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ABSTRACT 

Sydafrika övergick från att styras av en förtryckande regim till att bli en demokrati 1994. 

South African Broadcasting Corporation (SABC) som historiskt sett användes som ett 

propagandaverktyg för apartheid-regeringen är idag Sydafrikas public service-företag med 

uppdrag att vara en del av demokratiprocessen. Public service hävdar att dess uppdrag är att 

återskapa mänsklig värdighet och bygga en gemensam framtid för alla sydafrikaner. Syftet 

med denna undersökning är att undersöka hur public service i Sydafrika presenterar kvinnor 

och män som källor i nyhetsjournalistiken. Uppsatsen undersöker vilka ämnen som dominera, 

vilka källor som får uttala sig och hur kvinnor och män kommer till tals. I denna studie är det 

huvudsändningen på engelska, SABC3 News @ 7, som analyserats. 

En normativ utgångspunkt i denna uppsats är att public service har en 

demokratisk funktion att främja värden om alla människors lika värde, yttrandefrihet, 

möjligheten styra sitt eget liv och påverka samhällsutvecklingen genom att delta i den 

offentliga debatten. Om man utgår från att brist på jämställdhet eller stereotypa bilder av män 

och kvinnor i nyhetsmedier är ett problem för demokratiska värden så blir det intressant att 

undersöka hur nyheterna presenterar män och kvinnor. För att beskriva vad genusvetare anser 

bidrar till polarisering och särskiljning i bland annat hur journalistiken väljer kvinnor och män 

som källor har bland annat Djerf-Pierres (2007) analys, som är inspirerad av Bourdieus teorier 

om kön och reproduktion av social makt, kommit till användning. Även forskning om 

sydafrikanska medier ingår (Skare Orgeret 2006, Geertsema 2010). Dels utgår de teoretiska 

perspektiven från tidigare forskning om källor i relation till position och elit (Hvitfelt 1989, 

Sahlstrand 2000, Allern 2001, Creeber 2001, McQuail 2003, Kleberg 2008) och nyhetsämnen 

i relation till kön (Van Zoonen 1998, Jarlbro 2006, Ross 2009, Roxberg 2010). 

Två metoder har använts, dels en kvantitativ innehållsanalys som genom 

kodning undersöker andelen ämnen, positioner, kvinnor och män under två veckor i SABCs 

engelska nyhetssändning News @ 7, som sänds dagligen klockan 19.00 – 19.30 år 2012.  Dels 

en kvalitativ framinganalys av ett mindre urval ur källmaterialet för att ge en mer ingående 

beskrivning av på vilket sätt kvinnor respektive män uttalar sig och inramas. 

Resultaten visar att det förekommer betydligt fler män jämfört med kvinnor i 

SABCs engelska tv-nyheter, och att det finns skillnader i vilka sammanhang män och kvinnor 

får komma till tals beroende på nyhetens inramning. 

 

Nyckelord: SABC, public service, nyhetsjournalistik, kön, framing 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

När Sydafrika omvandlades från att styras av en totalitär regering, apartheid och 

rassegregation till att bli en demokrati i början av 1990-talet startade en ny politisk kamp med 

syftet att skapa ett fungerande folkstyre. Sydafrika har en historia karaktäriserad av 

kolonialism, apartheid, förtryck och konflikter. Övergången från auktoritärt minoritetsstyre 

till demokrati har tvingat landet att förändra sin politik till rösträtt för alla oavsett hudfärg, 

samtidigt som historien fortfarande påverkar den nuvarande politiken och samhället genom 

stor ojämlikhet mellan rika och fattiga, alltså mellan den vita minoriteten och den historiskt 

missgynnade svarta majoriteten (Gilliomee & Mbenga 2007, Welsh 2009, Worden 2012). 

Sydafrika är ett land som utvecklas markant just nu. Denna utveckling är intressant att följa 

och analysera inte minst ur ett journalistiskt perspektiv. Landet är en stormakt med ansenligt 

inflytande över den afrikanska kontinenten och har därmed inte bara ett ansvar för sig självt 

utan även för hela regionen. Sydafrika som stormakt ger landet en speciell ställning. Hur 

Sydafrika agerar gällande demokrati, yttrandefrihet och pressfrihet påverkar andra länder i 

Afrika. Landet har som redan påpekats en lång historia av kolonialism och apartheid. I ett 

samhälle som strävar mot att vara modernt och demokratiskt, och samtidigt präglas starkt av 

post-kolonialism och post-apartheid, befinner sig journalistiken mitt i landets pågående 

omvandling. Men enligt en rapport (Misra-Dexter & February 2010) från Institute for 

Democracy in South Africa tycks demokratin i Sydafrika utvecklas långsamt och förefaller 

stagnera inom många områden. Denna situation är verklighet för flera afrikanska stater 

(Misra-Dexter & February 2010). 

South African Broadcasting Corporation (SABC) som en gång i tiden var ett 

propagandaverktyg för apartheid-regeringen är idag Sydafrikas public service-företag vars 

uppdrag vilar på en demokratisk idé. SABC har alltså omstrukturerats för att bättre tjäna och 

spegla regnbågsnationen Sydafrika. Public service har tagit på sig rollen att återskapa 

mänsklig värdighet och bygga en gemensam framtid för nationen (Barnett 1999, Fourie 2003, 

Mendel 2011:59-64). Det är intressant att undersöka vilken roll public service spelar i landets 

demokratiseringsprocess, och framför allt hur det ser ut konkret i nyhetsrapporteringen och 

journalisters val av källor i förhållande till kön och position utifrån vem som tillhör 

samhällseliten. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur public service lever upp till att 

inkludera kvinnor som källor i nyhetsrapporteringen på tv. Om man på ett teoretiskt plan 

anser att fri journalistik gynnar utvecklingen av demokrati blir det centralt att undersöka hur 



7 
 

denna relation kan fungera i en tid av stora politiska förändringar. Min utgångspunkt i denna 

uppsats är att Sydafrika, som är en ung demokrati med en mångfald av kulturer och språk och 

en historia av kolonialism och apartheid, behöver ett starkt public service-bolag. I enlighet 

med SABCs uppdrag som public service-bolag i allmänhetens tjänst är det intressant att 

undersöka innehållet i SABCs nyhetsrapportering. Denna studie undersöker under två veckor 

dels vilka ämnen som SABCs engelska tv-nyheter rapporterar om och vilka som uttalar sig i 

nyheterna, dels vilken inramning som nyhetsrapporteringen ges. Motivet för att granska 

nyhetsinnehållet är att närmare granska till vilken grad kvinnor respektive män inkluderas 

som källor, och hur de gestaltas. Det är intressant att granska kvinnors och mäns medverkan i 

nyheterna, vilka som får uttala sig och vad män och kvinnor får kommentera, eftersom public 

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

och kvinnor. Enligt SABCs egna riktlinjer ska nationell utveckling, enighet, mångfald, icke-

rasism, icke-sexism, demokrati och mänsklig värdighet utgöra grunden för företagets 

redaktionella policy (SABC editorial policies www.sabc.co.za). 

 

We [SABC] undertake to include in our programming non-stereotypical representations 

of the disabled, women, black and homosexual people, and of any other South Africans 

who have often been marginalised by the mainstream media, or represented in narrow 

and stereotypical terms (SABC editorial policies sid. 11 www.sabc.co.za) 

 

Enligt SABCs redaktionella policy åtar sig medieföretaget att bland annat motverka 

skildringar av kvinnor som passiva offer för våld och övergrepp och förpliktar sig att inte 

underminera kvinnors ställning i samhället. SABC ska enligt dessa riktlinjer inte främja 

bristande jämställdhet och stereotyper. Dessutom åtar sig SABC att reflektera och porträttera 

kvinnor i deras positiva samhälleliga roller - som självständiga, intellektuella personer, som 

ledare, beslutsfattare, akademiker och representanter för förändring i samhället (Ibid:12). I 

SABCs redaktionella policy står det att jämn könsfördelning bör eftersträvas i nyheterna för 

att publiken ska få en så fullständig överblick som möjligt och i förlängningen forma sina 

egna åsikter (Ibid:23). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen undersöker hur public service i Sydafrika utformar tv-nyheter och skildrar kvinnor 

och män. Denna undersökning av totalt 200 nyheter under två slumpvis utvalda veckor är inte 

tillräcklig för att dra helt säkra slutsatser om SABCs engelska tv-nyheter men kan ge en tydlig 

http://www.sabc.co.za/
http://www.sabc.co.za/
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antydan. Genom att undersöka vilka ämnen som dominerar och vilka källor som får uttala sig 

vill jag komma fram till vilka röster som skildrar den verklighet som nyheterna rapporterar 

om och hur SABC konstruerar och ramar in bilden av kvinnor och män. I denna studie är det 

huvudsändningen på engelska, SABC3 News @ 7, som utgör undersökningens huvudsakliga 

källmaterial. Mot bakgrund av Sydafrikas specifika demokratiseringsprocess är syftet med 

uppsatsen att studera och beskriva hur kvinnor och män gestaltas i public service engelska tv-

nyheter. 

Studiens frågeställningar är: 

 Vilka personer uttalar sig i SABCs engelska tv-nyheter? Hur stor andel kvinnor 

respektive män används som källor under två veckor? 

 På vilket sätt uttalar sig kvinnor respektive män? Inom vilka områden och positioner 

uttalar sig dessa personer? 

För att undersöka hur innehållet i SABCs engelska tv-nyhetsrapportering ser ut 

har två metoder använts. Studien genomförs dels som en kvantitativ innehållsanalys där 

SABCs engelska nyhetssändning News @ 7, som sänds klockan 19.00 – 19.30 dagligen, 

undersökts under två veckor år 2012, dels som en kvalitativ framinganalys av ett mindre urval 

ur källmaterialet. I syfte att besvara frågan om vilka personer uttalar sig i SABCs engelska tv-

nyheter undersöks i den kvantitativa analysen vilka ämnen som SABC rapporterar om och 

vilka som uttalar sig i nyheterna. I den kvalitativa delen används framinganalys för att ge en 

mer ingående och beskrivande bild av på vilket sätt kvinnor respektive män uttalar sig och 

inramas. 

Analysen i denna uppsats utgår från en normativ metod och har som ambition att 

genom vetenskapsteoretiska antaganden resonera kring de resultat som framkommer i 

undersökningen. I enlighet med de krav som Badersten (2004 & 2006) ställer kommer 

slutsatserna att redovisas tydligt och vara öppna för kritik, resonemanget som redovisas 

kommer att vara möjligt för en utomstående att följa och rekonstruera. Detta görs dels genom 

att systematiskt hänvisa till fakta och använda dessa som argument i analysen, dels genom att 

visa att de normativa slutsatserna är rimliga och möjliga att uppnå (Badersten 2004 & 2006). 

 

1.3 Disposition 

Kapitel 1 förklarar bakgrunden till uppsatsen och beskriver uppsatsens syfte och 

frågeställningar, och avslutas med en historisk kontextualisering för att förstå hur 

journalistiken i Sydafrika utvecklats och under vilka förutsättningar det skett. Kapitel 2 

behandlar tidigare forskning och teorier som har relevans för min undersökning om hur 
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journalistik och demokrati samagerar samt journalisters val av källor i förhållande till kön och 

vem som tillhör eliten utifrån position. Kapitel 3 redovisar valda metoder och material. 

Kapitel 4 redovisar studiens kvantitativa resultat och statistiska tabeller. Kapitel 5 redovisar 

studiens kvalitativa resultat. I kapitel 6 avslutas uppsatsen med en sammanfattning och förslag 

på framtida forskning. 

 

1.4 Historisk tillbakablick 

Sydafrika är en nation, men är för den skull inte ett homogent samhälle utan en vidsträckt 

republik med många kulturer och språk. För att förstå den nuvarande sociala och politiska 

situationen i landet krävs också en historisk tillbakablick. Men beskrivningen här gör på intet 

sätt Sydafrikas historia rättvisa, det finns inte utrymme för sådan fördjupning i ett 

uppsatsarbete av detta slag. Mycket har uteslutits och detta är bara en liten och begränsad del, 

men är dock viktig för att skapa en bild och förförståelse åt läsaren. 

 

1.4.1 Medieutveckling 

De första khoisanfolken i Sydafrika räknas som landets ursprungsbefolkning. Även 

bantutalande folk från centrala Afrika tog sig söderut och kom till Sydafrika. Med tiden 

etablerade sig också folkgrupperna sotho och tswana (Ross 2001). De första holländska 

kolonisatörerna kom till Sydafrika 1652 och etablerade sig för att stanna. Under 1770-talet 

förde holländarna krig mot ursprungsbefolkningen. Vid slutet av 1700-talet hade europeiska 

farmare erövrat stora territorier och slavar importerades från bland annat Asien och andra 

länder i Afrika. Britterna etablerade sig i landet och konkurerade med holländarna. 

Ursprungsbefolkningen klarade inte av att slå tillbaka mot britterna som var överlägsna i 

teknisk krigsföring och som lyckades expandera sina ekonomiska tillgångar (ibid). När 

medieföretag växte fram under 1800-talet var det uteslutande vita personer som gavs 

möjlighet att ingå i offentligheten (Tomaselli 2002). De europeiska kolonisatörerna höll 

vanliga människor underordnade genom att kontrollera det offentliga och privata. 

Medieföretagens frihet växte under denna tid bland länder i väst, men det var inte samma 

modell som infördes i koloniala Afrika. Initialt var det på grund av administrativa fördelar 

som man började diskutera att införa radiosändningar. Medier skapades på önskan från 

kolonisatörerna och deras behov, inte på grund av behoven hos den missgynnade övriga 

befolkningen. Privata initiativ i Sydafrika ledde till utvecklingen av de allra första 

radiosändningarna på den afrikanska kontinenten under 1920-talet (ibid). 
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1.4.2 Massmedier som propagandaverktyg 

Det engelska bolaget British Broadcasting Corporation (BBC) var mallen som lade grunden 

för SABC i Sydafrika. Men det fanns skillnader. BBC var influerat av liberalismen för att 

hantera kollektivistiska problem i samhället som berörde gamla, unga, sjuka och arbetslösa. 

Men den sydafrikanska versionen anpassades med hänsyn till apartheid (Teer-Tomaselli et al. 

1989:31, Currie & Markovitz 1993, Teer-Tomaselli 2004, Orgeret 2006). När South African 

Broadcasting Corporation (SABC) grundades 1936 nämndes inte den afrikanska majoriteten. 

SABC blev ett propagandaverktyg för apartheidsystemet. Sändningar som vände sig direkt till 

afrikaner förekom endast i tider av sammandrabbningar och konflikter. Det gjordes klart att 

när afrikaner tilltalades genom sändningarna skulle det mottas som en särskild förmån 

(Tomaselli 1998, van der Veur 2002). Mellan 1920-talet och 1950-talet implementerades flera 

lagar som segregerade olika folkgrupper i landet. Passtvång infördes så att färgade och svarta 

inte kunde röra sig fritt, de tvingades att bo i särskilda områden och äktenskap mellan vita och 

andra etniska grupper förbjöds. Den svarta majoriteten och icke-vita kvinnor saknade rösträtt 

(Ross 2001). Under 1950-talet sände SABC korta nyhetssändningar på olika afrikanska språk. 

Än en gång var det frågan om att upprätthålla lag och ordning som fick politikerna att ta nya 

beslut. År 1962 var SABCs radiosändningar regionaliserade för att tillgodose specifika 

etniska grupper (van der Veur 2002). 

Den första vågen av demokratisering i Afrika skedde mellan åren 1945-1968 då 

många länder avkoloniserades. Sydafrikanska unionen existerade fram till 1961 och blev 

därefter dagens republik. Politiker som ville nå ut till folket gick inte genom medier utan 

valde att använda sig av direktkommunikation. Befolkningen hade inte tilltro till massmedier 

som man ansåg fortfarande styrdes av kolonisatörerna (Hydén & Okigbo 2002:33). 

 

1.4.3 Medier och nationalism 

När de vita gick till val 1948 vann det boerdominerade partiet National Party under parollen 

”apartheid”. Raspolitik infördes med principen att icke-vita inte skulle vara en del av den 

sydafrikanska nationaliteten. Juridiska lagar stiftades och Apartheid infördes genom 

Population Registration Act som innebar att sydafrikaner delades in i olika grupper. Så 

småningom skapades fyra självständiga hemländer där svarta skulle betraktas som 

medborgare med egna styrelseskick men som i realiteten var helt beroende av den 

sydafrikanska regeringen. År 1952 inledde det politiska partiet African National Congress 

(ANC) en kampanj mot apartheidlagarna med Nelson Mandela som ledare genom att med 

fredliga medel bryta mot lagen. Under Sharpevillemassakern den 21 mars 1960 dödade 
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polisen sextionio människor och skadade 180 personer när de demonstrerade. På grund av 

massakern började ANC med väpnat motstånd och organisationen förbjöds. Nelson Mandela 

lämnade landet och när han senare återvände blev han arresterad och dömdes så småningom 

till livstids fängelse (Ross 2001, Worden 2012). 

I slutet på 1970-talet började apartheidsystemet sakteligen krackelera. 

Omvärldens sanktioner och ovilja att investera i sydafrikanska företag hindrade tillväxten i 

landets ekonomi under 1980-talet. Den sydafrikanska ekonomins tillbakagång hotade de vitas 

ekonomiska välstånd och krävde politiska reformer. Regimen hade svårt att bättra på sitt rykte 

i omvärlden och samtidigt fortsätta kontrollera den svarta befolkningen som stärkte sitt 

organiserade motstånd (Ross 2001, Worden 2012). Det fanns praktiskt taget inga icke-statliga 

radiostationer i Afrika söder om Sahara fram till mitten av 1980-talet. Världsbanken hade en 

viktig roll i utvecklingen av privata medieaktörer genom strukturella förändringsprogram. 

Regeringen i Sydafrika pressades ekonomiskt till att liberalisera sina medier för att få bistånd 

(van der Veur 2002). F.W. de Klerk blev ny ledare för National Party 1989 och valdes till 

president. År 1990 frigavs Nelson Mandela efter tjugosju år i fängelse. Förbudet mot ANC 

och vissa andra organisationer upphävdes (Ross 2001). 

