sett till när variabeln kön undersöks för sig är männen alltså underrepresenterade på alla plan. 

Skillnaderna är dock väldigt små, varpå könsfördelningen 2014 kan sägas vara relativt jämn. 
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Figur 5. 

 
Figur 5: 2014 förekom totalt 1064 intervjupersoner i Lilla Aktuellts inrikesnyheter. Diagrammet till vänster visar andelen av 

dessa personer fördelat mellan variabelvärdena ”Barn” och ”Icke-barn”. Diagrammet till höger visar hur stor andel av den 

totala taltiden (346 minuter) som kodats med de båda variabelvärdena. 

 

När enbart variabeln ålder undersöks syns det att icke-barnen är underrepresenterade som 

intervjupersoner i Lilla Aktuellt 2014. Av de 1064 intervjupersonerna är endast 31% icke-

barn. 

 

Skillnaderna på den totala taltiden för barnen respektive icke-barnen är inte så stor i 

jämförelse med hur ofta respektive grupp förekommer. Icke-barnen är dock fortfarande 

underrepresenterade då de får komma till tals 47% av den totala taltiden. 

 

Sett till när variabeln ålder undersöks för sig kan vi konstatera att icke-barnen är 

underrepresenterade till både antalet och den totala taltiden. 
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Figur 6. 

 
Figur 6: 2014 förekom totalt 1064 intervjupersoner i Lilla Aktuellts inrikesnyheter. Diagrammet till vänster visar andelen av 

dessa personer fördelat mellan variabelvärdena ”Följande av etnisk norm” och ”Inte följande av etnisk norm”. Diagrammet 

till höger visar hur stor andel av den totala taltiden (346 minuter) som kodats med de båda variabelvärdena. 

 

När vi enbart undersöker variabeln enticitet 2014 visar fördelningen mellan personer som 

följer den etniska normen och de som inte gör det på en tydlig över- och underrepresentation. 

Personer som inte följer den etniska normen är klart underrepresenterade både vad gäller antal 

och taltid. Av de 1064 intervjupersonerna är det endast 26% som inte följer den etniska 

normen, alltså en dryg fjärdedel. Även av den totala taltiden är det endast 26% som utgörs av 

personer som inte följer den etniska normen.  

 

Sett till när variabeln etnicitet undersöks för sig kan vi säga att det förekommer en 

underrepresentation av de som inte följer den etniska normen totalt sett 2014. 
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7.3  Presentation  av  kön,  ålder  och  etnicitet  i  samverkan  1994 

Figur 7. 

 
Figur 7: År 1994 förekom 274 intervjupersoner i Lilla Aktuellts inrikesnyheter. Dessa talade sammanlagt 95,35 

minuter. Personerna kodades med variabelvärden ur tre olika variabler (Kön, Ålder och Etnicitet) som var och 

en hade tre värden utifrån olika sociala kategorier. Diagrammet visar samtliga 8 möjliga sammansättningar av 

variablernas värden och hur många procent av totalmängden intervjupersoner och även av den totala taltiden, 

som kodats med respektive sammansättning. För att spara utrymme har variabelvärdena förkortats (M=Man, 

K=Kvinna, B=Barn, IB=Icke-barn, FEN=Följande av etnisk norm, IFEN=Inte följande av etnisk norm). 
 

De mest förekommande intervjupersonerna 1994 är “de manliga icke-barnen som följer den 

etniska normen”. Av samtliga 274 intervjupersoner utgör denna grupp 33,9%. De är även den 

grupp som får tala allra längst sett till den totala taltiden. Nästan två femtedelar av årets totala 

taltid på 95,35 minuter talas av “de manliga icke-barnen som inte följer den etniska normen”, 

vilket motsvarar sammanlagt 37 minuter under hela året. 
 

“De kvinnliga icke-barnen som följer den etniska normen” är den grupp som är näst mest 

förekommande 1994. Av den totala mängden intervjupersoner utgjorde dessa 28,1%. Sett till 

den totala taltiden får denna grupp även komma till tals näst längst. Av den totala taltiden 
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pratade de en knapp tredjedel vilket motsvarar cirka 27 minuter under året, alltså 10 minuter 

kortare än männen med samma ålders- och etnicitetskodning (se ovan). 

 

De intervjupersoner som förekommer mest sällan är “de manliga barnen som inte följer den 

etniska normen” som utgör 2,2% av totalmängden intervjupersoner. Sett till den totala taltiden 

är de också de personer som får komma till tals kortast tid under 1994. Av den totala taltiden 

utgör dessa personer 1,7% vilket i minuter räknat blir lite drygt 1,5 minuter under hela året.  

 

“De kvinnliga barnen som inte följer den etniska normen” förekommer näst mest sällan. 

3,6% av intervjupersonerna tillhör denna grupp. Samma grupp människor är också de som får 

tala näst minst av den totala taltiden, sammanlagt får de prata i ungefär 2 minuter under 1994. 
 

7.4  Presentation  av  kön,  ålder  och  etnicitet  i  samverkan  2014  

Figur 8. 

 
Figur 8: År 2014 förekom 1064 intervjupersoner i Lilla Aktuellts inrikesnyheter. Dessa talade sammanlagt 346 

minuter. Personerna kodades med variabelvärden ur tre olika variabler (Kön, Ålder och Etnicitet) som var och 

en hade tre värden utifrån olika sociala kategorier. Diagrammet visar samtliga 8 möjliga sammansättningar av 

variablernas värden och hur många procent av totalmängden intervjupersoner och även av den totala taltiden, 
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som kodats med respektive sammansättning. För att spara utrymme har variabelvärdena förkortats (M=Man, 

K=Kvinna, B=Barn, IB=Icke-barn, FEN=Följande av etnisk norm, IFEN=Inte följande av etnisk norm). 