 

1.4.4 Medier och liberaliseringsprocessen 

Landet präglades av mycket våld under åren mellan åren 1990 och 1994. Många människor, 

både svarta och vita, miste livet. Men trots allt utbröt aldrig ett nationellt inbördeskrig. Den 

gamla politiken avskaffades utan att nationalisterna hade något nytt att ersätta den med. Flera 

av de segregerande och diskriminerande apartheidlagarna avskaffades. Omvärldens visade 

stort intresse för vad som försiggick i landet, men det verkade inte finnas någon lösning på de 

politiska och sociala klyftorna i landet. Både Nationalistpartiet och ANC insåg att en 

uppgörelse krävdes och de startade hemliga förhandlingar. Nationalisterna trodde att de ändå 

skulle förmå behålla makten. Men 1994 valdes Nelson Mandela till Sydafrikas president 

(Ross 2001). Det var vita engelskättlingar som gick i spetsen för att liberalisera medieföretag 

och som argumenterade för yttrandefrihet. Den etablerade pressen tog inte ideologisk 

ställning och fungerade därmed inte som ett nationellt forum för kritisk debatt, utan kom 

istället att bli ett politiskt redskap för makthavarna som redan styrde landet. Detta gjorde att 

pressen kunde överge den ideologiska rollen för att istället koncentrera sig på sina 

renodlat kommersiella intressen. Resultat och vinst blev istället det ensamt drivande målet i 

den allt mer afrikansk-dominerade pressen. Men i början av 1990-talet frångick SABC sitt 

uppdrag som propagandaverktyg för apartheidregeringen till att vara mer ifrågasättande. 
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Bolaget hamnade då mitt i den nationella kampen och började alltmer ta upp frågor 

om kontroll, raspolitik, ideologi och demokrati (Tomaselli 2002). År 1993 skapades en 

styrelse inom SABC som skulle verka oberoende av det politiska systemet. Styrelsen hade 

som mål att upprätta redaktionella regler som skulle styra nyhetsredaktionen. Men problem 

uppstod när man skulle enas om var bestämmanderätten över redaktionen låg. Vissa 

styrelsemedlemmar ansåg att makten skulle vara oförändrad eftersom 

apartheidregeringen mist sin maktställning i landet och därmed inte hade inflytande längre. 

Det bidrog till att styrelsen anklagades för att stötta ANC som dessutom utnämnde personer 

med koppling till partiet till höga poster inom SABCs ledning. Styrelsen å sin sida gjorde 

ingen hemlighet av sin inblandning med ANC. Efter det demokratiska valet 1994 tog den nya 

styrelsen ännu större kontroll av SABC. Målet var att afrikaner, färgade, asiater, kvinnor och 

andra marginaliserade grupper skulle öka inom SABCs högre befattningar till minst femtio 

procent. Några månader senare tillkännagavs att majoriteten av cheferna var afrikaner, 

färgade, asiater men att man fortfarande jobbade på att uppnå jämnare könsfördelning. 

Reformeringarna inom SABC förde också med sig att bolagets radio- och TV-stationer skulle 

spegla landets etniska mångfald (Hyden & Okigbo 2002:97, van der Veur 2002, Nyamnjoh 

2005). 
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2. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

I denna uppsats studeras representation och inramning av kvinnor och män i nyheterna, och 

fokus kommer att läggas framför allt på vilka personer som kommer till tals och vilka ämnen 

som dominerar. Det finns ett antal aspekter som har ett avgörande inflytande på 

medieinnehållet i public service. Dessa är dels vilken roll public service broadcasting tillåts ha 

i en demokratiprocess, dels journalisternas sätt att interagera med källor. I det följande 

diskuteras journalistikens åtagande i relation till demokrati och journalisters val av källor i 

förhållande till kön och vem som tillhör eliten utifrån position. 

 

2.1 Demokrati och journalistik 

Politisk journalistik är en nyckelkomponent i en demokrati. Journalistiken ger medborgarna 

information för att de ska kunna göra medvetna val mellan konkurrerande politiska partier i 

ett demokratiskt system. För att bidra till demokrati ska journalistiken alltså granska makten 

åt medborgarna. Men den skall också vara en plattform för medborgarna att komma till tals 

(Teer-Tomaselli 1992:9-10, McNair 2009:238-239). Alltså är medborgerlig ”tillgång” 

avgörande för demokratiseringsprocesser. Dels avses medborgarnas tillgång till medier och 

den information som förmedlas där, dels gäller det deras tillgång till att få sina röster hörda 

eller förmedlade via medier. Journalistiken kan på så sätt vara ett forum för politisk debatt. 

Politisk journalistik fyller därigenom en viktig funktion i ett demokratiskt system. Det är 

allmänt erkänt att Public Service Broadcasting spelar en viktig roll i att 

upprätthålla demokrati, skapa ett gott samhälle och främja mänskliga rättigheter. Public 

Service Broadcasting (PSB) ska fritt kunna sprida information i allmänhetens intresse (Singer 

2006, Splichal 2008, Moe & Syvertsen 2009). PSB finns i många länder och har generellt som 

uppgift att tillgodose medborgarnas grundläggande behov av information, utbildning och 

underhållning utan kommersiella, statliga eller politiska influenser och ska genom detta utbud 

verka som en oberoende komponent i demokratiska nationer. I nya demokratier, som har en 

historia av krig, korruption, förtryck och odemokratiskt styre, är det särskilt viktigt att 

definiera vad PSB är och vilka dess grundläggande beståndsdelar är. Den brittiska modellen 

för PSB är allmänt accepterad som en universell definition (Anderson 2007, Barnett 2008). 

Public Service Broadcasting (PSB) är enligt Moe och Syvertsen (2009) inte en exakt analytisk 

term, utan används för att beteckna den typ av sändningsföretag som uppkom i Europa under 

1920-talet och 1930-talet, varav British Broadcasting Corporation (BBC) är det första och 

mest kända exemplet. Alltså används termen "public service broadcasting" i en allmän 
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mening då politisk intervention godtas i syfte att säkerställa att programföretagen producerar 

program som anses värdefulla för samhället. BBC var det första statliga public service 

broadcasting-företaget för tv- och radioverksamhet 1926. Liknande bolag bildades runt om i 

Europa och de hade en monopollikande ställning fram till 1980-talet då andra kommersiella 

aktörer inträdde på mediemarknaden (Moe & Syvertsen 2009:398). 

Enligt Pieter J. Fourie (2003) är public service roll i demokratin att bidra till en 

kultur för mänskliga rättigheter, nationsbyggande och utveckling. Att ge medborgarna ett brett 

utbud av åsikter och ge dem möjlighet att leva demokratiskt inom ramen för en rättsstat som 

hålls ansvarig inför sina medborgare (Fourie 2003:173). BBC hade redan från början som 

uppdrag att vara en public servicetjänst med uppgiften att utbilda, informera och underhålla 

allmänheten (Allan 2010). Enligt flera forskare (Siebert et al. 1956, Hadenius & Weibull 

2003, McQuail 2003, Jönsson 2004, Hallin & Mancini 2004) är public service kopplat till den 

sociala ansvarsideologin om att det ska råda full yttrandefrihet samtidigt som samhället måste 

sätta ramar för att marknadskrafterna inte ska tillåtas att styra obehindrat. De yttre ramarna 

sätts av politikerna för att PSB-bolag ska ta särskilt ansvar för demokratin (Jönsson 2004:73). 

Från början av 1980-talet har public service-företag främst i Europa men också på andra håll 

ställts inför ökad konkurrens från kommersiella aktörer som kunde erbjuda betydligt fler 

valmöjligheter till tittare och lyssnare. Public service-företagen var rädda att förlora publiken 

och gjorde därför förändringar i kommersiell riktning. Detta ledde till en debatt om huruvida 

public service-företagen började bli alltför lika sina konkurrenter och att de därmed riskerade 

tappa kontrollen över sitt public service-uppdrag. Under de senaste decennierna har public 

service-bolagen genomgått stora förändringar på grund av ökad konkurrens och teknisk 

utveckling. Men hotet mot PSBs ursprungliga form gjorde att försvararna blev ännu mer 

högljudda och debatten tenderade att bli uppdelad i tre olika läger. För det första finns de som 

anser att utvecklingen gjort att public service har blivit ett föråldrat och onödigt koncept. Den 

andra ståndpunkten anser att PSB blir allt viktigare när den offentliga sfären blir mer och mer 

splittrad och oöverskådlig. Slutligen kan en tredje position ses som ett försök att tillskapa en 

kompromiss genom att omformulera de traditionella begreppen om PSB i syfte att göra det 

mindre begränsat (Moe & Syvertsen 2009:401,407). McNair (2009) ifrågasätter för sin del 

journalistikens möjligheter att främja demokratiutvecklingen på grund av att den starka 

kommersialiseringen ökar konkurrenstrycket på medieförtag. Vinstintresse riskerar alltså att 

underminera själva demokratin, menar författaren (McNair 2009:242). Enligt Fourie (2003) 

har kommersialiseringen av public service-bolag bidragit till att PSB fortfarande spelar en 

betydande men dock inte längre dominerande roll. Författaren anser att public service-
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företagen misslyckas med att sammanfoga två motsatta paradigm. Å ena sidan ambitionen att 

sträva efter demokratisk utveckling och att främja mål som rör mångfald och opartiskhet. Å 

andra sidan önskan att fungera på en mediemarknad som huvudsakligen styrs av vinstsyfte 

(Fourie 2003:149-150). Det går att argumentera på två olika sätt beträffande förhållningssättet 

till kommersiell verksamhet. Ett av dem är att PSB bör anses helt oförenligt med 

kommersiella syften. Det andra är att PSB både kan och bör konkurrera på mediemarknaden.  

I enlighet med min normativa metod blir slutsatsen, oavsett dessa skilda hållningar, att PSBs 

ansvarstagande avsikter, eller goda inflytande, i den demokratiska utvecklingen inte är något 

självklart som går att ta för givet utan ständigt måste hållas levande. 

 

2.2 Demokratiprocesser och medier i södra Afrika 

Enligt Moyo och Chuma (2010) var det radikal politisk och ekonomisk utveckling under 

1990-talet som öppnade upp medieföretag för demokratiprocesser i södra Afrika. Icke-statliga 

organisationer och så kallade lobbyorganisationer har varit nyckelaktörer i dessa processer 

genom att de har tvingat fram mediereformer, medieinstitutioner samt lagar och policys 

rörande journalistik (Moyo & Chuma 2010:1). Det är alltså till stor del på grund av det civila 

samhället som demokratiprocessen fortlöpt i rask takt och efterfrågat informationsfrihet, 

pressfrihet och oberoende medieföretag. Olika afrikanska stater tog sig an liberaliseringen av 

samhället på olika sätt. De som idag påstår sig stötta PSB gör det i postkolonialistisk anda. 

Detta med innebörden att PSB skall vara ett stöd för nationsbyggande och identitetsskapande 

för nationens bästa (ibid:1-2). Författarna menar att detta snarare är ett sätt för regeringar att 

rättfärdiga sitt fortsatta kontrollerande av medier. Genom att styra och reglera medier, med 

den goda förevändningen att medier ska uppfylla vissa krav eller värden som ska vara för 

medborgarnas eller nationens bästa, riskerar de samtidigt kullkasta medieföretagens 

oberoende och självständighet från regeringen. De argumenterar för att den ytliga karaktären 

av demokratiutvecklingen i regionen har medfört att de reformer i fråga om mediepolicy som 

egentligen skulle stärka demokratin har varit lika ytliga. Författarna menar alltså att flera 

stater i södra Afrika har anammat demokrati som ett sätt att dölja diktatoriska tendenser 

(ibid:5). Det går att ifrågasätta hur en liberal västerländsk demokratimodell appliceras på alla 

demokratiska nationer. Teer-Tomaselli (1992) menar att liberal demokrati ofta förutsätter en 

relativt homogen befolkning med obetydliga skillnader i fråga om klass, historia, kultur eller 

språk. Författaren menar att sådana samhällen är en utopi, framför allt i södra Afrika (Teer-

Tomaselli 1992:66). 
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Sydafrika har fungerat som förebild i regionen för hur man transformerar 

statliga medieinstutioner till ett public servicebolag. Men författarna Moyo och Chuma (2010) 

menar att Sydafrika har utvecklats till att slitas mellan beroende från två starka maktfaktorer – 

statens inblandning och kommersialism (Moyo & Chuma 2010:5). I Sydafrika är det en stor 

utmaning för demokratin att skapa en kulturell nationalism. Enligt Dolby (2001) möter 

bildandet av en nationalstat i Sydafrika stora svårigheter. Den västerländskt liberala 

demokratimodellen påverkas av att landet fortfarande är extremt uppdelat pågrund av sitt 

förflutna. Sydafrika består av en mångfald etniciteter och språk. Trots dessa svårigheter hyser 

regeringen förhoppningar om en globaliserad framtid (Dolby 2001:12). Enligt Barnett (1999) 

är journalistikens roll i det demokratiska projektet i Sydafrika inte främst att vara ett 

symboliskt och kulturellt projekt. Han menar snarare att journalistiken har uppgiften att bidra 

till reella institutionella förändringar som leder till att så många olika grupper som möjligt får 

komma till tals och tillskansa sig information (Barnett 1999:297). Därmed blir det intressant 

att titta närmare på public service i Sydafrika. 

 

2.3 Public service broadcasting i Sydafrika 

I Sydafrika blir frågan om demokrati och journalistikens roll intressant med tanke på att 

landet är en ung demokrati. Barnett (1999) undersöker politik och ekonomi i genomförda 

mediereformer i Sydafrika under 1990-talet. Denna process har inneburit en omvandling av 

South African Broadcasting Corporation (SABC) från ett statligt tv-bolag till ett självständigt 

public service-bolag. Mediepolitiken i landet förändrades efter valet 1994 med hänsyn till de 

olika intressen som var inblandade i processen om konstitutionella förändringar. Televisionen 

hade tidigare använts för att separera nationen och exkludera stora grupper. Men under 1990-

talet fick tv en oberoende funktion med den uttalade målsättningen att agera som medium för 

nationellt enande. Att denna uppgift blev svår att uppfylla berodde inte endast på att det var en 

splittrad nation, utan även på att de kulturella och språkliga skillnaderna är starkt förknippade 

med extrem socioekonomisk ojämlikhet (Barnett 1999:276). Som ett led i 

demokratiseringsprocessen antogs en ny lag som skulle befria journalistiken från statens 

inblandning. Independent Broadcasting Authority Act antogs år 1993 för att reglera 

televisionens oberoende från staten och från partipolitiska influenser (The Independent 

Communications Authority of South Africa www.icasa.org). 

SABCs huvudsakliga verksamheter består av radio- och tv-sändningar via arton 

radiokanaler och tre tv-kanaler för både licensfinansierat och kommersiellt utbud. SABCs ska 

göra sina tjänster tillgängliga i hela Sydafrika. Detta betyder att SABC ska producera och 

http://www.icasa.org/
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sända program på alla elva officiella språk samt informera och utbilda sin publik (SABC 

Annual Report 2012/13 www.sabc.co.za). I SABCs Editorial Code står att bolaget har en 

viktig roll att spela genom att sprida nyheter och information om Sydafrikas nationsbyggande 

och att stödja, social och ekonomisk tillväxt och utveckling. Det är under dessa betingelser 

som nyhets-, aktualitets- och informationstjänster kan komma att fungera som katalysator för 

en positiv och progressiv utveckling och förändring (SABC Editorial Policies 

www.sabc.co.za). De nationella mål som ligger till grund för SABCs roll som ett offentligt 

programföretag finns i den Sydafrikanska konstitutionen (Ibid:4, 19-20): 

• SABC ska verka mot landets historiska splittring och skapa ett samhälle grundat på 

demokratiska värderingar, social rättvisa och grundläggande mänskliga rättigheter 

• SABC ska bidra till ett demokratiskt och öppet samhälle där regeringen grundas på 

folkets vilja och varje medborgare skyddas lika av lagen. 

• SABC ska förbättra välbefinnandet för alla medborgare och frigöra potentialen hos 

varje person. 

• SABC ska stärka Sydafrikas plats på den afrikanska kontinenten. 

Mellan 1990-1995 omformades massmedier i Sydafrika till att bli mer demokratiskt 

organiserade. Sedan 1996 anpassades televisionen med syfte att bidra till att göra den 

sydafrikanska ekonomin globalt konkurrenskraftig. Denna förskjutning inom medieföretagen 

hade sin grund i modern teknik, ökad produktionskapacitet och skärpt internationell 

konkurrens (Barnett 1999:289-291). Enligt den senaste årliga rapporten SABC Annual Report 

2012/13 klarade bolaget inte av att nå de finansiella målen år 2012. Oförmågan att möta 

intäktsmålen berodde främst på att sponsringen var R368 miljoner lägre, det vill säga 50 

procent lägre, jämfört med året innan. Försäljningen av programinnehåll inbringade 

R62miljoner lägre intäkter, det vill säga en minskning med 66 procent.  Reklamintäkter låg på 

4 procent, R190 miljoner, under budget. Att den planerade höjningen av tv-licensen uteblev 

innebär ytterligare underskott med R76miljoner, ungefär 8 procent. Oförutsedda utgifter 

resulterade i högre kostnader med totalt R28miljoner som utgör 0,5 procent. I SABCs 

årsredovisning står det att den ekonomiska förlusten är en tydlig indikation på att 

programföretaget är ekonomiskt pressat (SABC Annual Report 2012/13 sid. 79 

www.sabc.co.za). Sydafrika tillhör vad Moe och Syvertsen (2009) kallar för ett ”svagt” public 

service system. I detta system är den offentliga finansieringen låg (Moe & Syvertsen 

2009:398). PSB finansieras principiellt genom offentliga bidrag och annonsintäkter. I 

Sydafrika är licensavgiften att betrakta som ett komplement till kommersiella intäkter. 

Medieindustrin kan hävda att en konkurrensutsatt marknad bidrar till ekonomisk tillväxt och 

http://www.sabc.co.za/
http://www.sabc.co.za/
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att publiken därigenom får ett större urval. Men enligt Fourie (2003) finns det dock ingen 

garanti för att de ekonomiska vinsterna återinvesteras i kvalitet. Möjligtvis bidrar ekonomisk 

tillväxt till ökat medieutbud, men inte nödvändigtvis till ökad mångfald av åsikter och 

innehåll. Tillgången kan ha ökat, men framför allt för dem som har råd att ta del av det. 

Ekonomiskt starka individer och hushåll utgör en minoritet i ett utvecklingsland som 

Sydafrika (Fourie 2003:173). Det är främst kommersiell television som dominerar i Sydafrika, 

vilket har lett till att även public service har tvingats följa i dess spår. Konsekvensen är enligt 

Duncan och Glenn (2010) att SABC till följd av sina kommersiella intäkter klarat av att 

leverera radio och tv-sändningar samtidigt som bolaget behållit sin ekonomiska livskraft. Men 

författarnas kritik riktar sig främst mot att SABC enligt deras mening reproducerar samhällets 

dualistiska karaktär. De marginaliserade sydafrikaner som aldrig varit en del av medelklassen 

i landet fortsätter att i stort sett vara icke-representerade i televisionen (Duncan & Glenn 

2010:40). 

 

2.4 Journalistik och kön 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur SABC konstruerar och ramar in bilden av 

kvinnor och män. Som ett public service-bolag åtar sig SABC att inte underminera kvinnors 

ställning i samhället. SABC ska enligt sina egna riktlinjer inte främja bristande jämställdhet 

och stereotyper av kvinnor och män. Enligt professor Djerf-Pierre (2007) kan en politisk 

debatt om jämställdhet bidra till en utveckling av diskussioner om makt och segregation inom 

nyhetsredaktionerna. Kvinnlig journalistik blir på så sätt ett kritiskt alternativ till normen med 

fokus på kvinnors verklighet och kvinnor som nyhetskällor (Djerf-Pierre 2007:91). Kvinnlig 

journalistik har av tradition präglats av subjektivitet, empati och känslor. Författarens kritik 

riktas mot manliga ideal som fokuserar på konflikt, objektivitet, och politisk och ekonomisk 

rapportering. Kvinnlig journalistik har växt fram ur idéer från den internationella 

kvinnorörelsen (Ibid:93). Om man utgår från Djerf-Pierres beskrivning framstår 

feminiseringen inom journalistiken som ett uttryck för de politiska förändringar som 

kvinnorörelsen kämpar för i samhället. Djerf-Pierre konstaterar att idén om jämställdhet inom 

journalistiken delar upp kvinnor och män i motsatser som är ömsesidigt beroende av varandra. 

Denna idé om harmoniskt komplement lämnar plats för kvinnor i positioner och områden som 

anses vara kvinnliga. Därmed blir könsuppdelningen normaliserad (Ibid:2007:86). 

Författarens analys är inspirerad av Bourdieus teorier om kön och reproduktion av social 

makt. Som Bourdieu definierar det, består social makt av ett system med konkurrerande 

sociala relationer, där individer och institutioner konkurrerar om samma insatser. Vinsten är 
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framgång, prestige, status och slutligen makten att bestämma vem som skall erkännas som 

medlem av yrket och vad som utgör värdefull journalistik. Man måste ha medel för att nå en 

position, det vill säga ha tillgång till olika typer av kapital (Ibid:82). Eftersom männen 

traditionellt dominerat inom journalistiken så har just maskulinitet varit ett symboliskt kapital. 

Därmed har kvinnor tvingats att utveckla särskilda strategier för att ta sig in i branschen 

(Ibid:93). Samtidigt tenderar feminiseringen av journalistiken leda till att kvinnor och män 

förpassas till könsbundna områden. Enligt Skare Orgeret (2006) var SABC progressiva i 

genusfrågor på redaktionerna. När Sydafrika demokratiserades i mitten av 1990-talet 

diskuterades kvotering av kvinnor inom SABC som en del av demokratiseringen av nationen. 

Trots det kritiserades SABC för att kvinnor vanligen hamnade på lägre positioner, utan att ha 

möjlighet att påverka organisationens utveckling (Skare Orgeret 2006:149-159). Enligt 

Geertsema (2010) kämpar olika grupper för förändringar av rollerna för män och kvinnor i de 

traditionella medierna i Sydafrika. Men hon menar att ansträngningarna har varit otillräckliga 

för att skapa en långsiktig förändring. Författaren föreslår att feminister ska använda sig mer 

av politiska metoder (Geertsema 2010:84-86). 

Enligt Allan (2010) är nyhetskulturen på de flesta redaktioner fortfarande 

definierad och dominerad av manliga normer. Samtidigt som antalet kvinnliga medarbetare 

ökat markant är det fortfarande männen som intar de högre befattningarna (Allan 2010). 

Enligt Israelsson och Zadig (2007) måste en kvinna som vill ta sig in i en manligt präglad 

ledningsgrupp lära sig maktspelet i den manliga hierarkin (Israelsson & Zadig 2007:26). 

Författarna hävdar att det krävs minst trettiofem procent kvinnor i en ledningsgrupp eller 

organisation för att förändra kulturen och skapa könsbalans (Ibid:30). 

 

2.5 Källor i nyhetsjournalistiken 

Journalistiken är beroende av källor. Personer som intervjuas, uttalar sig, reagerar eller ger 

information. Flera forskare är överens om att journalister prioriterar att intervjua personer som 

tillhör eliten istället för vanliga personer. Eliten utgörs till exempel av tjänstemän, politiker 

och forskare, som huvudsakligen är män (Allern 2001, Manning 2001, Bennett, 2003, J:son 

Lönn 2005). Allern (1997) menar att ämnesjournalister med expertkunskaper som arbetar 

självständig och kritisk inom ett specifikt bevakningsområde har vetskap om flera olika 

möjliga källor och därmed större valmöjlighet. Allmänreportrar som istället ska kunna 

rapportera om allt möjligt tenderar oftare att använda redan etablerade källor (Allern 

1997:217). Enligt författaren beror journalistens val av källor på strukturer och förutsättningar 

i det dagliga journalistiska arbetet som påverkas bland annat av ekonomi. För att dra ned på 
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kostnaderna i form av exempelvis arbetstid och personal använder sig journalisterna av källor 

som är lättillgängliga och som kan leverera snabbt (Ibid:218).  En studie (Allern 2001) av 

norska dagstidningar visade hur ekonomiska faktorer kan påverka nyhetsvärderingen. Allern 

konstaterar att nyhetsmedier emellanåt gör olika nyhetsurval beroende på bland annat på 

ekonomiska intressen. Nyhetsurvalet påverkas av ekonomiska faktorer där underhållning och 

kändisskap har större betydelse än relevans och saklighet (Allern 2001:65–66). Hvitfelt 

(1985) konstaterar i en studie av svenska tidningar att sannolikheten för att en nyhet ska bli en 

huvudartikel är bland annat att nyheten handlar om enskilda elitpersoner och har elitpersoner 

som källor (Hvitfelt 1985:215–216). Dominansen av elitkällor har flera effekter på nyheterna. 

Enligt Sahlstrand (2000) ges genom ett sådant urval en delvis missvisande bild av samhället 

som i verkligheten utgörs mest av personer som inte tillhör eliten. Dessutom begränsas 

informationen i journalistiken till de områden som elitkällorna har egna erfarenheter av. 

Underlaget för nyheternas innehåll begränsas och stora delar av verkligheten förblir osynliga. 

Om eliten utgör den dominerande delen av källorna försvåras publikens möjlighet till egen 

identifikation och igenkännande i nyheterna. Dessutom riskerar journalistiken att bli en passiv 

informationskanal för eliten (Sahlstrand, 2000:138). Enligt Kleberg (2008) innebär frånvaron 

av olika sociala grupper i medieutbudet att dessa inte får något större inflytande i 

samhällslivet (Kleberg 2008:19). Denis McQuail (2003) menar att mångfald är ett redskap för 

att dominerande gruppers ledande ställning i medier balanseras med ett mer demokratiskt 

utbud där också marginaliserade grupper blir synliga och kommer till tals (McQuail 

2003:197). Enligt Creeber (2001) är tv-nyheter i huvudsak beroende av elitkällor. Framför allt 

av politiska och ekonomiska makthavare (Creeber 2001:110). Enligt Hvitfelt (1989) 

domineras nyhetsinnehållet av samhällets elitpersoner främst ur den politiska och ekonomiska 

kärnan (Hvitfelt 1989:107). Därmed avspeglar medierna de ideologiska samhällsstrukturerna 

och återger samhälleliga maktrelationer (Ibid:145). På så sätt blir journalisternas konstruktion 

av verkligheten resultatet av en lång rad redaktionella val som exempelvis vilka nyheter som 

prioriteras, vilka källor som används och väljs bort, vald nyhetsvinkel och framställningsform 

(Strömbäck 2008:8). Risken är att de muntliga källor som redan uttalat sig i tidningar, radio 

och tv intervjuas gång på gång. De kan på så sätt få rollen som expertkommentator och deras 

uppfattningar bildar normer som i ett längre perspektiv påverkar nyhetsvinkel och gestaltning 

(Huhne von Seth 2005:135).  
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2.6 Kön och källor 

Journalisters val av nyhetskällor riskerar att påverkas av hur köns- och traditionsbundet det är. 

Allan (2010) skriver att män tenderar att uttala sig som källor i hårda nyheter och kvinnor i 

mjuka nyheter (Allan 2010:156). Enligt Allern (2001) är politisk journalistik mansdominerad 

och har hög status inom nyhetsredaktionerna bland annat på grund av att den typen av 

rapportering kräver kunnighet och hög kompetens, men också för att journalister som 

rapporterar om politik träffar inflytelserika personerna (Allern 2001). Enligt Jarlbro (2006) är 

den manliga dominansen svagare i texter om utbildning och sociala frågor (Jarlbro 2006:30). 

Enligt forskaren Van Zoonen (1998) tilldelas kvinnor ofta ämnen som anses lämpliga för just 

kvinnor både som journalister och som nyhetskällor i intervjuer. Exempel på så kallade 

manliga ämnesområden är enligt Van Zoonen politik, brott och ekonomi medan kvinnliga 

ämnesområden är feature, kultur och konsumentnyheter (Van Zoonen 1998:36). Nxumalo 

(2010) skriver att kvinnor till stor del ignorerats som nyhetskällor i Sydafrika. Författaren 

visar genom sin studie att kvinnor främst är representerade i stereotypa roller som mödrar, 

hemmafruar och passiva människor i nyheterna eller som offer för fattigdom på landsbygden, 

kriminalitet, våld i hemmet eller naturkatastrofer (Nxumalo 2010:57 

http://wiredspace.wits.ac.za). Studier om hur män och kvinnor gestaltas i politiska 

sammanhang visar att män tillfrågas oftare. När kvinnor uttalar sig är det ofta i sin egenskap 

av mor och maka. Enligt Djerf-Pierre (2003) används män som källor oftare såsom 

makthavare och därmed tillhörande eliten och journalistiken får då oftare objektiv karaktär. 

Medan kvinnor som källor får stå för närhet och hemmamiljö i en subjektivt präglad 

journalistik (Djerf-Pierre 2003:45). Enligt Scharrer (2012) är kvinnor fortfarande 

underrepresenterade i televisionen. De framställs mer sällan än män som professionella utan 

har en mer utpräglad roll i hemmet (Scharrer 2012:271). 

När politiker som är kvinnor förekommer i medier beskrivs de ofta med ålder 

och utseende. Enligt Karen Ross (2009) behandlas kvinnliga politiker sällan på samma sätt 

som sina manliga motsvarigheter. I nyheter om politiker som är kvinnor beskrivs de som 

kvinnliga medan män oftast tituleras som politiker utan angivande av kön (Ross 2009:101). 

Kvinnliga och manliga politiker gestaltas på olika sätt i nyheter. Kvinnor kallas för just 

“kvinnliga politiker” medan män vanligtvis bara kallas för “politiker” (Ibid:101). Byerly och 

Ross (2006) påpekar att även om fler kvinnor intar högre maktpositioner marginaliseras 

kvinnors röster fortfarande på detta sätt (Byerly och Ross 2006:47). Gidengil och Everitt 

(1999) anser att när konventionella nyhetsramar om manliga politiker, som exempelvis 

krigföring och tävlan, även används om kvinnor uppstår en subtil form av partiskhet som 
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fokuserar på kvinnliga egenskaper. Deras analys av debatter mellan kanadensiska ledare 1993 

åskådliggjorde att det som uppfattas som positivt i att vara en stridslysten man kan bedömas 

som negativt i att vara en aggressiv kvinna (Gidengil och Everitt 1999:62). Anderson et al. 

(2011) jämför afrikanska och internationella mediers representation av Ellen Johnson Sirleaf i 

Liberia, den första kvinnliga presidenten i en självständig afrikansk stat, och hennes politiska 

motståndare George Oppon Weah. Enligt Anderson finns skillnader i representationerna av 

dessa två kandidater. Ellen Johnson Sirleaf beskrivs oftare som mor och fru till skillnad från 

hennes manliga opposition. Studien finner också att västerländska medier oftare är 

fördomsfulla mot kvinnor än afrikanska nyheter (Anderson et al. 2011:2516). Adcock (2010) 

drar bland annat slutsatsen i sin undersökning av kvinnors representation i Storbritanniens 

valkampanj 1997 att närvaro och frånvaro av enskilda kvinnliga politiker varierat kraftigt 

beroende på vad de ska representera och vad nyheten skildrar. Kvinnors nyhetsvärde och 

karakterisering som politiker bedöms blad annat beroende på värden som traditionellt styr 

politiska nyheter, omedelbarhet, dramaturgi och konflikter. Enligt Adcock medverkar kvinnor 

som nyhetskällor oftare än män som väljare än som professionella politiker (Adcock 

2010:145-146). 

 

2.7 Stereotypa bilder och objektivitet 

Frågan som uppstår blir vad det får för konsekvenser för journalistiken när män och kvinnor 

uttalar sig i tillskrivna ämnesområden och positioner. Enligt Allan (2010) är problemet att en 

stereotyp representation av kvinnor och män i nyhetsrapportering påverkar och reproducerar 

stereotypa bilder av vad som är feminint och maskulint (Allan 2010:159). Abrahamsson och 

Waara (2005) beskriver hur genus reproduceras i både nyheter och i underhållningsprogram 

på grund av att medierna präglas av vanemässiga, omedvetna, oreflekterade och upprepade 

skildringar av manlighet och kvinnlighet (Abrahamsson & Waara 2005:2 

www.lansstyrelsen.se). Pamela J. Creedon (1989) hävdar att journalister nästan aldrig 

granskat sina egna kulturella antaganden och tolkningar av kön (Creedon 1989:21). Enligt 

Carter et al. (1998) blir resultatet av journalister utan självinsikt om sina egna fördomar att 

nyhetsmedier gör sexistiska bedömningar om kvinnor så att deras underordnade ställning 

inom patriarkala samhällen förstärks (Carter et al. 1998:6). Allan (2010) diskuterar relationen 

mellan objektivitet och kön ur ett politiskt perspektiv i syfte att problematisera rutiner som 

ofta uppfattas som självklara på nyhetsredaktioner. Problem uppstår när majoriteten på 

nyhetsredaktionerna avgör vilka källor som är trovärdiga och vem som får uttala sig som 

expert. Att kvinnor är i minoritet bidrar till att få kvinnor anlitas som experter och intervjuas 
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som källor. Därmed framställs en ensidig verklighet i nyhetsmedier och kvinnors verklighet 

framställs inte i lika hög grad som mäns (Allan 2010:147-149). Allan nämner å andra sidan att 

det finns de som menar att objektivitet innebär en jämn könsbalans bland källor i 

nyhetsmedier. Med andra ord kan objektivitet endast uppnås om både män och kvinnor uttalar 

sig, enligt denna ståndpunkt (Allan 2010:149). Därmed blir det viktigt för objektivitetens 

skull att aktivt välja ut olika nyhetskällor, alltså både män och kvinnor. Allan menar att det 

som krävs är att journalistiken prioriterar frågan om representation och att journalister 

behöver ha insikt i sina egna brister i synen på vad som är sanning. Detta, menar Allan, kan 

utföras genom att förändra arbetsmetoder och rutiner som slentrianmässigt väljer ut manliga 

källor (Ibid:151). 

 

2.8 Kön på redaktionen 

Enligt Sahlstrand (2000) finns det ett samband mellan reporterns kön och vem som intervjuas. 

Om reportern är kvinna tenderar kvinnliga källor att förekomma i högre utsträckning än om 

reportern är en man, menar Sahlstrand (2000). Därmed blir det intressant att veta mer om hur 

det ser ut på redaktionerna. Det finns olika vittnesmål om patriarkala strukturer på 

nyhetsredaktioner i Sydafrika. Journalisten Crystal Orderson (2011) som arbetat länge inom 

SABC skriver att bolaget är i skärningspunkten mellan kön, ras och klass. Enligt Orderson har 

jämställdheten fått ett bakslag. Varken ledningen eller styrelsen försöker lösa 

jämställdhetsproblem. Det finns således inget specifikt forum där kvinnor kan ta itu med 

könsdiskriminering eller åtgärda bristen på kvinnor i ledande befattningar. Författaren hävdar 

alltså att inte mycket har förändrats för kvinnor på redaktionerna. De har fortfarande en 

arbetsplats där män är chefer, och det har skett en viss marginalisering av kvinnliga 

journalister, särskilt de som täcker politik och ekonomi. Detta på grund av att djupt rotade 

patriarkala föreställningar om kön fortfarande finns kvar på redaktionerna (Orderson 2011). 

Roxberg (2010) påvisar att genus inte är en enskild faktor som påverkar det redaktionella 

arbetet i Sydafrikas specifika kontext. Trots att Sydafrika till viss del anammat västerländska 

genusstrukturer, och i viss utsträckning även västerländska klasstrukturer, påverkas 

journalistiken där även av etniciteten, hudfärg och kulturella traditioner (Roxberg 2010:71). 