 

“Kvinnliga barn som följer den etniska normen” är 2014 de som förekommer mest. Av de 

totala 1064 intervjupersonerna utgör denna grupp 27,3%, alltså en knapp tredjedel. Sett till 

den totala taltiden får denna grupp tala i cirka 68 minuter vilket är lite mindre än en femtedel 

av den totala taltiden. Detta gör att gruppen även är den som får tala längst.  

 

De personer som förekommer näst mest under året är “de manliga barnen som följer den 

etniska normen”, de utgör 21,9% av intervjupersonerna. Deras procentuella taltid är dock 

endast den fjärde längsta vilket alltså betyder att trots att “de manliga barnen som följer den 

etniska normen” är fler till antalet, får de tala kortare tid av den totala taltiden. Näst längst 

pratar istället “de kvinnliga icke-barnen som följer den etniska normen”. De får prata i cirka 

66 minuter under hela året medan “de manliga barnen som följer den etniska normen” får tala 

ungefär 58 minuter. 

 

“De kvinnliga icke-barnen som inte följer den etniska normen” är de som förekommer mest 

sällan då de utgör 2,2% av intervjupersonerna under 2014. Dessa personer är även de som 

talar kortast tid. Under året får dessa människor prata i cirka 13 minuter vilket utgör 3,8% av 

den totala taltiden.  

 

“De manliga icke-barnen som inte följer den etniska normen” är de som förekommer näst 

mest sällan 2014. Av 1064 intervjupersoner står gruppen för 4%. Denna grupp är också de 

som får tala näst kortast av den totala taltiden. Cirka 20 minuter får de sammanlagt under året 

komma till tals. Detta är 6% av den totala taltiden. 
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7.5  Jämförelse  av  kön,  ålder  och  etnicitet  i  samverkan  -  1994  och  2014  

Figur 9: 

 
Figur 8: År 2014 förekom 1064 intervjupersoner i Lilla Aktuellts inrikesnyheter, år 1994 var samma siffra 274 

intervjupersoner. Personerna kodades med variabelvärden ur tre olika variabler (Kön, Ålder och Etnicitet) som var och en 

hade tre värden utifrån olika sociala kategorier. Diagrammet visar samtliga 8 möjliga sammansättningar av variablernas 

värden och hur många procent av totalmängden intervjupersoner de båda åren, som kodats med respektive sammansättning. 

För att spara utrymme har variabelvärdena förkortats (M=Man, K=Kvinna, B=Barn, IB=Icke-barn, FEN=Följande av 

etnisk norm, IFEN=Inte följande av etnisk norm). 

 

Figur 10: 

 
Figur 8: År 2014 förekom 1064 intervjupersoner i Lilla Aktuellts inrikesnyheter, år 1994 var samma siffra 274 

intervjupersoner. Dessa personer fick tala under 346 minuter (2014) respektive 95,35 minuter (1994). Personerna kodades 

med variabelvärden ur tre olika variabler (Kön, Ålder och Etnicitet) som var och en hade tre värden utifrån olika sociala 

kategorier. Diagrammet visar samtliga 8 möjliga sammansättningar av variablernas värden och hur många procent av 
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totalmängden intervjupersoner de båda åren, som kodats med respektive sammansättning. För att spara utrymme har 

variabelvärdena förkortats (M=Man, K=Kvinna, B=Barn, IB=Icke-barn, FEN=Följande av etnisk norm, IFEN=Inte 

följande av etnisk norm). 

 

Den allra största skillnaden mellan de båda åren, sett till både förekomst och taltid, kan vi se 

hos gruppen: “manliga icke-barn, följande av etnisk norm”. En minskning på 21,1 respektive 

21 procentenheter, sett till förekomst och taltid, har skett hos den här gruppen från 1994 till 

2014.  

 

Den näst största skillnaden mellan de båda åren, kan vi se hos gruppen: “kvinnliga barn, 

följande av etnisk norm”. Gruppen har ökat sin förekomst med 17,1 procentenheter från 1994 

till 2014. Dock har denna grupp inte ökat sin taltid mest över tid. Det har sammansättningen: 

“manliga barn, följande av etnisk norm” gjort. Gruppen “kvinnliga barn, följande av etnisk 

norm” ökade sin taltid med 11,4 procentenheter från 1994 till 2014. 

 

Den största likheten mellan åren ser vi i sammansättningen “kvinnliga icke-barn, inte 

följande av etnisk norm”. Det har i stort sett inte hänt så mycket i representation av denna 

grupp. En minskning på 2,5 respektive 0,4 procentenheter har skett på förekomst samt taltid 

från 1994 till 2014. Från att ha synts lite 1994 till att synas ännu mindre 2014 så är denna 

grupp alltså fortfarande underrepresenterad i Lilla Aktuellt. 

 

Den näst största likheten mellan 1994 och 2014 finns i sammansättningen “manliga icke-

barn, inte följande av etnisk norm”. Det har skett en minskning i den här gruppens förekomst 

på 3,7 procentenheter från 7,7% till 4% på 20 år. Sett till den totala taltiden har den här 

gruppen minskat 5,7 procentenheter från 11,7% till 6%. 

 

En annan skillnad över åren ligger i fördelningen mellan de olika gruppernas procentuella 

taltider. 1994 talade “de manliga icke-barnen som följer den etniska normen” absolut längst. 

De som talade näst längst samma år var “de kvinnliga icke-barnen som följer den etniska 

normen”. Mellan dessa skiljde det 11,1 procentenheter och de som fick mest taltid var alltså 

överlägsna. Skillnaden till de två efterföljande grupperna 1994 var på 16,6 procentenheter och 

3,5 procentenheter.  

 

2014 var “glappen” mellan de grupperna som fick mest taltid mycket mindre. Mellan de som 
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talade längst och de som talade näst längst, skiljde det 0,4 procentenheter. Mellan de två i 

rangordningen efterföljande grupperna skiljde det sig 0,8 procentenheter respektive 1,5 

procentenheter. Överlag kan det alltså sägas att den procentuella taltiden har jämnats ut över 

tid, i varje fall sett till de fyra grupperna som fick tala längst i Lilla Aktuellt de båda åren. 

Gällande de fyra grupperna som fick tala kortast tid syns utjämningen inte lika mycket. 

 

8.  Analys  
I det här kapitlet analyseras studiens resultat utifrån tidigare forskning och teori. Med hjälp 

av tidigare forskning sätts resultatet i relation till vad andra forskare kommit fram till för att 

se huruvida det överensstämmer eller ej. Teorierna används som verktyg för att analysera 

resultatet. Precis som för resultatkapitlet analyseras inledningsvis resultatet för de enskilda 

kategorierna för att tydliggöra vikten av det intersektionella perspektivet i denna studie. 

 

8.1  Enskilda  variabler  i  jämförelse  med  tidigare  forskning  

Sett till enbart kategorin kön har fördelningen i Lilla Aktuellt blivit jämnare över tid. Detta är 

i enighet med Löfgren Nilsson (2004) som visar att kvinnorna fått ta allt större plats som 

intervjupersoner i SVT:s nyhetssändningar över tid. De som dominerade de sändningar hon 

granskat var dock fortfarande, vid studiens slut, männen. Rättviseförmedlingen (2015) visar 

även dem på en stor underrepresentation av kvinnor i sitt granskade material, där endast 

27,5% av de medverkande var kvinnor. Resultaten för vår studie visar dock att andelen 

medverkande kvinnor som förekom i Lilla Aktuellt 1994 (47%) var betydligt större än vad 

studier av andra nyhetsprogram från samma tidsperiod visar. När de kvinnliga 

intervjupersonerna i tidigare studier endast utgör runt en fjärdedel, utgör de nästan hälften av 

de intervjuade i Lilla Aktuellt. Ännu jämnare är fördelningen i Lilla Aktuellt från 2014 där 

kvinnorna till och med är fler än männen och utgör 52% av totalmängden intervjupersoner. 

Eie (1998) talar om att den mest balanserade förekomsten av kvinnor och män finns i 

barnprogram. I hennes studie förekommer hela 51% kvinnor i barn- och 

ungdomsprogrammen. Även Edström (2006) visar på en jämnare könsfördelning i program 

under genren Barn/Unga på SVT och TV4, då de är de enda program i hennes studie där det 

inte förekommer könsmärkning. Denna jämna fördelning är alltså i linje med vad vi kan se i 

vårt resultat. Däremot är resultatet inte i linje med Götz et al. (2008) som visar på en tydlig 

underrepresentation av kvinnor (32%) i barnens tv-program, visserligen inga svenska sådana. 
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I olikhet mot SVT:s övriga nyhetsprogram, som är tydligt manligt könsmärkta (Löfgren 

Nilsson, 2004), har Lilla Aktuellts tittare fått ta del av en jämnare fördelning sett till kön 

under de båda åren. 

 

Även sett till kategorin etnicitet är fördelningen jämnare i det granskade materialet i denna 

studie än i det som tidigare studier av etnisk representation i medierna visar. Ghersetti (2009) 

- vars klassificeringsmodell vi använt för att definiera etnicitet - kommer fram till att enbart 

en tiondel av intervjupersonerna i SVT:s nyhetsprogram har en annan etnicitet än svensk. I 

likhet med Ghersetti kommer även Rättviseförmedlingen (2015) fram till att ungefär en 

tiondel av de medverkande i de granskade nyhetsartiklarna hade “utomnordisk bakgrund”. 

Gruppen “inte följande av etnisk norm” är visserligen i denna studie kraftigt 

underrepresenterad i Lilla Aktuellt, både 1994 och 2014, men här handlar det istället om 

femte- och fjärdedelar av det totala antalet intervjupersoner. Signorielli (2009) granskade 

bland annat hudfärgen på personer i amerikansk tv och fann att 20% av de medverkande hade 

“annan hudfärg än vit”. Även om vår studie inte enbart har gått på människors hudfärg är 

resultatet mer likt Signoriellis procentuellt sett. Sett till den svenska kontexten och till SVT:s 

övriga nyhetsprogram där barn inte är primär målgrupp, är alltså Lilla Aktuellts representation 

av mångfald i framkant. Etnicitet är dock inte en helt okomplicerad faktor att jämföra då det 

finns många olika sätt att definera etnicitet på. Dock är Ghersettis studie av svensk nyhets-tv 

(2009) den studie som den här studien bäst kan jämföras med eftersom vi just har använt oss 

av samma definition, varpå vi kan säga att Lilla Aktuellt ligger i framkant mot SVT:s övriga 

nyhetsprogram. 