Därmed har redaktionerna i Sydafrika inte bara genus att ta hänsyn till utan även det faktum 

att vit hudfärg associeras med högre kulturell tillhörighet, högre utbildning, och högre 

journalistisk kvalité. Klass och etnicitet tenderar att förknippas med vartannat. Samtidigt 

utmanar kvinnor med annan klass och etnicitet än den vita normen de etablerade strukturerna 

med sin blotta närvaro som journalister på landets redaktioner (Ibid:69). 
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Det finns alltså hårda ämnesområden där män som källor dominerar i medier 

och mjukare ämnesområden där kvinnor medverkar, enligt tidigare forskning som redovisats 

ovan. Det innebär att nyhetsrapporteringen riskerar att inte vara jämställd, vilket i 

förlängningen är odemokratiskt. Public service ska gynna demokrati, principen om alla 

människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män. Frågan är i vilken grad 

utrymme ges till kvinnor respektive män i nyhetsrapporteringen i en ung demokrati med 

public service som Sydafrika. 
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3. METOD OCH MATERIAL 

För att på ett övergripande plan undersöka vilken roll public service spelar i Sydafrikas 

demokratiseringsprocess och mer ingående undersöka hur SABC lever upp till de riktlinjer 

som programföretaget antagit för att gynna jämställdhet och stärka kvinnors ställning, 

genomförs en kartläggning av innehållet i nyhetsrapporteringen. Denna studie undersöker 

SABCs engelska tv-nyheter under två slumpvis utvalda veckor år 2012 med syftet att finna 

svar på vilka som uttalar sig i nyheterna och närmare granska till vilken grad kvinnor och män 

inkluderas som källor och hur de gestaltas. Undersökningen görs i två steg. Först genomförs 

en kvantitativ innehållsanalys av SABCs engelskspråkiga huvudnyhetssändning. I denna del 

undersöks den första frågeställningen: vilka personer uttalar sig i SABCs engelska tv-nyheter? 

Hur stor andel kvinnor respektive män används som källor under dessa två veckor? Den andra 

delen är en kvalitativ framinganalys som söker svaret på vilket sätt kvinnor respektive män 

uttalar sig? Inom vilka områden och från vilka positioner uttalar sig dessa personer? 

 

3.1 Normativ metod 

I denna uppsats utgår jag från att det finns värden och att dessa värden påverkar hur 

människor handlar. Därmed styrs denna studie och mitt resonemang utifrån en normativ 

metod. En normativ ansats har ambitionen att besvara hur samhället bör se ut genom att först 

ange ett värde och sedan ange hur detta värde kan rättfärdigas. En vanligt förekommande 

fråga för normativ analys inom statsvetenskapen är till exempel vad demokrati bör vara och 

hur det kan rättfärdigas (Hermansson 1994, Held 1995, Lundquist 1998:52, Sjövik 2004, 

Badersten 2006). Enligt Badersten (2006) är syftet med normativ analys att synliggöra, 

precisera och problematisera värdekonflikter (Badersten 2006:22). 

 En empirisk värdeanalys avser att svara på frågan om hur något är, vilka värden som 

finns och hur detta kan förklaras. 

 En normativ värdeanalys avser att svara på frågan om hur något bör vara och hur detta 

kan rättfärdigas. 

 En konstruktiv värdeanalys avser att svara på frågan om hur något kan vara och hur 

det uppnås (Lundquist 1993, Rothstein 1994, Badersten 2004:211, Sjövik 2004, 

Badersten 2006:137). 

Analysen i denna undersökning utgår från de två första. I den empiriska genomgången 

sammanfattas hur demokrati och journalistik dels historiskt har utvecklats i Sydafrika, dels 

vad tidigare forskning visar om hur medier generellt hanterar källor och kön. Resonemanget i 
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den normativa analysen vilar på vetenskapsteoretiska antaganden. Dessa antaganden utgår 

från den forskning om genus och journalistik som redovisats i den empiriska genomgången. 

Det finns olika uppfattningar om huruvida det är möjligt att vetenskapligt svara 

på normativa frågor, om värdeomdömen verkligen finns och hur de är organiserade. 

Badersten (2006) nämner olika uppfattningar om normativt sanningsvärde: 

 Värdenihilism (värdeemotivism); värden är enbart uttryck för känslor. De är inte reella 

eller verkliga, sanna eller falska, och kan därmed inte underbyggas vetenskapligt eller 

göras till föremål för vetenskaplig analys. 

 Värdeobjektivism; Objektiviteten är oberoende av människors tankar eller känslor. 

Resultaten blir alltid de samma oavsett vem iakttagaren är förutsatt att rätt 

mätinstrument används. 

 Värdesubjektivism (värdenaturalism); värden och värdeomdömen är välbekanta eller 

naturliga, men är subjektiva i någon mening och beroende av iakttagaren. Det går ändå 

att studeras med sedvanliga empiriska metoder. 

 Värderelativism; Värdeomdömen finns, och beror på vem iakttagaren är och i vilken 

kontext man befinner sig, men det går ändå att dra slutsatser som gäller för flertalet 

personer, grupper eller kulturer, men inte för andra (Badersten 2004:212-213, 

Badersten 2006:64-68). 

Enligt värdenihilister är det inte möjligt att vetenskapligt studera normativa frågor. 

Värdesubjektivister studerar normativa frågor som vilka andra empiriska frågor som helst och 

gör ingen skillnad mellan sedvanlig empirisk metod vid analys av uttalade värden, men sättet 

att argumentera på påverkas av den normativa metoden. Enligt värdeobjektivister och 

värderelativister har den normativa analysen en särskild ställning jämfört med empirisk 

metod. Gränserna mellan de olika värdeteoretiska positioner som Badersten framhåller är inte 

glasklar. Enligt författaren vävs perspektiven ofta in i varandra (Badersten 2004:213-214). I 

denna analys kommer jag att utgå från värdeobjektivistisk och värderelativistisk position som 

antar att värden finns och att dessa värden kan bli föremål för vetenskaplig analys. Värdena är 

till viss del objektiva genom att vara sanna eller falska. Samtidigt påpekar feministiska 

analyser att värderelativistiska argument, med hänvisning till kultur och traditioner, ofta 

förekommer gällande kvinnors rättigheter (Peters & Wolper 1995). Jag vill dock klargöra att 

denna analys inte omfattas av absolutistiska ställningstaganden utan erkänner att värden är 

föränderliga beroende på tid och rum. 
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För att uppnå vetenskaplighet krävs intersubjektivitet, det vill säga att 

slutsatserna inte är personligt tyckande, inte vilar på dolda eller godtyckliga principer, utan 

slutsatserna ska redovisas tydligt och vara öppna för kritik. Alla kan inte förväntas acceptera 

de värderingar som ligger till grund för denna analys. Däremot ska alla kunna förstå vilka 

värderingar som analysen utgår ifrån, hur de definieras, och hur jag drar slutsatser. 

Resonemanget som redovisas måste vara möjligt för en utomstående att följa och rekonstruera 

(Badersten 2004: 214-218, Badersten 2006:74-79). Detta görs dels genom att systematiskt 

hänvisa till fakta och använda dessa som argument i analysen, dels genom att visa att de 

normativa slutsatserna är rimliga och möjliga att uppnå (Badersten 2006:169-185). 

Hur vi uppfattar världen beror på vår förförståelse och våra värderingar. 

Analysen utgår från de värderingar som public service och SABC uttrycker i sina riktlinjer 

och policy, som redovisades i kapitel 2. Uppsatsen undersöker i vilken utsträckning dessa 

värderingar och krav omsätts i praktiken. Som ett public service bolag uttrycker SABC värden 

som empiriskt går att undersöka och normativt går att resonera kring. I den normativa 

analysen är poängen att synliggöra och argumentera utifrån uttalade värden. Analysen i denna 

uppsats utgår från tre antaganden: 

 Demokrati i sig är något eftersträvansvärt. 

 Journalistik i allmänhet, och public service i synnerhet, kan under vissa förutsättningar 

gynna demokratiseringsprocesser. 

 Att alla medborgare, oavsett kön, ges möjlighet att uttrycka sig och delta i den 

offentliga debatten, som medier är en plattform för, kan vara ett av flera verktyg för att 

uppnå demokrati. 

 

3.2 Material 

I denna studie är det SABC3 News @ 7 som ingår i den kvantitativa undersökningen. News @ 

7 sänds klockan 19.00 – 19.30 dagligen. Materialet i undersökningen utgörs av 200 inslag 

som sändes under två slumpvis utvalda veckor, alltså fjorton dagar. Den första veckan från 

och med måndag 26 mars 2012 till och med söndag 1 april 2012. Den andra veckan från och 

med måndag 17 september 2012 till och med söndag 23 september 2012. Dessa 

nyhetssändningar finns inspelade och tillgängliga på dvd. Varje nyhetssändning innehåller i 

genomsnitt fjorton nyheter i form av inslag eller telegram, exklusive reklamavbrott och väder. 

Varje sändning börjar med en presentation av vilka nyheter som kommer att ingå i 

sändningen. Toppnyheten är dagens viktigaste nyhet som alltid rapporteras först. Sista 

nyhetsblocket innehåller vanligtvis sporthändelser. 
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3.3 Kvantitativ undersökning 

För att utröna vilket utrymme kvinnor respektive män får i SABCs engelska tv-nyheter under 

två veckor kartläggs innehållet i nyhetsrapporteringen genom en fördelning på 

ämnesområden. För analysen av innehållet i nyhetssändningarna tillämpas en kvantitativ 

metod. Som underlag för skapandet av ett kodschema har jag tagit del av Dahmströms (2011) 

instruktioner. Jag har också inspirerats av tidigare forskning (Alström & Nord 2003, J:son 

Lönn 2005, Hultén 2006) där innehållsanalyser av journalistiskt material utförts. Först tittade 

jag igenom nyhetssändningarna för att få en överblick av materialet. Denna första granskning 

utgjorde grunden till ett första kodschema. Efter provkodning av ett antal nyhetsinslag har 

kodschemat ändrats och olika variabler har slagits ihop, tillkommit eller tagits bort. 

Kodschemat har omarbetats flera gånger med syftet att få fram variabler som var väl 

anpassade till det faktiska innehållet i nyhetsinslagen. Kodningen har utformats för att de 

innehållsliga variablerna ska fungera i enlighet med undersökningens syfte och 

frågeställningar, alltså att besvara frågan om hur stor skillnaden är mellan andelen män 

respektive kvinnor som uttalar sig i SABCs engelska tv-nyheter och i vilka ämnen de uttalar 

sig. Variablerna är åtskilda från varandra så att det bara finns ett variabelvärde för varje 

analysenhet (Esaiasson et al. 2012:204). När kodschemat färdigställts kodades samtliga 200 

nyhetsinslag. Undersökningen utfördes genom kodning av inslagen utifrån olika variabler som 

finns bifogade sist i uppsatsen. Materialet fördes in i statistikbehandlingsprogrammet IBM 

SPSS Statistics (SPSS), där tabeller av resultaten skapats. Bivariata relationer som visar om 

det finns samband mellan variabler redovisas i korstabeller. 

 

3.3.1 Variabler och dess tillämpning  

Variablerna ska i den kvantitativa studien svara på den första frågeställningen om vilka 

personer som uttalar sig i SABCs engelska tv-nyheter och hur stor andel kvinnor respektive 

män som används som källor under de undersökta veckorna. Variablerna har skapats utifrån 

uppsatsens normativa teori om public service som en del av en demokratiseringsprocess, och 

feministiska perspektiv som beskriver hur maktordning bidrar till polarisering mellan män och 

kvinnor och i bland annat hur journalistiken väljer källor utifrån kön och position. 

Kodschemat består av åtta variabler och redovisas i bilaga 1. 

Inslagstyp anger hur nyheten är utformat i sin presentation, det vill säga hur stort 

utrymme nyheten får och hur mycket resurser som krävts för att skapa nyhetsinslaget. 

Variabeln anger också om inslaget är en huvudnyhet som visas först i sändningen. Inslagstyp 
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anger också om inslaget är en renodlad nyhetsvinkel eller har en mjukare och reflekterande 

framtoning i form av reportage. 

Variabeln kön förstaciterad används för att ange om det är en kvinna eller man som uttalar sig 

först i inslaget och som inte är reporter/journalist. Traditionellt har forskningen skilt mellan 

det biologiska könet och det socialt och kulturellt konstruerade genuset. Genus består av 

åsikter och föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt i samhället och är föränderligt 

över tid och mellan kulturer. Kön preciserar den fysiska kroppen och gör distinktion mellan 

biologisk man och biologisk kvinna. Men västerländsk filosofi om kön och genus kritiseras av 

flera forskare (Nzegwu 1994, Amadiume 1997, Oyewumi 1997, Collins 1998) som menar att 

en afrikansk kontext kräver egna definitioner utifrån sin specifika situation. Nzegwu (1994) 

kräver akademisk uppmärksamhet på de varianter av jämställdhet som kan skymmas av 

västerländsk feministisk partiskhet. Som exempel nämner hon förkoloniala begrepp om kön 

och jämlikhet i Nigeria (Nzegwu 1994:84). Enligt Oyewumi (1997) går det inte att förutsätta 

att sociala relationer i alla samhällen är organiserade kring skillnaden mellan de fysiska och 

biologiska könen. Hon menar att det är vanskligt att utgå från ett västerländskt könsperspektiv 

för att studera afrikanska samhällen, och varnar för imperialism och missuppfattningar om 

afrikanska samhällen (Oyewumi 1997:28,32). Oyewumi föreslår istället att sociala relationer 

främst organiseras utifrån språk, men också kronologisk åldersskillnad och släktskap 

(Ibid:42,46). Detta är intressant kritik som förtjänar vidare diskussion men som inte ryms i 

denna uppsats. Som nämnts tidigare är Sydafrika ett land med elva officiella språk och flera 

olika kulturer. Därmed är det inte möjligt att här utgå från Oyewumis tillvägagångssätt 

eftersom jag uppfattar att den typen av forskning kräver ett mer homogent samhälle än vad 

Sydafrika är. I denna uppsats använder jag begreppet kön för att särskilja män och kvinnor 

biologiskt och undersöka representativitet som kan säga något om könsrelaterade mönster i 

nyhetsinslagen. Genom att koda den första personen, och inte räkna varje person för att utse 

huvudaktör, undanröjs subjektivitet i fastställandet om vem som är den mest framträdande i 

inslaget. Om det är ett telegram utan något citat kodas det som Ej Tillämpbart. 

Variabeln ämnesområde anger vilket övergripande ämne som dominerar 

inslaget. Det ska ge en bild av vilka ämnen som SABCs engelska nyheter rapporterar om och 

vem som uttalar sig om dessa ämnen. 

Position är baserat på den person som är förstaciterad med hänsyn till titel och 

sammanhang. Denna variabel anger vilken roll den förstaciterade har i inslaget och vad han 

eller hon skall tillföra från sin position som vanlig medborgare och allmänhet eller med en 

formell titel. Sociologen och professorn Charles Wright Mills (1956) menade att eliten består 
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av militär, regering och näringsliv. Eliten omfattar de som innehar politisk, militär och 

ekonomisk makt, och har överblick över massamhället. Mills delade upp eliten i två nivåer 

baserat på graden av inflytande och typ av inflytande. Den högsta nivån är de verkliga 

beslutsfattarna, medan den lägre är de med intressen, inflytande och förmåga att skapa 

opinion men som inte fattar beslut. Elitens beslut eller passivitet får konsekvenser för de stora 

massorna av människor som befinner sig lägst ner på skalan. Enligt Mills är massan 

oorganiserad, dåligt informerad, och maktlös, och samtidigt ekonomiskt och politiskt 

beroende av eliten (Mills 1956:28-29). Mills utforskade offentliga och privata byråkratier, och 

dess påverkan på den demokratiska processen. Han menade inte att eliten är en konspiration, 

utan hävdade snarare att eliten är en social struktur som har utvidgats och centraliserats hos en 

mindre grupp som delar liknande social bakgrund (Ibid:7-9). Mills hävdade också att eliten 

samordnas genom att dominerande institutioner integreras med varandra. Politiken, militären 

och ekonomiska beslut blir alltmer sammankopplade på grund av att de är beroende av 

varandra (Ibid:7-8). I denna uppsats kodas den förstaciterade personens position med 

utgångspunkt i Charles Wright Mills definition om elit. Eliten är de som uttalar sig utifrån den 

position de tillskrivs med titel som framgår i namnskylten. Om det är ett telegram utan något 

citat kodas det som Ej Tillämpbart. Samtliga variabler finns beskrivna i 

kodningsinstruktionerna bilaga 2. 

De delar av nyhetssändningarna som undantagits från den kvantitativa 

undersökningen är inslag endast med programledare och reklaminslag. Även de dagliga 

börsnoteringarna och avslutande väderprognoser har uteslutits i den kvantitativa analysen. 

 

3.3.2 Validitet och reliabilitet 

I den kvantitativa undersökningen påverkas den interna validiteten av hur väl kodschemat 

utformats i relation till uppsatsens syfte och frågeställningar (Esaiasson et al. 2012:58). Det är 

viktigt att använda rätt undersökningsmetod för att få svar på studiens frågeställningar, och 

undersöka det som är menat att undersökas. För att uppnå hög validitet har som nämnts ovan 

ett kodschema skapats med inspiration från tidigare forskning. Den externa validiteten 

påverkas av vilka möjligheter som finns att generalisera slutsatser från undersökningens urval 

till en större population eller kontext (Ibid:58, 198). Att denna undersökning grundas på två 

slumpvis utvalda veckor medför att slutsatserna inte är begränsade till endast en 

sammanhängande tidsperiod. Att undersöka en nyhetsvecka på våren och en på hösten 2012 

ökar möjligheten att dra generella slutsatser jämfört med om jag följt en sammanhängande 
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period då nyheterna eventuellt domineras av ett då aktuellt nyhetsämne eller en speciell 

händelse. 