 

Resultatet för denna studie går alltså delvis emot den tidigare forskningen om representation 

av etnicitet och kön i svenska medier. I Lilla Aktuellt är fördelningen jämnare och en 

medvetenhet och ett tänk kring representation syns på flera plan, framförallt representation av 

kön. Kanske beror detta på det som Eie (1998) och Edström (2006) påpekar, att programmet 

är riktat just till barn och unga. 

 

Vad gäller representation av ålder är resultaten inte helt jämförbara med den tidigare 

forskning vi har tagit del av, eftersom de studierna har delat in människor i fler och andra 

ålderskategorier än i denna studie som har utgått från barn (>15 år) och icke-barn (<15 år). 

Generellt kan ändå sägas att resultatet för representation av ålder i Lilla Aktuellt 2014 inte 

ligger i linje med den tidigare forskningen, då den i många fall visar att de mest 
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förekommande personerna i nyhetsmedier är vuxna, Edström (2006) talar om personer i 

medelåldern, Rättviseförmedlingen (2015) om personer i åldern 26-65 år. I Lilla Aktuellt 

2014 är det tvärtom barnen som får övervägande mest utrymme. Resultatet för representation 

av ålder i Lilla Aktuellt 1994 ligger dock i linje med tidigare forskning då 74% av 

intervjupersonerna var icke-barn, vilket betyder att representation av ålder i Lilla Aktuellt har 

ändrats över tid. 

 

Sett till enbart kategorierna kön, ålder och etnicitet var det alltså männen, icke-barnen och de 

som följer den etniska normen de som förekom mest i Lilla Aktuellt 1994. 2014 var det 

kvinnorna, barnen och de som följer den etniska normen som förekom mest. Eftersom det är 

de grupperna som syntes mest respektive år, skulle vi med stöd från dagordningsteorin 

(McCombs, 2004) kunna säga att det är dessa grupper i Lilla Aktuellt 1994 respektive 2014 

som ansågs som mest viktiga av Lilla Aktuellts publik och även enligt flera forskare de 

grupper som tillskrevs mest makt i form av ett normskapande i programmet och en chans till 

inflytande och påverkan i samhället (Brune, 2004; Catomeris, 1998;  Edström, 2006; Giddens, 

2014; Mc Combs, 2004). Men att enbart titta på representation av de enskilda kategorierna 

synliggör inte de maktordningar som förekommer inom grupperna då vissa människor enligt 

intersektionalitetsteorin (Crenshaw, 1989) glöms bort på grund av att de har tillskrivits fler än 

enbart en kategori.  

 

Även om fördelningen inom exempelvis kategorin kön är jämn kan personer inom 

könsgrupperna, utifrån andra kategorier, vara underrepresenterade och därmed underordnade 

och anses mindre viktiga och ha mindre möjlighet till inflytande. Detta ser vi tydliga exempel 

på i denna studie när de enskilda kategorierna sammanförs utifrån samtliga möjliga 

intersektioner.  

 

8.2  Mest  förekommande  ger  mest  makt  

Genom att kombinera de olika kategorierna och undersöka dem i samverkan kan vi se att det 

1994 var “de manliga icke-barnen som följer den etniska normen” som förekom mest och “de 

manliga barnen som inte följer den etniska normen” som förekom minst, vilket sett till 

förekomst betyder att det är de grupperna som tillskrevs mest respektive minst makt i Lilla 

Aktuellt 1994. Vi kan även se att det 2014 var “de kvinnliga barnen som följer den etniska 

normen” som förekom mest och “de kvinnliga icke-barnen som inte följer den etniska 
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normen” som förekom minst, vilket följaktligen betyder att det är de grupperna som sett till 

förekomst tillskrevs mest respektive minst makt i Lilla Aktuellt 2014. Ett resultat som alltså 

visar på att den maktordning som förekom, sett till när de enskilda kategorierna undersöks, 

inte är applicerbar på samtliga inom till exempel gruppen män 1994 eller gruppen kvinnor 

2014. Även om till exempel kvinnorna i Lilla Aktuellt år 2014 syntes mer än männen, finns 

det vissa kvinnor som blev tydligt underrepresenterade och därmed underordnade eftersom 

dessa kvinnor samtidigt har tillskrivits andra kategorier. 

 

Vi menar att taltiden också är en indikator på makt då den inte bara talar om att någon får 

komma till tals utan även hur länge någon får komma till tals. Sett till när kategorierna 

samverkar 1994 är den grupp intervjupersoner som får tala längst “de manliga icke-barnen 

som följer den etniska normen”, alltså samma grupp som förekom mest samma år. Då 

dagordningsteorin (McCombs, 2004), som nämnts tidigare, talar om vikten av att synas i 

medierna för att ses som viktig i samhället menar vi att gruppernas synlighet vad gäller både 

förekomst och taltid blir en dubbel indikator på den makt som en ansedd ”viktighet” i 

samhället medför. Gruppen “de manliga icke-barnen som följer den etniska normen” anser vi 

därför tillskrivs mest makt i Lilla Aktuellt 1994. Samma mönster ser vi även 2014 då “de 

kvinnliga barnen som följer den etniska normen” förekommer mest och talar längst. Detta är 

ett genomgående mönster för både 1994 och 2014 med undantag för några fall där förekomst 

och taltid inte hänger ihop. 1994 förekommer ett fall som skiljer sig mer än de andra. Det 

gäller gruppen “de manliga icke-barnen som inte följer den etniska normen” som har det 

femte högsta procenttalet över de som förekommer mest men sett till taltid har det tredje 

högsta procenttalet, vilket vi menar jämnar ut maktordningen för denna grupp en aning. Värt 

att påpeka är också att alla andra grupper som kategoriserats som “inte följande av etnisk 

norm”, förekommer minst och får tala kortast tid oavsett kön och ålder. 