Hög reliabilitet uppnås genom frånvaro av felaktigheter under datainsamlingen 

(Esaiasson 2012:64). För att kontrollera studiens reliabilitet har jag använt metoden 

intrakodarreliabilitet (Ibid:64, 208). Jag har utfört metoden genom att gå tillbaka till samma 

material och upprepa en mindre del av det redan kodade materialet.  Trettio nyhetsinslag, 

femton från vardera veckan, kodades en andra gång efter fyra månader och man kan därför 

anta att den tid som förflutit mellan de båda mättillfällena är tillräckligt lång för att sakna 

betydelse för resultaten. Resultatet i reabilitetskontrollen visade inte någon skillnad utan 

mycket hög samstämmighet och bör därmed tyda på en hög reliabilitet. 

Det har varit relativt svårt att hitta tidigare forskning om innehållsanalys och 

källor i Sydafrikanska nyhetsmedier. Resultaten i denna kvantitativa undersökning kommer 

dels att jämföras med studier om Sydafrikanska nyhetsmedier och dels med andra länder 

regionalt och globalt där community media som finansieras med statligt stöd och 

medlemsavgifter, public service-medier och privata medier i ingår. Till stor del kommer 

resultaten i denna studie att jämföras med Global Media Monitoring Project 2010 (GMMP) 

som undersökte genus och källor i tidningar, radio och tv-stationer från 108 länder globalt den 

10 november 2009 (www.whomakesthenews.org). Inom ramen för den globala 

undersökningen genomförde två organisationer, Gender and Media Southern Africa Network 

och Media Institute of Southern Africa, en regional kartläggning som omfattar över 30 000 

nyheter i 14 länder i södra Afrika och innefattar nationella rapporter. Undersökningen kallas 

för Gender and Media Progress Study 2010 (GMPS) (http://www.genderlinks.org.za). 

Resultaten kommer också att jämföras med forskning om nyhetsmedier i Sverige som enligt 

Moes och Syvertsens (2009) definition har ett starkt public service system till skillnad från 

Sydafrika som enligt författarna har ett svagt public service (Moe & Syvertsen. 2009:398). 

 

3.4 Kvalitativ undersökning 

Utöver den kvantitativa innehållsanalysen utförs också en kvalitativ undersökning i avsikt att 

identifiera sådana nyhetsramar i inslagen som möjliggör en djupare förståelse för vilka ämnen 

som dominerar. Resultaten i den kvantitativa analysen ligger till grund för den kvalitativa 

analysen. Den efterföljande kvalitativa delen inriktas på hur nyheterna ser ut och innehåller en 

noggrann genomgång av materialets delar, helhet och kontext syftande till att ta fram det 

väsentliga innehållet (Esaiasson 2012:210). Genom kvalitativa innehållsanalyser blir det 

möjligt att tolka innebörder, kontexter och andra mer djupgående aspekter (Ekström & 
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Larsson 2010:19). I den kvantitativa innehållsanalysen kodas alla inslag med hjälp av 

samtliga fastställda variabler. Men den kvalitativa framing-analysen genomförs däremot 

endast på utvalda delar av materialet. Vilka inslag som ska analyseras i den kvalitativa delen 

bestäms utifrån resultaten i den kvantitativa innehållsanalysen. För den kvalitativa analysen 

undersöks de två vanligast förekommande ämnesområdena under de undersökta veckorna. 

Sammanlagt väljs 30 inslag ut för en djupare analys som kan förväntas åskådliggör hur 

kvinnor och män presenteras i nyheterna mot bakgrund av den normativa ansatsen att 

journalistiken i allmänhet och public service i synnerhet har ett ansvar i enlighet med sitt 

demokratiska uppdrag att behandla kvinnor och män jämställt för att inte främja stereotypa 

bilder. 

Många textanalytiska frågeställningar handlar om kvalificerade beskrivningar 

för att karaktärisera det väsentliga i innehållet (Esaiasson 2012:215). I och med tv-mediets 

specifika karaktär är det relevant att fokusera på bildinnehåll, nyhetens vinkel, vem som blir 

intervjuad, vad personen säger och i vilket sammanhang detta sker. För detta ändamål görs en 

beskrivning av nyhetsinslagens utseende i dessa avseenden. Denna kvalitativa analys 

genomfördes i ett analysschema, som redovisas nedan, baserat på framing-analys. Analysen 

presenteras i form av deskriptiv löpande text.  

 

3.4.1 Framinganalys 

Frågeställningarna i denna uppsats handlar inte bara om omfattning, det vill säga hur många 

och vilka som kommer till tals i nyheterna, utan också om hur nyheterna skildrar kvinnor och 

män. I den kvalitativa undersökningen analyseras enskilda nyhetsinslags form och struktur. 

Detta görs för att närmare belysa hur nyheter gestaltas och ramas in av journalisterna för 

tittaren. Om man utgår från dels att jämställdhet innebär att människor oavsett kön ska ha 

samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom den politiska, ekonomiska och privata 

sfären, dels att public service ska försvara och vara en del av demokratiska värden och 

därmed principen om alla människors lika värde, blir det intressant att undersöka hur 

nyheterna presenterar män och kvinnor. Därför är framinganalys som undersöker 

nyhetsramarna, det vill säga vilka ramar som tillämpas, en adekvat metod. Enligt Strömbeck 

(2009) kommer ordet framing från engelskan och kan översättas med utformning, gestaltning, 

inramning eller upplägg (Strömbeck 2009:119). 

Uppsatsens andra frågeställning handlar om hur kvinnor och män uttalar sig, 

inom vilka områden och från vilka positioner. Därför läggs tonvikten på att analysera 

inramningen av SABCs mest förekommande nyheter. Enligt Entman (1993) innebär framing 
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att den som förmedlar information väljer ut och betonar vissa aspekter som på så sätt blir mer 

framträdande än andra och därmed främjar en viss problemdefinition, tolkning, moralisk 

bedömning och/eller hur mottagaren ska hantera det som beskrivs. Att rama in en nyhet 

innebär att välja vissa aspekter av en upplevd verklighet och göra dem mer framträdande i en 

kommunicerande text. Enligt Entman skapar olika begrepp associationer hos publiken i form 

av bland annat bilder, känslor och tankar. Framinganalys söker svar på dels inramningar, det 

vill säga gestaltning av informationen, och dels hur medier påverkar opinionen. Exempelvis 

kan journalisten presentera en händelse som antingen positiv eller negativ utan att explicit 

uttrycka åsikter utan istället framhäva subtila värderingar. Entman använder begreppet 

”salience” som betecknar betydande, och förekommer på olika nivåer: 

 Avsändaren som förmedlar medvetna eller omedvetna val. 

 Texten innehåller eller saknar nyckelord och bilder. 

 Mottagaren som antingen påverkas eller inte påverkas enligt avsändarens avsikt 

(Entman 1993:52-53). 

Journalister väljer ut och väljer bort innehåll och källa i nyhetsrapporteringen. Journalisten 

bestämmer vinkel och fokus (Gamson & Modigliani 1989, Allan 2010). Ramar är oundvikliga 

i samband med att journalistiken organiserar och reglerar sin produktion. Det handlar om 

principer för urval, betoning och presentation av vad som finns, vad som händer och vad som 

är viktigt. En ram markerar alltså förhållandet mellan flera element som står i samband med 

varandra i en text som ska förklara eller berätta om en händelse. Ramen definierar eller tolkar 

det inträffade (Gitlin 1980). Men ramar är inte detsamma som ämne. Nyheten 

uppmärksammar ett ämne och ramarna definierar nyhetsvinkel, det vill säga vad som ska 

betonas eller utelämnas för att förklara eller förtydliga ämnet. Enligt Van Gorps (2007) är 

ramar ett kulturellt fenomen och författaren definierar sex olika förutsättningar: 

1. Ramar beror på kulturell kontext och måste ses utifrån sociala, politiska och historiska 

sammanhang. 

2. Ämnet i nyheten och ramen är inte identiska. Läsarna uppfattar ämnets inramning 

utifrån kulturell förståelse. 

3. Ramar är en maktmekanism och är ofta osynliga. 

4. Ramar är en del av kulturen och består inte lika mycket av personligt tycke och smak. 

Alltså tolkar individer ramarna beroende på vilken kultur de tillhör. 

5. Ramar är föränderliga och ändras gradvis över tid. 

6. Ramar är en del av ett socialt samspel och förhandling mellan producent och publik 

(Van Gorps 2007:63-64). 
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I framinganalys undersöks närvarande och icke-närvarande nyckelord, återkommande uttryck, 

stereotyper, källor och meningar som innehåller tematiska samlingar av fakta eller fördomar. 

En mening i en text behöver inte innehålla någon av ramarna, men kan samtidigt innehålla 

samtliga (Entman 1993, Van Gorp 2007). Jag vill poängtera att i denna studie undersöks 

inramningen av nyhetsinslagen, och jag söker inte svar på hur publiken mottar informationen 

och hur opinionen påverkas. Jag kommer att utgå från Robert Entmans definition (Entman 

1993:52): 

1. Ett problem definieras 

 Vad är problemet? 

 Vilka aktörer är inblandade? 

 Vilka effekter har problemet? 

2. Tolkning av orsaken till problemet 

 Varför finns detta problem? 

 Vilka är ansvariga? 

3. Moralisk utvärdering 

 Hur värderas problemet? 

 Hur värderas orsakerna? 

(Används positiva, negativa eller neutrala ord?) 

4. Förslag till åtgärder för att lösa problemet 

 Vilka ska lösa problemet? 

 Hur ska problemet lösas? 

Den metod som kommer att användas i denna undersökning är kvalitativ textanalys av 

inramningsenheter och latenta meningsstrukturer. För att identifiera hur kvinnor och män 

inramas i SABCs engelska tv-nyheter har nyhetsinslag analyserats, vad som sägs, av vem och 

vilka bilder som förekommer. Det som ska klarläggas i denna genomgång är hur nyheterna ter 

sig betraktade genom de ramar som går att urskilja. Vid analysen av SABCs engelska tv-

nyheter skapar jag en modell för denna undersökning utifrån Entmans definition som kommer 

att ställas upp på följande vis för varje inslag som ingår i analysen: 

 

SABC 

engelska 

tv-nyheter 

 

 

 

Problem 

- Vad är problemet? 

- Vilka aktörer är 

inblandade? 

- Vilka effekter har 

problemet? 

Orsaker 

- Varför finns 

detta problem? 

- Vilka är 

ansvariga? 

 

Värderingar 
- Hur värderas 

problemet? 

- Hur värderas 

orsakerna? 

 

Lösningar 
- Vilka ska lösa 

problemet? 

- Hur ska 

problemet lösas? 

 

Dominerande 

inramning 
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3.4.2 Avgränsningar och begränsningar 

Framing-analysmetoden riskerar att vara subjektiv i sig själv. Att skapa en analysmodell kan i 

sig innebära ett slags inramning (Van Gorp 2007). Jag inser svårigheten i att använda denna 

metod på ett material som har annan språklig och kulturell bakgrund än den jag själv har. 

Olika forskare med olika språkkunskaper och kulturell erfarenhet riskerar att tolka 

inramningen olika. Som forskare kan det vara svårt att vara neutral angående andra kulturer 

på grund av forskarens egna kulturella bakgrund. Forskarens kulturella tillhörighet riskerar att 

bidra till ett kulturbundet tankemönster som påverkar bedömningen av forskningsobjektet. 

Här undersöks hur public service i Sydafrika skildrar och utformar tv-nyheter. 

Undersökningsperioden omfattar fjorton dagars nyhetsbevakning, innehållande totalt 200 

nyhetsinslag. Resultatet kan kanske kritiseras för att endast avse dessa två veckor. Ett mer 

omfattande material skulle antagligen medföra större generaliserbarhet. Dock visar tidigare 

studier att nyheter ofta är förutsägbara i sin karaktär (McQuail 2003:376). Avsikten är att 

kombinationen av kvantitativ och kvalitativ metod i denna undersökning ska kompensera för 

detta och öka tillförlitligheten i resultaten. 

Det bör noteras att dessa slutsatser gäller tv, möjligtvis skulle man komma fram 

till andra slutsatser gällande radio, som är ett billigare och mer tillgängligt medium. SABC 

har som uppdrag att leverera nyheter på alla officiella språk. I denna uppsats är det inte 

möjligt att analysera nyhetssändningar på några andra språk än engelska. Hade det varit 

möjligt att inkludera fler språk kanske det skulle bidra till en djupare analys av hur public 

service i Sydafrika skildrar och utformar tv-nyheter. Med tanke på Sydafrikas historia och 

sammansättning hade det också varit intressant att inkludera etnicitet i denna undersökning, 

men det har inte varit möjligt pågrund av min bristande förmåga att urskilja dessa endast 

genom att analysera tv-inslag. 

Inom ramen för studien ingår också en vistelse i Johannesburg från 26 mars 

2012 till 18 april 2012. Jag besökte vid ett flertal tillfällen SABCs huvudkontor i Auckland 

Park för att bli introducerad till arbetsplatsen och få möjlighet att observera nyhetsarbetet. 

Dessa observationer ingår dock inte i analyserna men de har gett fördjupad insikt i SABCs 

organisation. 
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4. RESULTAT KVANTITATIV ANALYS 

4.1 Andel kvinnor och män 

Under de två undersökta veckorna förekommer totalt 200 nyheter som ingår i den kvantitativa 

undersökningen. Av dessa finns det en förstaciterad person i totalt 137 kodade nyheter där 

någon uttalar sig, övriga telegram har kodats som kön ej tillämpbart. I denna undersökning av 

SABCs engelska tv-nyheter visar resultaten att män som förstaciterade är i majoritet. Om man 

bortser från de fall där kön inte framgår uttalar sig män som förstaciterade i 76 procent av 

inslagen under de undersökta veckorna. Därmed kan man konstatera att kvinnor är 

förstaciterade i 24 procent av inslagen. 

 

 

4.1.1 Ämnesområden, kvinnor och män 

Under de undersökta två veckorna utgör ämnesområdet sport största delen av 

nyhetssändningarna med 26 procent av alla inslag. Bortsett från detta område är brottslighet 

den vanligaste nyheten med 11,5 procent av inslagen. Därefter följer arbetsmarknadsfrågor 

med 10,5 procent, närmast följt av inrikespolitik med 9 procent och utrikespolitik med 6 

procent. Kultur och sociala frågor förekommer i lika utsträckning och uppgår till 5,5 procent 

vardera. Olyckor förekommer i 4 procent av inslagen, samt korruption 3,5 procent och 

ekonomi 3,5 procent. Rasism förekommer 2,5 procent av inslagen. Övriga ämnesområden 

ligger alla på 2 procent eller mindre. 

76 % 

24 % 

Man Kvinna 

Tabell 1: Förstaciterade kvinnor och män i 

procent 
(Totalt antal: 137) 
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Inom de undersökta veckorna har närmare en tredjedel av nyheterna ingen 

förstaciterad utan utgörs av telegram utan citat och kan därmed inte attribueras till någon 

aktör.  Det finns en förstaciterad person i totalt 137 kodade inslag. Män förekommer som 

förstaciterade inom alla ämneskategorier, men kvinnor saknas helt som förstaciterade inom 

kategorierna ekonomi, säkerhetsfrågor, miljö och rasism. Det enda ämnesområde där kvinnor 

förekommer som förstaciterade i större utsträckning än män är i de nyheter som handlar om 

brottslighet. I ämnesområdet brott och kriminalitet är 53,3 procent kvinnor och 46,7 procent 

män och kan därmed räknas som jämställt. Ämnesområdet sociala frågor har en tämligen 

jämn fördelning med 63,6 procent män och 36,4 kvinnor. Bland de ämnesområden där både 

män och kvinnor uttalar sig har ämnet arbetsmarknad störst skillnad mellan könen med 93,3 

procent män som förstaciterade och 6,7 procent kvinnor. Därefter följer utrikespolitik med 

88,9 procent män och 11,1 procent kvinnor. I ämnesområdet sport är fördelningen 87,5 

procent män jämfört med 12,5 procent kvinnor. I nyheter om inrikespolitik är fördelningen 

86,7 män procent mot 13,3 procent kvinnor. Övriga ämnesområden är i så få i antal att de inte 

bör ingå i en vidare analys. 

 

 

 

26,0 

11,5 
10,5 9,0 

6,0 5,5 5,5 
4,0 3,5 3,5 

2,5 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 

Tabell 2: Ämnesområdenas förekomst i procent 
(Totalt antal: 200) 
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I undersökningen av inslagstyper förekommer män oftast som förstaciterade i 

kategorin nyhetsinslag, och nyhetsinslag utgör 65 procent av allt som visas i 

nyhetssändningarna under de undersökta två veckorna. Av samtliga nyhetsinslag dominerar 

ämnesområdet sport med 29,2 procent. Det i övrigt största av ämnesområdena för 

nyhetsinslagen är inrikespolitik med 11,5 procent av inslagen. Brottslighet förekommer i 8,5 
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procent av nyhetsinslagen och arbetsmarknadsfrågor i 7,7 procent. Samma andel har sociala 

frågor. Därefter följer utrikespolitik och olyckor som vardera får 4,6 procent av 

nyhetsinslagen. Nyheter om rasism och korruption har vardera 3,8 procent av inslagen. Övriga 

områden uppgår som högst till 3,1 procent. 

Sport förekommer inte som toppnyhet någon gång under de undersökta 

veckorna trots sin dominans i övrigt. Nyheter om arbetsmarknad, som behandlar fackliga 

förhandlingar, arbetsvillkor och strejker, dominerar toppnyheterna med 28,6 procent. Av 

toppnyheterna delas andra plats av brott och utrikespolitik med vardera 21,4 procent. Av 

toppnyheterna hamnar inrikespolitik på tredje plats med 14,3 procent. Lägst bland de sex 

ämnesområden som förekommer som toppnyheter ligger kultur och sociala frågor med 

vardera 7,1 procent. I diagrammet nedan anges fördelningen av inslagstyp i antal för män 

respektive kvinnor. 

 
 

4.1.2 Positioner, kvinnor, män 

Det finns en förstaciterad person i totalt 137 kodade inslag och av dessa tillhör 20 procent 

kategorin vanlig medborgare. Därnäst följer sportaktör som förstaciterad med 16 procent av 

nyheterna.  Politiker, exklusive presidenten utgör 15,3 procent.  Om presidenten kodas enskilt 

förekommer han i 7,3 procent av inslagen. När politiker räknas inklusive presidenten Jacob 

Zuma så uppgår de som förstaciterade i 22,6 procent av nyheterna. Därefter följer aktörer i 

positionerna intresseorganisation 13 procent, rättsväsende 9,5 och näringslivet 5,1 procent. 

Personer som är enskild arbetare och personer från offentlig förvaltning utgör båda 3,6 

procent. Övriga positioner utgör högst 2,9 procent eller mindre. 
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Endast då aktören kan hänföras till kategorin vanlig medborgare är en 

övervägande andel av aktörerna kvinnor med 55,6 procent och män utgör 44,4 procent. För 

övriga kategorier gäller manlig statistisk dominans. För samtliga aktörer exklusive vanlig 

medborgare är de förstaciterade i hög grad män med cirka 83 procent. Angående aktörer från 

intresseorganisation är könsfördelningen 88,9 procent män och 11,1 procent kvinnor. Ungefär 

samma fördelning gäller för positionerna politik och sport. Som aktör inom offentlig 

förvaltning utgör män 80 procent och kvinnor 20 procent. I 61,5 procent av inslagen är män 

förstaciterade som aktör från rättväsende och kvinnor utgör 38,5 procent. Ungefär samma 

fördelning gäller för näringsliv. Som enskild anställd arbetare är det endast män som uttalar 

sig, men denna position är så pass få i antal att de inte ingår i en vidare analys. 
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Tabell 5: Position för förstaciterad i procent 
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4.2 Sammanfattning och jämförelser med tidigare forskning 

Sammanfattningsvis förekommer det i SABCs engelska nyhetssändningar, med start klockan 

19.00, betydligt fler män jämfört med kvinnor under de undersökta veckorna. 

Nyhetssändningarna utgörs till största delen av nyhetsinslag, inte av telegram eller reportage, 

och män uttalar sig oftare som förstaciterad i nyhetsinslagen. Bortsett från sport är brott den 

vanligaste nyheten, följt av ämnesområdet arbetsmarknadsfrågor. Toppnyheterna som 

kommer först i varje nyhetssändning domineras av ämnet arbetsmarknad. Den vanligaste 

aktören som uttalar sig som förstaciterad tillhör kategorin vanlig medborgare, vilket är den 

enda kategorin med övervägande andel kvinnor. Politiker, inklusive presidenten, hamnar på 

andra plats bland de förstaciterade i inslagen. 

 

4.2.1 Andel kvinnor och män jämfört med tidigare undersökningar 

Resultaten i denna studie som visar manlig dominans i SABCs engelska tv-nyheter 

överensstämmer med andra undersökningar. Global Media Monitoring Project 2010 (GMMP) 

redovisar att av de personer som finns med i tidningar, radio och tv-nyheter globalt är 24 

procent kvinnor och 76 procent män (GMMP 2010:7 www.whomakesthenews.org). Alltså 

visar GMMP samma resultat globalt som denna undersökning visar beträffande SABCs 

engelska tv-nyheter. Gender and Media Progress Study 2010 (GMPS) som kartlägger södra 

Afrika redovisar att kvinnor i genomsnitt utgör 19 procent av nyhetskällorna och män 81 
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procent i regionen. GMPS visar en marginell skillnad för Sydafrika där kvinnor utgör 20 

procent och män 80 procent av nyhetskällorna i flera olika nyhetsmedier (GMPS 2010a:41 

http://www.genderlinks.org.za). Enligt samma studie finns skillnader mellan tidningar, 

television och radio i Sydafrika. Radio har högst andel kvinnor som källor med 23 procent 

jämfört med andelen män, följt av televisionen med 21 procent. De tryckta medierna har den 

lägsta andelen kvinnliga källor med 19 procent (GMPS 2010b:5 

http://www.genderlinks.org.za). I en jämförelse mellan GMPS och resultatet i min 

undersökning har alltså SABCs engelska tv-nyheter något högre andel kvinnor som källor än 

afrikanska nyhetsmedier och nationella nyhetsmedier generellt i Sydafrika. GMPS har också 

delat upp medierna i dels community media, som skapas och kontrolleras av antingen ett 

geografiskt samhälle eller en intressegrupp, dels public service-medier och dels privata 

medier i södra Afrika. Enligt rapporten är andelen kvinnor som källor inom public service-

medier 20 procent jämfört med 19 procent i de privata medierna och 22 procent i community 

media (GMPS 2010a:43). Enligt Moorosi (2002) dominerade män som källor i Sydafrikanska 

nyheter i de tre tv-kanalerna e.tv, SABC2 och SABC3 och kvinnor var underrepresenterade 

som nyhetskällor (Moorosi 2002:29 http://ccms.ukzn.ac.za). 

I Sverige, som kan anses ha ett starkt public service system, så redovisar 

forskning om mäns och kvinnors representation i nyheter vanligtvis en uppdelning på 70 

procent respektive 30 procent, enligt Jarlbro (Jarlbro 2006:29). Enligt Abrahamsson och 

Waara (2005) får kvinnor mindre tid och plats i nyheterna jämfört med det utrymme som män 

får (Abrahamsson & Waara 2005 www.lansstyrelsen.se). Resultatet i min undersökning som 

visar manlig dominans stämmer också överens med forskning om svenska nyhetsmedier, men 

i Sverige förekommer något högre andel kvinnor. Fagerström och Nilsson (2008) konstaterar 

att det år 2005 förekom 70 procent män och 30 procent kvinnor i de svenska 

nyhetssändningarna (Fagerström & Nilsson 2008:119). Andelen kvinnor i svenska tv-nyheter 

hamnade på 25 procent i Monica Löfgren Nilssons studie (Löfgren Nilsson 2009:46 

http://jmg.gu.se). 

Alltså stämmer resultaten i min kvantitativa undersökning överens med globala 

och nationella studier. Även specifik forskning inriktad på nyheter i Sverige visar att kvinnor 

förekommer mer sällan än män. Samtidigt ligger andelen kvinnor i min undersökning av 

SABC något högre i jämförelse med undersökningar om nyhetsmedier regionalt i södra 

Afrika och även nationellt i Sydafrika, men något lägre jämfört med Sverige. 
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4.2.2 Ämnesområden jämfört med tidigare undersökningar 

Resultatet i denna undersökning som visar att sport utgör en stor del av SABCs 

nyhetssändningar stämmer överens med de Beer (1996) som genomförde en innehållsanalys 

av medier i Sydafrika, Kenya och Nigeria. Enligt hans undersökning hade sport en 

framträdande plats i den nigerianska och sydafrikanska mediebevakningen jämfört med den 

kenyanska redan på mitten av 1990-talet. I den sydafrikanska studien ingick internationella 

nyheter i två dagstidningar liksom den huvudsakliga nyhetssändningen från South African 

Broadcasting Corporation. Resultatet visade att i Sydafrika var sport det mest frekventa 

ämnesområdet med 26,5 procent (de Beer 1996 www.ibiblio.org). Däremot skiljer sig mina 

resultat från de Beers resultat gällande nöje och ekonomi. I min undersökning utgör dessa 

ämnen en mindre del av nyheterna medan de Beer kommer fram till att underhållning och 

internationell ekonomi hamnar betydligt högre upp på listan över förekommande ämnen 

(Ibid). I Mapukatas (1998) undersökning av SABCs engelska nyheter handlade ungefär 25 

procent om politik, tätt följt av brott och våld. Våra resultat skiljer sig alltså åt främst gällande 

politik som inte utgör lika stor del i min undersökning. Däremot kommer vi fram till liknande 

resultat gällande brott och kriminalitet som hamnar på andra plats i båda undersökningarna 

om ämnesområden. Min analys stämmer också överens med Mapukatas resultat om ekonomi 

som är det enskilda område det rapporterades minst om i bådas undersökningar. Mapukata 

nämner dock inte hur stor andel av nyhetsinslagen i hennes undersökning som utgörs av sport. 

Däremot påpekar hon att SABC sände en stor andel sportinslag både på ideologiska och 

kommersiella grunder. Dels för att skapa gemenskap mellan grupper och även allmänt för att 

locka tittare (Mapukata 1998:36-39 http://ccms.ukzn.ac.za). Enligt Moorosi (2002) var 

kvinnor underrepresenterade som nyhetskällor inom alla områden i de sydafrikanska tv-

kanalerna e.tv, SABC2 och SABC3. Män dominerade exempelvis politik, ekonomi, 

vetenskap, sport och kultur. Kvinnor dominerade i hennes studie inte på något område 

(Moorosi 2002:30-35 http://ccms.ukzn.ac.za). Min undersökning har alltså något högre andel 

kvinnor i flera ämnesområden jämfört med Moorosi. Enligt GMMP (2010) dominerar nyheter 

om politik och förekommer med 28 procent följt av brottslighet med 20 procent och 

ekonomin med 17 procent globalt. Även i regionerna Afrika, Asien, Europa, Latinamerika 

och Mellanöstern dominerade ämnet politik (GMMP 2010:4-5 www.whomakesthenews.org). 

Alltså skiljer sig GMMPs innehållsanalys från mina resultat genom att politik inte är ett lika 

frekvent ämne där. Trots att brottslighet utgör olika stor andel hamnar detta ämne på andra 

plats i båda undersökningarna. 
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4.2.3 Kvinnor och män per ämnesområde jämfört med tidigare undersökningar 

Enligt resultaten i denna undersökning av SABCs engelska tv-nyheter är det endast inom 

nyheter som handlar om brottslighet som kvinnor förekommer mer än män som förstaciterade. 

Även vad gäller sociala frågor är kvinnor förhållandevis ofta förstaciterade trots att männen är 

fler inom denna ämneskategori. De två ämnesområden som således kan betraktas som 

jämställda i min analys är dels nyheter som handlar om brottslighet, dels nyheter om sociala 

frågor. Detta stämmer delvis överens med den globala undersökningen GMMP (2010) som 

visar att kvinnor oftast medverkar nyheter som handlar om sociala frågor. Men samma 

undersökning visar också att kvinnor ofta uttalar sig om vetenskap, hälsa och juridik. 

Samtidigt är det dessa ämnen som enligt GMMP har minst utrymme i nyheterna globalt 

jämfört med de andra ämnena. Enligt samma studie råder det globalt sett könsbalans i nyheter 

om hiv och aids med 42 procent kvinnor och om könsrelaterat våld med 40 procent kvinnor i 

jämförelse med andelen män inom varje ämnesområde. I nyheter om mänskliga rättigheter är 

34 procent av nyhetssubjekten kvinnor och för nyheter om utbildning 34 procent kvinnor 

jämfört med andelen män (2010:7-8 GMMP www.whomakesthenews.org). Enligt GMPS 

(2010) är det i Sydafrika mest sannolikt att höra kvinnors röster i nyheter om så kallade mjuka 

områden. Enligt studien inkluderar dessa ämnet kön och sexualitet med 45 procent kvinnor, 

jämställdhet 38 procent och ämnet utbildning 33 procent jämfört med andelen män inom varje 

ämnesområde (GMPS 2010a:34 http://www.genderlinks.org.za). I min analys av SABCs 

engelska tv-nyheter förekommer män som förstaciterade inom alla ämneskategorier. Däremot 

uttalar sig aldrig kvinnor som förstaciterade inom ämnet ekonomi. Detta resultat skiljer sig 

från globala resultat som visar att kvinnors närvaro i ekonominyheter är 20 procent (GMMP 

2010:7). Bland de ämnesområden där både män och kvinnor uttalar sig är arbetsmarknad det 

ämnet som har den största skillnaden mellan könen med 93,3 procent män och 6,7 procent 

kvinnor som förstaciterade. Trots att gruvnäringen är ett av de ämnen där kvinnor uttalar sig i 

minst utsträckning regionalt och nationellt är andelen högre än i min undersökning med 15 

procent kvinnor och 85 procent män (GMPS 2010a:34). I SABCs engelska tv-nyheter är 

utrikespolitik ett av områdena med störst skillnad med 88,9 procent förstaciterade män och 

11,1 procent kvinnor. I nyheter om inrikespolitik är fördelningen enligt min undersökning 

86,7 procent män mot 13,3 procent kvinnor. Det är en lägre andel jämfört med nyhetsmedier 

globalt som har 19 procent kvinnor i nyheter som handlar om politik (GMMP 2010:7). I min 

studie är kvinnor sällan förstaciterade i sportnyheter, vilket stämmer överens med GMPS som 

visar att kvinnors röster förekommer minst i ämnena sport med 10 procent och 90 procent 
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män, och ekonomi med 16 procent kvinnor och 84 procent män bland nyhetsmedier i 

Sydafrika (GMPS 2010b:5 http://www.genderlinks.org.za). 

Enligt Edström (2006) dominerar männen i svenska nyhetsmedier 

ämnesområdena politik, utrikesfrågor, kultur, sport, livsstil, sociala frågor och ekonomi. Trots 

att män dominerar vad Edström kallar för hårda ämnen och att kvinnor mest förekommer i 

mjuka ämnen, kan män enligt hennes studie representera både mjuka och hårda ämnen inom 

television (Edström 2006:120). 

 

4.2.4 Positioner, kvinnor och män jämfört med tidigare undersökningar 

I denna undersökning utgör förstaciterade politiker, inklusive presidenten Jacob Zuma, 22,6 

procent i SABCs engelska nyheter. Av de förekommande aktörerna är 20 procent vanliga 

medborgare och sportaktörerna förekommer i 16 procent av nyheterna.  Experter finns i cirka 

3 procent av inslagen. Dessa resultat skiljer sig åt i jämförelse med undersökningen GMPS 

(2010) som konstaterar att majoriteten av alla personer som uttalar sig i nyheter regionalt i 

södra Afrika är talespersoner och experter (GMPS 2010a:50 http://www.genderlinks.org.za). 

Motsvarande gäller för Sydafrika där experter utgör 39 procent av källorna och talespersoner 

utgör 28 procent (GMPS 2010b:8-9 http://www.genderlinks.org.za). I denna undersökning är 

en övervägande andel av aktörerna kvinnor endast då positionen kan hänföras till kategorin 

vanlig medborgare. För samtliga positioner exklusive vanlig medborgare är andelen män cirka 

83 procent. Detta stämmer överens med GMPS (2010a) regionala undersökning som visar att 

kvinnor är proportionellt oftare representerade som vanliga människor och uttalar sig om 

personlig erfarenhet, folkopinion eller som ögonvittne. Enligt GMPS står dessa tre kategorier 

tillsammans för ungefär en fjärdedel av alla källor (GMPS 2010a:50). I Sydafrika är källor 

som uttalar sig utifrån personlig erfarenhet, som ögonvittne och personer som utrycker 

folkopinion i minoritet och utgörs i hög grad av kvinnliga källor (GMPS 2010b:8-9). Enligt 

GMMP (2010) skildrar nyheterna globalt en värld där män är fler än kvinnorna i nästan alla 

yrkeskategorier. Det konstateras att männen utgör 90 procent av forskarna, 83 procent av 

juristerna, 83 procent av statstjänstemännen, 69 procent av lärarna och 69 procent av hälso- 

och sjukvårdspersonal, enligt GMMP. Kvinnor dominerar endast i två kategorier, som 

hemmafruar 72 procent och som studenter 54 procent. Endast 20 procent av experterna är 

kvinnor och medan 80 procent av de experter som förekommer i nyheterna är män. 

Världsgenomsnittet för andelen kvinnor i parlamenten är enligt GMMPs undersökning 19 

procent och endast 10 procent av forskare är kvinnor (GMMP 2010:10 

www.whomakesthenews.org). En liknande bild ger GMPS (2010b) som visar att kvinnor i 
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Sydafrikans nyhetsmedia dominerar som oavlönad arbetare i hemmet med ansvar för barn och 

hushållsarbete med 78 procent jämfört med 22 procent män, och som skönhetstävlande 67 

procent kvinnor och 33 procent män. Kvinnor utgör 64 procent av socialarbetare och 60 

procent av sexarbetare. Blott 5 procent av de källor som uttalade sig i sportnyheter är kvinnor 

och 9 procent av kriminella var kvinnor jämfört med andelen män inom varje position (GMPS 

2010b:5). Resultaten i en undersökning av de tre sydafrikanska tv-kanalerna e.tv, SABC2 och 

SABC3 genomförd av Moorosi (2002) visar tvärt emot att män utgjorde majoriteten bland de 

nyhetskällor som tillhörde kategorierna vanliga medborgare, brottsoffer och katastrofoffer 

(Moorosi 2002:44-45 http://ccms.ukzn.ac.za). Män hade också dominerande positioner inom 

alla andra områden (Ibid:43-44,45-51). Däremot kom Abrahamsson och Waara (2005) i sin 

studie om svenska massmedier fram till resultat angående kategorin vanliga medborgare som 

liknar de som framkommer i denna undersökning. Enligt Abrahamsson och Waara skildras 

kvinnor som passiva vanliga medborgare medan männen skildrades som aktiva ledare och 

chefer. De skriver att reportrar ofta väljer att intervjua män eller väljer ut män att kommentera 

som experter (Abrahamsson & Waara 2005:18 www.lansstyrelsen.se). Detsamma menar 

Löfgren Nilsson (2009) som påvisar att just så kallade experter till största delen utgörs av 

män. Kvinnor representerar desto oftare vanlig medborgare i tv-nyheterna. Enligt Löfgren 

Nilsson framstår kvinnor inte sällan som mindre intressanta att intervjua gällande exempelvis 

politik (Löfgren Nilsson 2009:45 http://jmg.gu.se). Källor som tillhör eliten och som uttalar 

sig i nyheterna utgörs alltså huvudsakligen är män. Således stämmer mina resultat i denna 

undersökning om SABCs engelska tv-nyheter i stort överens med tidigare globala och 

regionala undersökningar. 
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5. RESULTAT KVALITATIV ANALYS 

Den kvantitativa studien har kompletterats med en kvalitativ undersökning för att få fram 

ytterligare kunskap om nyhetsinnehållet, hur ämnesområdena behandlas och hur kvinnor och 

män förekommer som källor. Enligt den kvantitativa analysen i kapitel 4 av SABCs engelska 

tv-nyheter är, bortsett från ämnet sport, brottslighet den vanligaste nyheten med 11,5 procent 

av inslagen under de två undersökta veckorna. Inom gruppen kvinnor uttalar sig de flesta i 

nyheter som handlar om brottslighet och detta är det ena av de två ämnesområden som kan 

anses vara i det närmaste jämställda.  Därefter följer ämnesområdet arbetsmarknadsfrågor 

som det näst vanligaste ämnesområdet med 10,5 procent. Bland de ämnesområden där både 

män och kvinnor uttalar sig är arbetsmarknad det ämne som uppvisar störst skillnad mellan 

könen med 93,3 procent män och 6,7 procent kvinnor som förstaciterade. Alltså är både 

brottslighet och arbetsmarknad vanliga ämnesområden i SABCs engelska tv-nyheter, 

samtidigt som de skiljer sig avsevärt åt i andelen förstaciterade män och kvinnor. Därmed blir 

det intressant att undersöka hur dessa två områden ramas in för att belysa hur nyheterna 

gestaltas då kvinnor respektive män uttalar sig. Denna kvalitativa framinganalys ska pröva om 

det går att urskilja några generella drag som beskriver på vilket sätt kvinnor och män används 

som källor i SABCs engelska tv-nyheter med hänsyn till programföretagets public service 

uppdrag att försvara demokrati, alla människors lika värde och jämställdhet. Det som ska 

urskiljas är hur nyheterna formges och vilka ramar som går att upptäcka. Denna del söker 

svaret på hur nyheterna gestaltas med utgångspunkt i teoridelen om källor och kön som 

presenterades i kapitel 2 och avstämt mot Entmans modell (1993) som presenterades i kapitel 

3. I den kvalitativa analysen ingår alltså ett urval av nyheter. Urvalet är baserat på resultaten i 

den kvantitativa analysen. I urvalet ingår nyheter som innehåller någon förstaciterad i 

ämnesområdena: 

1 Brottslighet 

2 Arbetsmarknad 

Sammanlagt undersöks 30 inslag i den kvalitativa analysen. 