 

För 2014 finns det två grupper vars rangordning av förekomst inte hänger ihop med 

rangordningen av taltiden. “De manliga barnen som följer den etniska normen” har det näst 

högsta procenttalet vad gäller förekomst men det fjärde högsta procenttalet vad gäller taltid. 

För “de kvinnliga icke-barnen som följer den etniska normen” är det tvärtom, de hamnar på 

en andraplats vad gäller taltid, men en fjärdeplats vad gäller förekomst. Detta menar vi visar 

på att gruppernas tillskrivna makt minskar respektive ökar en aning beroende på att de får tala 

kortare eller längre tid. 
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8.3  Maktordningens  förändring  över  tid   

Som redan nämnts betyder representation i medier, alltså att synas och komma till tals, 

mycket för vilka personer som får inflytande i samhället, vilka som anses vara viktiga och 

som anses bli norm och därmed tillskrivs en viss makt i samhället (Berglez & Nohrstedt, 

2009;;  Brune, 2004; Catomeris, 1998;  Edström, 2006; Giddens, 2014; McCombs, 2004). Då vi 

ser en hel del förändringar i representation av intervjupersoner i Lilla Aktuellt över tid, 

betyder det att vi med stöd av dagordningsteorin (McCombs, 2004) och ovanstående forskare 

även kan se hur maktordningen i programmet har förändrats mellan de båda åren. Av alla 

grupper av intervjupersoner i Lilla Aktuellt är det “de manliga icke-barnen som följer den 

etniska normen” som har minskat sin synlighet mest över tid, både vad gäller förekomst och 

taltid, därmed har denna grupp minskat sin tillskrivna makt mest över tid. “De kvinnliga 

barnen som följer den etniska normen” har ökat sin synlighet mest sett till förekomst, näst 

mest sett till taltid. Trots att “de manliga barnen som följer den etniska normen” har ökat sin 

taltid mer anser vi att “de kvinnliga barnen som följer den etniska normen” har ökat sin 

tillskrivna makt mest då skillnaderna på taltiden mellan dessa grupper över tid inte är så stor. 

 

När kategorierna samverkar med varandra syns tydliga mönster. Att vara barn och samtidigt 

tillhöra den etniska normen har över tid inneburit en allt större tillskriven makt eftersom 

denna grupp, oavsett kön, förekom betydligt mer 2014 än vad den gjorde 1994. “Icke-barnen 

som följer den etniska normen” har över tid, oavsett kön, tillskrivits mindre makt då de 2014 

förekom betydligt mer sällan än de gjorde 1994. Man kan säga att dessa två grupper har bytt 

plats i rangordningen av förekomst över åren och därmed tillskrivits mer respektive mindre 

makt. Läggs taltiden till, finns det vissa fall där vi anser att den tillskrivna makten har 

påverkats en aning beroende på att grupperna har fått tala kortare eller längre tid, detta gäller 

bland annat gruppen ”manliga barn som följer den etniska normen” som på grund av sin 

talade tid 2014 tillskrivs aningen mindre makt över tid än vad enbart rangordningen i 

förekomst tillskriver dem. 

 

Mellan åren syns även en liknande åldersmässig skillnad sett till de personer som inte följer 

den etniska normen. 1994 var det barnen som, oavsett kön, representerades allra minst sett till 

både förekomst och taltid, 2014 var icke-barnen de som var allra minst representerade. 

Över tid kan etnicitet sägas vara den kategori som spelat störst roll när det gäller förekomst 

och taltid. Detta eftersom alla grupper av människor som kategoriserats som “inte följande av 
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etnisk norm”, förekom minst båda åren, med undantag för ett enstaka fall. De som tillskrevs 

mest makt i Lilla Aktuellt var alltså grupperna som följer den etniska normen. De grupper 

som avviker från den är alltså de som tillskrevs minst makt. 

 

Sett till kategorin kön har fördelningen i Lilla Aktuellt varit hyfsat jämn både 1994 och 2014. 

Oavsett övriga kategorier går det inte generellt sett att säga att ett visst kön blivit under- eller 

överrepresenterat. Därmed verkar kategorin kön inte ha varit en bärande kategori för synlighet 

i Lilla Aktuellt varken 1994 eller 2014 och inte heller en bärande kategori för makt. Över tid 

kan vi dock se att könsfördelningen i grupperna blivit något jämnare, då rangordningen av 

både förekomst och taltid procentuellt sett skiljer sig mindre 2014 än 1994. Detta betyder att 

ungefär lika mycket makt tillskrevs båda könskategorierna oberoende vilka andra kategorier 

de samtidigt har tillskrivits. 