 

5.1 Ämnesområde brottslighet 

I nyheter med brott och kriminalitet som huvudämne är fördelningen mellan förstaciterad 

kvinna eller man i stort sett lika med 53,3 procent kvinnor och 46,7 procent män, enligt den 

tidigare presenterade kvantitativa analysen. I de nyheter om brottslighet som har en kvinna 

som förstaciterad är hon antingen vanlig medborgare som uttalar sig som anhörig till 



48 
 

brottsberörda personer eller är hon fån polis- eller rättsväsendet med formell titel och position. 

Männen är utspridda på olika positioner. Här analyseras vilka ramar nyheterna om brottslighet 

har. 

 

 

2012-03-26  
Förstacit:♀ 

Kodning: 

dag 1 

inslag 6 

 

Längd: 1 

minut 10 

sekunder 

Problem 

Konstapel Francis 

Rasuge försvann 

år 2004 men 

kvarlevorna har 

hittats först för en 

vecka sedan, alltså 

åtta år senare. 

 

Orsaker 

Pojkvännen 

William 

Nkunas är 

dömd till 

livstids 

fängelse för 

mord. 

 

Värderingar 

Sökandet efter 

kroppen är äntligen 

över. Familjen och 

systern till den 

mördade är lättade 

över att kvarlevorna 

hittats. 

 

Lösningar 

Polisen hittade 

kvarlevor under 

pojkvännen 

William Nkunas 

hus. DNA-test 

bevisar att 

kvarlevorna tillhör 

den försvunna. 

Dominerande 

inramning 

Familjen kan få 

ett avslut på flera 

års undran. 

Fyndet styrker 

bevisningen att 

den dömda är 

mördaren. 

2012-03-26  
Förstacit:♀ 

Kodning: 

dag 1 

inslag 7 

 

Längd: 1 

minut 11 

sekunder 

Problem 

Polisens svårigheter 

att lösa morden på 

en pojke och en 

flicka som tros vara 

16 och 15 år. 

 

 

 

Orsaker 

Polisen har inte 

tillräcklig 

information på 

grund av att 

allmänheten 

tiger. 

 

 

Värderingar 
Polisen gör vad den 

kan för att lösa de 

mystiska morden. 

Polisen gör sitt jobb 

men allmänheten 

måste samarbeta. 

 

 

Lösningar 
Konstapel Nare 

Setati vädjar till 

allmänheten att 

lämna 

information för 

att hjälpa till att 

lösa de mystiska 

morden. 

Dominerande 

inramning 

Inslaget 

betonar ett 

icke önskvärt 

problem som 

måste lösas 

med hjälp av 

allmänheten. 

2012-03-27 

Förstacit:♀ 

Kodning: 

dag 2 

inslag 4 

 

Längd: 1 

minut 23 

sekunder 

 

Problem 

Polisen 

offentliggjorde 

DNA-resultaten av 

kvarlevorna efter 

poliskonstapel 

Francis Rasuges 

innan hennes familj 

informerades. 

 

Orsaker 

Polisen 

informerade 

inte familjen 

om fynden 

innan medier 

upplystes. 

 

 

 

Värderingar 

I inslaget framställs 

att polisen gjorde fel 

i att inte informera 

familjen om fynden 

innan medier 

underrättades. 

Familjen känner sig 

kränkt. 

 

Lösningar 

Regeringens 

ledare i Gauteng, 

politikern 

Nomvula 

Mokonyane, har 

bett familjen 

Rasuges om ursäkt 

för polisens 

misstag. 

Dominerande  

inramning 

Polisens 

felaktiga 

agerande har 

medfört lidande 

hos familjen 

trots den 

offentliga 

ursäkten. 

2012-03-28 

Förstacit:♀ 

Kodning: 

dag 3 

inslag 6 

 

Längd: 1 

minut 23 

sekunder 

Problem 

Fyra personer har dött 

efter ett skottdrama 

inne på en 

advokatfirma i 

Centurion, söder om 

Pretoria. En man sköt 

tre människor och 

sedan sig själv. 

Orsaker 

Det påstås att 

skotten ägde 

rum efter ett 

gräl vid ett 

möte mellan 

två advokater 

och två 

kunder. 

Värderingar 

Invånarna är 

chockade över 

händelsen. Polisen 

är förtegen om 

motivet till 

skottdramat. 

 

 

Lösningar 

Polisen arbetar 

med att försöka 

hitta mannens 

motiv till att 

avlossa skotten. 

 

 

 

Dominerande 

inramning 

Skottdramat 

är ett 

mysterium 

som polisen 

försöker lösa. 
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2012-03-30 

Förstacit:♀ 

Kodning: 

dag 5 

inslag 1 

 

Längd: 2 

minuter 30 

sekunder 

 

 

Problem 

Shrien Dewani, 

anklagad för att ha 

beställt mordet på 

sin fru Anni 

Dewani under 

parets smekmånad 

i Sydafrika i 

november 2010, 

utlämnas inte till 

Sydafrika just nu. 

Orsaker 

Utlämningen är 

tillfälligt stoppad 

på grund av 

medicinska skäl. 

Enligt mannens 

advokat lider 

hans klient av 

posttraumatisk 

stress. 

 

Värderingar 

Anni Dewanis 

familj är 

frustrerade över 

att rättegången 

inte kan 

fortskrida. De 

kräver svar på 

sina frågor kring 

Anni Dewanis 

död. 

Lösningar 

Enligt domstolen 

ligger det i 

rättvisans 

intresse att 

Dewani utlämnas 

så snart han är 

frisk nog att 

ställas inför rätta. 

 

 

Dominerande 

inramning 

Ska rättegången 

fortskrida krävs 

försäkran från 

sydafrikanska 

myndigheter om 

att den 

mordanklagades 

rättigheter och 

hälsa garanteras. 

2012-03-30 

Förstacit:♂ 

Kodning: 

dag 5 

inslag 5 

 

Längd: 1 

minut 31 

sekunder 

 

Problem 

Flickor har hållits 

som sexslavar i 

KwaZulu-Natal. 

Några av flickorna 

är så unga som 12 

år gamla och 

under påverkan av 

droger. 

 

Orsaker 

Området i 

Durban har ett 

rykte om sig att 

plågas av 

prostitution och 

droger. 

Förövarna har 

tjänat pengar på 

flickorna. 

Värderingar 

Huset och platsen 

där flickorna sålts 

beskrivs som ett 

skräckhus. Polisen 

som fritagit 

flickorna har gjort 

ett gott arbete och 

förhoppningen är att 

hitta fler skyldiga. 

Lösningar 

Ytterligare två 

personer, en läkare 

och hans hustru, 

har gripits idag. 

Hittills har nio 

flickor återlämnats 

till sina föräldrar. 

De andra förvaras 

på säker plats. 

Dominerande 

inramning 

Barnhandel är 

fruktansvärt 

och polisen 

har räddat 

dessa flickor 

från groteska 

brott. 

 

2012-09-17 

Förstacit:♂ 

Kodning: 

dag 8 

inslag 6 

 

Längd: 1 

minut 33 

sekunder 

Problem 

En kraftig brand härjade 

i centrala Roodepoort, 

Gauteng, i morse. 

Branden ledde till 

elvabrott och 

trafikstockningar. 

Skador uppskattas till 

R10 miljoner. 

Orsaker 

När en elstation i 

Roodepoort 

rånades på 

kopparkablar 

uppstod branden. 

  

 

 

Värderingar 

Kopparstölder 

förvärrar den 

redan 

ansträngda 

ekonomin i 

landet. 

 

 

Lösningar 

Kopparstölder 

måste anmälas 

av alla som har 

information och 

vetskap om 

brotten. 

 

 

Dominerande 

inramning 

Kopparstölder 

är ett ökande 

nationellt 

problem. 

 

 

 

2012-09-18 

Förstacit:♀ 

Kodning: 

dag 9 

inslag 7 

 

Längd: 1 

minut 42 

sekunder 

 

Problem 

Våldtäktsmannen 

Johannes Steyn 

dömdes på 34 

åtalspunkter, men 

frikändes för våldtäkt 

på tonåringen Louise 

De Waal och dömdes 

till dråp på Lazanne 

Farmer. 

Orsaker 

Åklagaren kan 

inte bevisa 

bortom rimligt 

tvivel att Steyn 

hade avsikt att 

mörda Lazanne 

Farmer, och att 

De Waal 

våldtagis. 

Värderingar 

Våldtäktsmannen 

Johannes Steyn 

som dömdes för 

bland annat 

mord, våldtäkt 

och kidnappning 

har förstört livet 

för flertalet 

familjer. 

Lösningar 

Shireen De 

Waal 

konfronterade 

sin dotters 

mördare och sa 

till honom att 

han kommer att 

få betala för 

sina synder. 

Dominerande 

inramning 

Rättvisa har inte 

skipats i fallen 

Louise De Waal 

och Lazanne 

Farmer. 

Familjerna har 

inte fått 

upprättelse. 
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2012-09-19 

Förstacit:♂ 

Kodning: 

dag 10 

inslag 6 

 

Längd: 2 

minuter 4 

sekunder 

 

Problem 

Johannes Steyn 

som dömts till 

fem livstider i 

fängelse vill inte 

avslöja allt när 

han mötte medier 

idag. Han 

planerar att 

skriva en bok. 

Orsaker 

Steyn säger sig vara 

oskyldig till två mord, 

elva våldtäkter, tio 

sexuella övergrepp, tio 

kidnappningar, ett 

försök till sexuellt 

övergrepp och ett 

försök till kidnappning. 

 

Värderingar 

Domaren sa att 

hon inte kunde 

se hur Steyn 

skulle kunna 

rehabiliteras då 

han inte visat 

någon ånger för 

sina 

handlingar.  

Lösningar 
Idag framkom ett 

brev från Steyn 

där han beskriver 

sina fantasier 

som ännu ett 

bevis på hans 

sjuka beteende 

och brottsliga 

handlingar. 

Dominerande 

inramning 

En farlig 

psykopat som 

Johannes 

Steyn ska 

hållas borta 

från övriga 

samhället. 

 

2012-09-19  
Förstacit:♀ 

Kodning: 

dag 10 

inslag 7  

 

Längd: 57 

sekunder 

Problem 

En 29-årig misstänkt 

seriemördare 

framträdde inför 

Groblersdal 

Regional Court i 

dag. 

 

Orsaker 

Mannen greps i 

måndags och 

anklagas för 

våldtäkt, mord 

och rån. 

 

 

Värderingar 

Offrens anhöriga 

och invånarna 

förtjänar rättvisa. 

Bilder på upprörda 

människor visar 

anhöriga som sörjer 

och är arga. 

Lösningar 

Polisens lyckade 

utredningsarbete 

som lett till ett 

gripande och 

starten på en 

rättegång. 

 

Dominerande 

inramning 

Ett lyckat 

polisarbete 

som lett till att 

rättvisa ska 

skipas i 

domstol. 

2012-09-20  
Förstacit:♂ 

Kodning: 

dag 11 

inslag 1  

 

Längd: 3 

minuter 19 

sekunder 

Problem 

I Sydafrika har flera 

våldsbrott inklusive 

organiserad 

brottlighet minskat 

senaste året. Däremot 

har drogrelaterade 

brott och brott mot 

barn ökat. 

Orsaker 

Enligt 

polisminister 

Nathi Mthethwa 

återspeglar 

statistiken det 

arbete som gjorts i 

kampen mot 

brottsligheten. 

Värderingar 

Brottsstatistik 

är 

huvudsakligen 

positivt, men 

väcker också 

oro. 

 

 

Lösningar 

Flera politiker 

anser att 

polisen måste 

arbeta hårdare 

för att 

bekämpa brott 

mot barn och 

kvinnor. 

Dominerande 

inramning 

Regeringens 

brottsbekämpande 

insatser ger 

resultat, men än 

finns alldeles för 

mycket 

brottslighet. 

2012-09-20  
Förstacit:♂ 

Kodning: 

dag 11 

inslag 4  

 

Längd: 1 

minut 16 

sekunder 

 

 

 

Problem 

Sydafrikas högsta 

appellationsdomstol 

har fastslagit att en 

fastighet i Kapstaden 

ägd av Zimbabwes 

regering bör säljas för 

att kompensera vita 

bönder som förlorat sin 

mark i Zimbabwe 

under jordreformer 

som inleddes år 2000. 

Orsaker 

Supreme 

Court of 

Appeal i 

Sydafrika har 

beslutat att 

landreformen 

var olaglig 

och rasistisk. 

 

 

 

Värderingar 

Det är 

anmärkningsvärt 

att en stats 

egendom säljs 

för att finansiera 

skadestånd på 

grund av 

kränkningar av 

mänskliga 

rättigheter i ett 

annat land. 

Lösningar 

För att täcka 

domstols-

kostnaderna ska 

en zimbabwisk 

regerings-

byggnad i 

Kapstaden 

säljas. 

 

 

 

Dominerande 

inramning 

Denna rättsliga 

försäljning av en 

stats egendom på 

grund av 

kränkningar av 

mänskliga 

rättigheter är 

förmodligen den 

första i 

rättshistorien. 

2012-09-21 

Förstacit:♀ 

Kodning: 

dag 12 

inslag 5 

 

Längd: 45 

sekunder 

 

Problem 

Julius Malema har 

underrättats om att ett 

häktningsbeslut har 

utfärdats mot honom. 

Han kommer att 

uppmanas att infinna sig 

i en domstol i 

Polokwane nästa vecka. 

Orsaker 

Det är oklart om 

ordern har utfärdats 

för påstådda 

bedrägerier eller för 

hans aktieinnehav i 

företag som fått 

miljoner från staten. 

 

Värderingar 

Julius 

Malema är 

korrupt. 

 

 

 

 

 

Lösningar 

Julius Malema 

kommer att 

uppmanas att 

infinna sig i en 

domstol i 

Polokwane 

nästa vecka. 

 

Dominerande 

inramning 

Kritiken mot 

Julius Malema 

tätnar. 
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2012-09-22 

Förstacit:♂ 

Kodning: 

dag 13 

inslag 2 

 

Längd: 37  

sekunder 

Problem 

The National Union of 

Mineworker (NUM) 

förtroendeman som 

knivhöggs till döds i 

Marikana har begravts 

i Bizana, i Östra 

Kapprovinsen. 

Orsaker 

Dumisani 

Mthinti´s kropp 

upptäcktes en 

vecka efter att 

34 gruvarbetare 

dött av polisens 

kulor. 

Värderingar 

Idag prisades han 

för sina 

ledaregenskaper. 

Det är sorgligt att 

han föll offer 

under strejken. 

 

Lösningar 

NUM har 

uppmanat 

regeringen att 

underlätta 

förhandlingar för 

fackföreningar. 

 

Dominerande 

inramning 

Familjen 

sörjer sin far 

som föll offer 

under den 

våldsamma 

strejken. 

2012-09-23 

Förstacit:♂ 

Kodning: 

dag 14 

inslag 1 

 

Längd: 3 

minut 44 

sekunder 

Problem 

Boxaren Corrie 

Sanders har dödats 

på en restaurang 

nära Brits, väster om 

Pretoria. 

 

 

 

Orsaker 

Rånare 

stormade 

restaurangen 

och sköt 

Sanders i 

magen och i 

armen. 

 

Värderingar 

Sydafrikanska 

boxare sörjer idag. 

Kondoleanser har 

skickats från alla 

håll i landet. 

 

 

 

Lösningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominerande 

inramning 

Sydafrika är i 

chock efter att 

ha förlorat en 

historisk 

idrottsikon. 