 

Sett till taltid kan vi alltså se att skillnaderna mellan de som fick tala längst har jämnats ut 

mellan åren. 1994 fick den grupp som talade längst tala betydligt längre än den grupp som 

talade näst längst. Skillnaderna anser vi visar på hur mycket redaktionen värdesatte 

intervjupersonernas medverkan och kan därför sägas påverka den makt de tillskrevs. Jämfört 

med 1994 fanns det 2014 inte längre en enskild grupp som fick tala anmärkningsvärt mycket 

längre än någon annan. Av de grupper som talade längst var skillnaderna väldigt små. Det 

fanns 2014 alltså inte längre någon grupp vars röst tydligt värdesattes över någon annans. Sett 

till enbart taltid var maktfördelningen bland dem som fick tala längst därför jämnare 2014 än 

1994. Bland de grupper som fick tala allra kortast tid de båda åren är förändringen inte lika 

stor. Det fanns grupper som tydligt underrepresenterades både 1994 och 2014. Deras relativt 

korta medverkan anser vi betyder att deras medverkan inte värdesattes lika mycket av 

redaktionen, och med stöd från dagordningsteorin då även av publiken. De som talade kortast 

tid var också de som förekom minst, med några få undantag, och kan därför sägas tillskrevs 

allra minst makt. 

 

Resultatet för denna studie visar alltså på att det har skett en del förändringar över tid, 

gällande representation av intervjupersoner i Lilla Aktuellt. Alla grupper av barn har fått ett 

större utrymme medan representation av de grupper som inte följer den etniska normen i stort 

sett inte har förändrats. De representeras forfarande minst även om de personer inom gruppen 

som är barn har ökat sin representation mer än icke-barnen. Bland könen har det skett en 

någorlunda jämnare representation över tid, även om kvinnorna 2014 fick synas mer. Över lag 
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visar resultatet på att det mellan åren har blivit en något jämnare fördelning mellan alla 

gruppers förekomst och taltid. 

 

8.4  Maktstrukturer  lever  vidare  i  Lilla  Aktuellt  

Att Lilla Aktuellt och medier över lag presenterar maktordningar för sin publik genom att låta 

vissa personer synas mer än andra, kan bidra till att de maktstrukturer som redan finns i 

samhället lever vidare. Detta då alla strukturer enligt struktureringsteorin är beroende av 

handling, alltså ett användande av strukturen, för att leva vidare (Giddens, 2014). Slutar 

medier och samhället att tillskriva vissa människor mer makt än andra förändras tillslut 

strukturen och relevansen för strukturens existens upphör. I denna studie syns en sådan 

handling framförallt i det framträdande synliggörandet av de grupper som följer den etniska 

normen båda åren. Att synliggöra de som följer den etniska normen så pass mycket mer än de 

som inte följer den etniska normen bidrar med stöd från struktureringsteorin alltså till att den 

makt som gruppen som följer den etniska normen tillskrivs fortsätter att leva vidare. 

 

Vanligt i studier av representation är även att man talar om maktstrukturer som med stöd från 

struktureringsteorin kan sägas främja patriarkatet, en struktur som menar att mannen är 

överordnad kvinnan. Vi menar att det i avsnitten från 1994 går att se en sådan handling som 

skulle kunna främja patriarkatet genom att männen förekom mer än kvinnorna men 

framförallt för att de fick betydligt längre taltid. 2014 syns ingen sådan handling då 

fördelningen mellan synligheten av män och kvinnor var nästintill jämn. Vi kan därför säga 

att den patriakala strukturen med åren har blivit mindre synlig i Lilla Aktuellt. 

 

9.  Avslutande  diskussion  
I det här kapitlet diskuteras resultatet utifrån olika aspekter. Dels utifrån Lilla Aktuellts 

ansvar gentemot sin publik och dels utifrån journalistkårens ansvar gentemot samhället och 

därmed det ansvar vår framtida yrkesroll som journalister kommer att innebära. Dessutom 

resonerar vi kring vad vi tror att denna studie, och andra liknande studier, har för betydelse 

för journalistiken samt vad vi tror att skillnaderna i representation mellan åren kan bero på. 

Avslutningsvis ger vi förslag på vidare forskning. 
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Resultatet av denna studie visar på att det finns vissa grupper av människor som har fått synas 

mer än andra i Lilla Aktuellts inrikesnyheter både 1994 och 2014. Eftersom en större 

synlighet ger en större tillskriven makt och status i samhället menar vi att det ligger ett stort 

ansvar hos dem som beslutar vilka som ska tilldelas denna synlighet, nämligen journalisterna. 

I detta fall gäller det Lilla Aktuellts journalister men vi menar att det även gäller journalister 

över lag. Att som journalist främja olika människors röster behövs för att ge olika människor 

chans till inflytande, makt och status, vilket i förlängningen verkar för en fungerande 

demokrati (Catomeris, 1998). Med andra ord är det viktigt för hela samhället att som 

journalist tänka över vem de tilldelar synlighet i medierna och hur mycket tid eller utrymme 

de låter personerna få. 

 

Att kontinuerligt granska medier är också viktigt. Studier som den här anser vi behövs. Inte 

för att på något sätt sätta dit någon men för att hålla ämnet vid liv och skapa debatt. Även för 

att uppmärksamma de konsekvenser en över- respektive underrepresentation av vissa grupper 

kan innebära men också för att främja det arbete som bedrivs för en så mångfaldig och 

jämnställd representation som möjligt. 

 

Som blivande journalister ser vi det idag som en självklarhet att sträva efter att låta olika typer 

av människor få komma till tals, det för att vi under hela vår journalistutbildning har pratat 

om vikten av en mångfaldig och jämställd representation. Dock vet vi att det inte alltid är helt 

lätt. Ibland är det faktiska omständigheter som gör att journalisten tvingas välja en viss person 

att intervjua på grund av att den besitter just den position eller kunskap som för tillfället 

efterfrågas. Vi menar dock att valet av intervjuperson oftast grundas i journalistens subjektiva 

val, något som i sig dock är ganska komplext. Även om journalister över lag kanske har fått 

en större inblick i problematiken är de fortfarande som vilka andra människor som helst och 

är även dem underkastade de samhälleliga normerna, något vi tror är en påverkande faktor på 

de subjektiva val som de dagligen måste göra i sin yrkesroll. 

 

För att motverka rådande normer och maktstrukturer anser vi att det behövs en medvetenhet 

kring att de existerar och även en vilja att arbeta bort dem. Att sätta upp mål för 

representation, det vill säga att ha det uttalat hur mycket en viss typ av människa ska 

representeras är ett sätt att göra detta på. Att staten 2014 ställt krav på SVT att representera 

samhället så som det faktiskt är sammansatt anser vi därför vara ett steg i rätt riktning. De 

grupper som SCB, exempelvis kallar för första- och andrahandsinvandrare utgjorde runt 20% 
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av Sveriges befolkning 2014 vilket alltså innebar att denna grupp skulle utgöra samma andel i 

SVT:s olika program, däribland Lilla Aktuellt. Att i medierna endast bli representerad till 

20% är dock att bli underrepresenterad vilket bland annat Edström (2006) menar leder till en 

maktunderordning. Vi ställer oss då frågan om det är rimligt att kraven på SVT:s 

representation ser ut som de gjorde 2014 och även gör idag 2016. Om kraven efterföljs kan 

dessa ses öppna upp för en underordning sett till makt för exempelvis de personer som är 

första- och andrahandsinvandrare. En underordning som då kanske alltid kommer förekomma 

om inte befolkningens sammansättning ändras. Genom att till exempel göra så att den grupp 

som är första- och andrahandsinvandrare får synas mer i medierna än vad de procentuellt sett 

utgör av befolkningens sammansättning, tillskrivs de en större status och makt i samhället, 

något som verkar för en fungerande demokrati (Brune, 2004; Catomeris, 1998; Edström, 

2006; Integrationsverket, 2002). 

 

Som tidigare redovisat visar resultaten av denna studie på att det i Lilla Aktuellts fall har skett 

en viss förbättring i representation över åren. Att det fanns en enskild grupp som blev tydligt 

överrepresenterad sett till både förekomst och taltid 1994 men inte 2014 menar vi visar på det. 

Denna förbättring tror vi bland annat beror på en ökad medvetenhet kring maktstrukturer som 

skapas och upprätthålls i medierna och att det 2014 faktiskt fanns krav på att spegla 

befolkningen i sändningstillståndet. Vi anser att om en viss typ av person tillåts uppta en klar 

majoritet av både taltiden och förekomsten, behöver redaktionen jobba ännu hårdare för att få 

en ökad mångfald och jämställdhet i sin representation av intervjupersoner. Detta visar vår 

studie alltså att Lilla Aktuellt till viss del har gjort i sina inrikesnyheter över tid. 

 

2014 fanns det ingen tydligt överrepresenterad enskild grupp i Lilla Aktuellt. Mellan de olika 

grupperna av människor var det även jämnare procentuellt sett både till förekomst och taltid 

med undantag för vissa grupper. Detta anser vi visar på att redaktionen över tid fått en större 

medvetenhet i vad det innebär att utjämna skillnaderna i sin representation av 

intervjupersoner. Samtidigt var det som vi tidigare konstaterat fortfarande vissa grupper som 

syntes mindre än andra i Lilla Aktuellt 2014, vilket innebär att dessa grupper tillskrevs mindre 

makt. Oavsett kön och ålder var de som inte tillhör den etniska normen de som förekom minst 

2014. “De kvinnliga icke-barnen som inte följer den etniska normen” förekom absolut mest 

sällan och blev endast representerade till 2,2%. Vi är medvetna om att det kanske aldrig 

kommer vara möjligt att få alla olika sammansättningar att synas exakt lika mycket, kanske är 

det inte heller något som slaviskt ska eftersträvas, men en förbättring måste ske så att de allra 
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största skillnaderna utjämnas. Att endast bli representerad till 2,2% är att bli 

underrepresenterad och kanske visar den siffran att Lilla Aktuellt-redaktionen, trots att den 

blivit bättre över tid, ändå behöver tänka annorlunda kring representation framöver för en 

ännu jämnare fördelning bland grupperna och därmed en jämnare fördelning av makt. 

 

Något vi har kunnat konstatera under studiens gång är att intersektionalitetsteorin har varit ett 

väldigt användbart verktyg för att kunna synliggöra maktstrukturer i Lilla Aktuellt. Detta i 

likhet med vad Crenshaw (1989) pekade på: att intersektionalitetsteorin behövs för synliggöra 

maktstrukturer i samhället. Som vi visade i analysen blev resultatet annorlunda när vi 

undersökte kategorierna för sig. Resultatet visar då exempelvis att Lilla Aktuellt 

representerade män och kvinnor i stort sett lika mycket 2014 och att maktordningen mellan 

könen var utjämnad. I och med att vi sammanförde kategorierna Kön, Ålder och Etnicitet och 

undersökte deras intersektioner kunde vi istället se att det inom grupperna fanns personer som 

underrepresenterades tydligt, och alltså tillskrevs mindre makt. För att motverka detta har vi 

funderat på om innehållsanalyser med ett intersektionellt perspektiv kanske är ett arbetssätt 

som bör tillämpas redaktionellt framöver. 

 

Att resultatet av denna studie visar på att barnen oavsett kön och etnicitet syntes mer i Lilla 

Aktuellt 2014 än 1994 är något vi, trots tidigare resonemang, däremot tycker är bra vilket kan 

ses som aningen motsägelsefullt. Vår uppfattning är dock att de vuxna i större utsträckning 

syns i medierna över lag. Att då i ett program riktat till barn synliggöra barn mer och låta de 

få möjlighet att påverka är något vi ser positivt på. Det då ett större synliggörande av barn, i 

detta fall, med stöd från dagordningsteorin (McCombs, 2004) borde betyda att publiken, det 

vill säga barnen, 2014 såg sig själva och andra barn som mer viktiga då än vad publiken 1994 

gjorde. Det som däremot är problematiskt är att det finns en tydlig skillnad, sett till förekomst, 

mellan barnen som tillhör den etniska normen och de som inte gör det. De som tillhör den 

etniska normen förekom betydligt mer, vilket följaktligen borde betyda att publiken såg den 

gruppen som mer viktig än gruppen barn som inte följer den etniska normen samma år. 

 

Problematiken med att presentera en sådan bild för en ung publik ligger i att det framförallt är 

under en människas unga år som en människas världsbild skapas (Gripsrud, 2011). Även om 

Lilla Aktuellt är långt ifrån den enda källan till världsbildsskapande information kan dess 

särställning, som Sveriges enda nyhetsprogram på tv för barn, spela en roll i publikens 

framtida värderingar och åsikter. Det finns en risk att barnen växer upp och låter deras 
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världsbilder prägla både sitt personliga och yrkesmässiga liv. Har barnets världsbild då blivit 

präglad av en bild där vissa människor och deras åsikter räknas som viktigare än andra, skapar 

detta enligt vår mening problem för det demokratiska samhället där alla personer ska värderas 

lika. 

 

Det faktum att morgondagens journalister också kan finnas bland Lilla Aktuellts målgrupp 

kan i detta avseende även vara problematiskt om det innebär att de i sin framtida yrkesroll 

fortsätter att övervägande representera de människor som de är vana vid att se i mediala 

sammanhang och som de har lärt sig har mest makt. Det kan nämligen leda till att 

maktstrukturerna i samhället upprätthålls vilket skapar en ond cirkel där föreställningar om 

makt och viktighet lever vidare tills den dag någon motsätter sig strukturerna och börjar 

arbeta emot dem. 

 

Även om vi kan se att Lilla Aktuellt i sina inrikesnyheter jämfört med andra svenska 

nyhetsprogram ligger i framkant och även om resultaten också visar att Lilla Aktuellt har 

blivit bättre över tid, finns det alltså fortfarande områden de kan förbättra. Sveriges enda 

nyhetsprogram på tv som riktar sig till barn har ett stort ansvar, kanske till och med ett större 

ansvar än andra nyhetsmedier. 

 

9.1  Förslag  till  vidare  forskning  

Under granskningen av Lilla Aktuellt har flera andra intressanta forskningsämnen kommit 

upp och diskuterats. Som presenterats i studien är Lilla Aktuellt ett program som är av 

relevans att granska, detta då programmet bland annat är Sveriges enda nyhetsprogram på tv 

för barn och därför kan vara en del av barnens världsbildsskapande. Att då se vilken 

världsbild som målgruppen får presenterad för sig, är både viktigt och intressant. Denna 

studie har dock enbart fokuserat på intervjupersonernas förekomst och hur länge de får tala. 

Vi menar att det även hade varit intressant med en studie om vad personerna får prata om, och 

utifrån intersektionalitetsteorin vilka personer som får prata om vad. 

 

En analys av redaktionens nyhetsvärdering hade också varit intressant. Programmet har 

interna mål för hur mycket av programmet som ska vara nyheter och hur mycket som ska vara 

“sprunget ur målgruppen”, att undersöka vad som blir en nyhet i Lilla Aktuellt är därför 

relevant. En jämförande studie hade även varit att föredra, då vi i denna studie, trots att det 
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inte är det vi har undersökt, ändå upplevt en stor innehållsmässig skillnad mellan de 

granskade åren. 

 

Det faktum att Lilla Aktuellt är ett nyhetsprogram med redaktion i Stockholm men sänds ut 

till barn i hela landet gör att det hade varit intressant med en studie kring 

stockholmscentrering. Vi upplever nämligen att det är något som existerar varpå man kan 

undersöka vart de olika nyheterna utspelar sig för att se ett mönster och en frekvens. 
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11.  Bilaga  1  –  Kodschema  
 

1. Datum för sändningar 

 

2. Kodare 
 1. Linus 

 2. Molly 

 

4. Namn på intervjuperson 

 

5. Kön 
 1. Man (M) 

 2. Kvinna (K) 

 

6. Ålder 
 1. Barn (B) 

 2. Icke-barn (IB) 

 

7. Etnicitet 
 1. Följande av etnisk norm (FEN) 

 2. Inte följande av etnisk norm (IFEN) 

 

8. Taltid 
 