 

 

 

5.1.1 Sammanfattning brottslighet 

I nyheter om brott och kriminalitet där fördelningen mellan förstaciterad kvinna eller man i 

stort sett är lika handlar de flesta inslagen om mord och den dominerande inramningen är att 

det finns ett icke önskvärt problem som måste lösas eller har lösts. Exempelvis att någon ska 

räddas, straffas eller att ett brott ska lösas. I denna problemram är män och kvinnor lika 

många gånger representerade som förstaciterade, men kvinnor uttalar sig oftare som anhörig 

till brottsoffer och män oftare som polis eller jurist. I nyhetsinslag med brottslighet som 

huvudämne och som domineras av problemramen är orsakerna bland annat att det finns 

oklarheter i utredningsarbete och skuldfråga rörande brott som begåtts eller misstankar om 

brottslighet. I problemramen framkommer inte sällan värderingar om att polisen gör vad den 

kan för att lösa brott och gör ibland ett riktigt bra arbete. En annan värdering som 

framkommer är att anhöriga känner frustration och kräver att rättvisa skipas. I nyhetsinslag 

om brottslighet som domineras av problemramen så är lösningarna oftast att allmänheten 

måste hjälpa till med information och vittnesuppgifter för att polisarbetet ska nå framgång. 

Även polisutredningar och domstolsförhandlingar där den misstänkte ska dömas och ge 

upprättelse till offer och anhöriga är en förekommande lösning. 

Det näst mest förekommande är att nyheterna om brottslighet domineras av 

vilka känslor som vanliga människor utan formell titel eller position känner efter att ha utsatts 

för brott. Exempelvis sorg, smärta och förtvivlan över att ha mist en anhörig eller att en 

anhörig har utsatts för brott, eller lättnad över att äntligen få veta vad som hänt och få ett 
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avslut på lång tids undran. I denna känsloram är kvinnor något oftare representerade jämfört 

med män. I nyhetsinslag med brottslighet som huvudämne och som domineras av 

känsloramen så är orsakerna bland andra att brottet inte har lyckats lösas helt förrän lång tid 

efter tidpunkten för händelsen. I känsloramen förekommer värderingar om att det är en lättnad 

för anhöriga att äntligen få ett avslut efter lång tids väntan, men att man i vissa fall kritiserar 

polisens agerande. Lösningarna i känsloramen handlar oftast om offentliga ursäkter från 

ansvariga myndighetspersoner eller politiker. 

I den kvantitativa analysen var nyhetsinslag om brottslighet jämställt i andelen 

män respektive kvinnor. Däremot visar det sig här i den kvalitativa framinganalysen att 

kvinnor oftare än män förekommer som anhöriga till brottsoffer både i problemramen och i 

känsloramen. Männen representerar oftare eliter inom polis- och rättsväsendet. Det är för få 

nyhetsinslag som ingår i denna kvalitativa analys för att jag ska kunna dra några slutsatser, 

men denna analys antyder att ämnesområdet brottslighet är relativt jämställt i en kvantitativ 

bemärkelse endast uppdelat på män och kvinnor, men inte i en noggrannare undersökning om 

vad kvinnor och män representerar inom detta ämnesområde. 

 

5.2 Ämnesområde arbetsmarknad 

I inslag som handlar om arbetsmarknad och fackliga frågor är det nästan alltid en man som är 

förstaciterad enligt den kvantitativa analysen. Han uttalar sig i samtliga fall med formell titel 

och position. Endast i ett inslag förekommer en kvinna som förstaciterad. Det typiska är att en 

man som är en anställd arbetare eller från en facklig organisation först uttalar sig i inslag som 

behandlar arbetsmarknadsfrågor. 

 

 

2012-03-27 

Förstacit:♂ 

Kodning: 

dag 2 

inslag 1 

 

Längd: 2 

minuter 11 

sekunder 

 

Problem 

Gruvarbetare fortsätter 

i desperation att gräva 

efter guld bara tre 

veckor efter att 20 

illegala gruvarbetare 

omkommit i gruvan 

Aurora Grootvlei i 

staden Springs på East 

Rand. 

Orsaker 

Tills idag 

har gruvan 

ännu inte 

stängts, trots 

att begäran 

därom 

kommit från 

olika håll. 

 

Värderingar 

De fattiga 

gruvarbetarnas 

farliga situation är 

ohållbar. Ansvariga 

politiker och 

myndigheter tar inte 

problemen på allvar 

trots tidigare löften. 

 

Lösningar 

Ministern för 

mineraler 

och energi, 

Susan 

Shabangu, 

pekas ut som 

ansvarig att 

åtgärda 

problemen. 

Dominerande 

inramning 

Inslaget är kritiskt 

mot ansvarslösa 

politiker och 

fokuserar på 

gruvarbetarna för 

att ge ett mänskligt 

ansikte åt 

problemet. 
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2012-03-29 

Förstacit:♂ 

Kodning: 

dag 4 

inslag 7 

 

Längd: 47 

sekunder 

 

 

 

Problem 

Massaktioner 

riskerar att bryta 

ut nästa månad 

om regeringen 

inte fullt ut lyckas 

implementera de 

förmåner som 

anges i den 

militära 

veteranlagen. 

Orsaker 

Umkhonto We Siz 

we Military 

Veterans Association 

ifrågasätter hur 

regeringen kan 

avsätta 5 miljarder 

rand för vägtullar när 

regeringen inte kan 

ta hand om sina 

veteraner. 

Värderingar 

Ordföranden 

Kebby Maphatsoe 

tycker att 

regeringen 

negligerar 

veteraner som 

varit lojala och 

offrat sina liv för 

landet. 

 

Lösningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominerande 

inramning 

Kritik mot 

regeringens 

sätt att 

behandla 

gamla 

människor 

som offrat 

sina liv och 

varit lojala. 

2012-03-31 

Förstacit:♀ 

Kodning: 

dag 6 

inslag 7 

 

Längd: 1 

minut 32 

sekunder 

Problem 
Ungdoms-

arbetslösheten är 

mycket hög i 

Sydafrika. 

 

 

 

 

Orsaker 

Företag 

anställer inte 

ungdomar. 

 

 

 

 

 

Värderingar 

Regeringen tar 

ungdoms-

arbetslösheten på 

allvar och vidtar 

åtgärder genom 

att stötta företag 

som vill anställa 

unga. 

Lösningar 

Regeringen satsar 9 

miljarder rand i en 

fond för att 

bekämpa 

arbetslösheten och 

hjälper därmed 

företag som vill 

anställa ungdomar 

Dominerande 

inramning 

Regeringens fond 

stöttar företag att 

anställa 

ungdomar och 

minska en hög 

ungdoms-

arbetslöshet. 

2012-09-17 

Förstacit:♂ 

Kodning: 

dag 8 

inslag 1 

 

Längd: 2 

minuter 17 

sekunder 

 

 

 

Problem 

Politiska analytiker 

som förutspått stor 

splittring inom 

South African Trade 

Unions (COSATU) 

hade fel. Kongressen 

tillkännagav idag 

vilka ledare man vill 

ha. 

 

 

Orsaker 
COSATUs 

ledning är 

oförändrad. 

General-

sekreterare 

Zwelinzima 

Vavi behöll sin 

plats. Flera 

ledare är kvar 

på sina 

positioner. 

Värderingar 

Inslaget påpekar hur 

fel förutsägelserna 

om ett splittrat 

fackförbund och 

tvister var. 

Enigheten och 

styrkan framhävs 

som positiva starka 

krafter. 

 

 

Lösningar 

Alla delegater har 

godkänt de 

nominerade 

kandidaterna. 

ANCs ordförande 

Jacob Zuma 

gratulerade 

förbundet för 

dess mogna 

uppförande i 

utmanande tider. 

Dominerande 

inramning 

COSATU är 

enat och står 

emot tuffa 

tider. Ledarna 

är starka och 

har obestritt 

förtroende. 

Alliansen med 

ANC är 

orubblig. 

2012-09-17 

Förstacit:♂ 

Kodning: 

dag 8 

inslag 3 

 

Längd: 2 

minuter 23 

sekunder 

Problem 

Den avsatta före 

detta ANC 

ungdoms-

förbundsledaren 

Julius Malema 

eskorterades bort av 

polis från strejken i 

Marikana idag. 

Orsaker 

Malema 

planerade att 

tala med 

strejkande 

Lonmin- 

arbetare. 

 

 

Värderingar 

Händelsen beskrivs 

som ytterligare ett 

försök av den 

tidigare 

ungdomsledaren att 

ställa sig i 

rampljuset av 

gruvstrejken. 

Lösningar 

Polisen hotade att 

arrestera Malema 

och tvingade bort 

honom från 

platsen under 

kaotiska 

omständigheter. 

 

Dominerande 

inramning 

Julius Malema 

skapar 

problem och 

har ingen 

respekt för 

andra än sin 

egen sak. 
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2012-09-19 

Förstacit:♂ 

Kodning: 

dag 10 

inslag 1 

 

Längd: 1 

minut 38 

sekunder 

 

Problem 

Tusentals 

strejkande 

Goldfields-

gruvarbetare får 

sannolikt sparken 

om de inte 

återvänder till 

arbetet snart. 

 

Orsaker 

Verksamheten 

vid guldgruvan 

har avbrutits då 

gruvarbetarna 

inledde en 

strejk för en 

vecka sedan. 

 

 

Värderingar 

Konflikten har lett 

till en ohållbar 

situation där 

varken 

arbetsgivaren eller 

de strejkande 

gruvarbetarna kan 

få sina krav 

tillgodosedda. 

Lösningar 

Arbetsgivaren har 

gett ett ultimatum 

om att återgå till 

arbete från och 

med ikväll. 

Förhandlingar 

pågår mellan 

facket och 

arbetsgivaren. 

Dominerande 

inramning 

Anarki och 

radikalism styr 

nu avtals-

förhandlingarna. 

Den organiserade 

fackförenings-

rörelsen bryts 

ned. 

2012-09-19 

Förstacit:♂ 

Kodning: 

dag 10 

inslag 9 

 

Längd: 2 

minuter 4 

sekunder 

 

 

Problem 

Den våldsamma 

strejken i 

Lonmin 

Marikana-gruvan 

avslutas 

imorgon, men 

kan ha orsakat 

ännu ett 

dödsoffer. 

 

Orsaker 

Paulina 

Masutlo, 

ANCs 

kommunalråd 

i Wonderkop, 

dog idag på 

Paul Kruger 

sjukhuset i 

Rustenburg. 

 

Värderingar 

Nya löneavtal är 

positivt. Lättnad 

att strejken är 

över. Samtidigt är 

det sorgligt att 

flertalet 

människor dött på 

grund av polisens 

våldsamma 

agerande. 

Lösningar 

Efter 

löneförhandlingar 

igår kväll 

accepterade 

gruvarbetarna idag 

ett löneavtal med 22 

procent löneökning 

och bonus för dem 

som återvänder till 

arbetet i morgon. 

Dominerande 

inramning 

Strejken är på väg 

att avslutas. Den 

skadade 

Zwelinzima 

Tikimane som 

intervjuas ger 

strejken och offren 

ett mänskligt 

ansikte. 

2012-09-19 

Förstacit:♂ 

Kodning: 

dag 10 

inslag 10 

 

Längd: 41 

sekunder 

 

 

Problem 

President Jacob Zuma 

anser att fackliga 

förhandlingar ska 

hanterats inom den 

konstitutionella och 

rättsliga ram som styr 

arbetsmarknads-

relationerna i landet. 

 

Orsaker 

President Jacob 

Zuma beklagar att 

många människor 

dött i den 

våldsamma 

strejken i Lonmin 

Marikana-gruvan. 

 

 

Värderingar 

Det är en 

lättnad att 

Lonmin 

strejken är 

över. Det var 

fel att utföra 

strejkerna på 

detta sätt. 

 

Lösningar 

Arbetarna och 

arbetsgivarna 

har löst 

tvisten genom 

fackliga 

förhandlingar. 

 

 

 

Dominerande 

inramning 

Trots löneför-

handlingarna 

anser presidenten 

att strejken är ett 

stort 

misslyckande på 

grund av antalet 

döda. 

2012-09-19 

Förstacit:♂ 

Kodning: 

dag 10 

inslag 11 

 

Längd: 1 

minut 53 

sekunder 

Problem 

Strejken i Marikana har 

skakat om COSATU. 

Fackförbundet befarar att 

sex veckors strejkande 

och 45 döda har påverkat 

hur löneförhandlingar 

generellt bör hanteras 

framöver. 

Orsaker 

Strejker kan 

sprida sig till 

andra sektorer 

och även 

uppmuntra till 

olagliga 

strejker. 

 

Värderingar 

Strejken i 

Marikana har 

utvecklats till 

ett stort 

problem. 

 

 

 

Lösningar 

COSATUs 

generalsekreterare, 

Zwelinzima Vavi, 

vill att illegala 

strejker ska 

upphöra helt. 

 

 

Dominerande 

inramning 

Den illegala 

strejken i 

Marikana är 

ett problem 

som kan bli 

ännu större. 
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2012-09-19 

Förstacit:♂ 

Kodning: 

dag 10 

inslag 12 

 

Längd: 1 

minut 36 

sekunder 

 

 

 

Problem 

Forskare varnar 

för att strejken i 

Marikana kan 

upprepas i andra 

gruvor. Men 

fackföreningarna 

kan inte klandras 

för händelserna i 

Marikana. 

 

 

Orsaker 

Bench Marks 

Foundation skyller 

dåliga arbets- och 

levnadsvillkor på 

äldre lagstiftning 

och gruvbolag som 

inte tar ansvar för 

socioekonomiska 

förhållanden i 

gruvstäderna. 

 

Värderingar 

Det är fel på 

det 

kapitalistiska 

systemet som 

tillämpas i 

landet. 

Vanliga 

arbetare 

utnyttjas av 

rika företag. 

 

Lösningar 

Bench Marks 

Foundation som 

forskat om gruvdrift 

talade inför Minerals 

Portfolio Committee 

idag. Utskottet sa att 

det skulle överväga 

rekommendationerna. 

 

 

 

Dominerande 

inramning 

Gruvarbetarnas 

situation måste 

förbättras och 

arbetsgivarna 

måste ta sitt 

sociala ansvar. 

Annars kan 

våldsamma 

strejker blossa 

upp igen. 

2012-09-20 

Förstacit:♂ 

Kodning: 

dag 11 

inslag 8 

 

Längd: 1 

minut 53 

sekunder 

Problem 

Majoriteten av 

tusentals Lonmin-

arbetare återvände till 

arbetet idag. Bland de 

gruvarbetare som inte 

återvände fanns bland 

annat de som skadats 

under strejken.  

Orsaker 

Efter nästan sex 

veckors 

våldsamma 

arbetskonflikter 

är löneförhand-

lingarna 

avslutade. 

 

Värderingar 

Det är en 

lättnad att 

strejken och 

våldet är slut. 

Många offer 

har skördats. 

 

 

Lösningar 

ANC-medlemmar 

besökte familjen 

till Paulina 

Masutlhe som dog 

på Rustenburg 

sjukhuset i går 

morse. 

 

Dominerande 

inramning 

Strejken är slut 

men det dröjer 

innan arbetet 

återgår till 

vardagen och för 

många blir livet 

aldrig som förr. 

2012-09-20 

Förstacit:♂ 

Kodning: 

dag 11 

inslag 9 

 

Längd: 43 

sekunder 

Problem 

Gruvsektorn 

kommer aldrig att 

bli den samma efter 

massakern i 

Marikana. 

 

 

Orsaker 

Gruvarbetarna 

har fått 

löneförhöjning, 

men normala 

förhandlings-

processer har 

äventyrats. 

Värderingar 

Frans Baleni, 

Generalsekreteraren 

för National Union 

of Mineworkers, 

säger att vad som 

hände i Marikana 

inte borde ha hänt. 

Lösningar 

Händelserna i 

Marikana måste 

förhindras från 

att någonsin 

hända igen. 

 

 

Dominerande 

inramning 

En förändring 

av 

gruvsektorn 

krävs men är 

komplicerat 

och tar tid. 

2012-09-20 

Förstacit:♂ 

Kodning: 

dag 11 

inslag 11 

 

Längd: 1 

minut 23 

sekunder 

Problem 

Närmare 10 000 

faktiska och 

potentiella 

arbetstillfällen har 

gå förlorade inom 

gruvindustrin. 

 

 

Orsaker 

Olagliga strejker 

och löneökningar 

för gruvarbetarna 

leder till 

olönsamhet i delar 

av gruvbolagen 

och leder till 

neddragning. 

Värderingar 

Det vore 

katastrofalt 

om fler 

strejker 

utbryter. 

 

 

 

Lösningar 

Gruvarbetare måste 

sluta upp med 

olagliga strejker. 

Arbetsgivarna måste 

ta sitt sociala ansvar 

för sina arbetare som 

lever under svåra 

levnadsförhållanden. 

Dominerande 

inramning 

Gruvindustrin 

är i akut kris. 

 

 

 

 

 

2012-09-21 

Förstacit:♂ 

Kodning: 

dag 12 

inslag 2 

 

Längd: 1 

minut 41 

sekunder 

Problem 

Gruvarbetare vid 

AngloGold Ashanti 

har inlett en vild 

strejk vid Kopanang 

gruvan nära 

Carletonville, i 

västra Gauteng. 

 

Orsaker 

Strejken vid 

Lonmins 

Marikana 

gruva har 

spridit sig till 

andra 

gruvsektorer. 

 

Värderingar 

Dessa strejker 

är skadliga och 

måste få ett slut. 

 

 

 

 

 

Lösningar 

National Union of 

Mineworkers sa idag 

att vissa frågor är 

utanför deras mandat, 

men att man gör allt 

man kan för att lösa 

de frågor som man 

kan påverka. 

Dominerande 

inramning 

Fackförbunden 

känner sig 

maktlösa när 

strejker nu 

sprider sig. 
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2012-09-21 

Förstacit:♂ 

Kodning: 

dag 12 

inslag 3 

 

Längd: 2 

minut 12 

sekunder 

Problem 

Företaget Equity 

Aviations 

avskedade tre 

arbetstagare som 

inte anmält sin 

avsikt att delta i en 

strejk år 2003. 

 

Orsaker 

Bolaget 

menade att 

strejkvarslet 

inte omfattade 

anställda som 

inte var 

medlemmar i 

facket. 

Värderingar 

Enligt författnings-

domstolen i 

Bloemfontein är det 

fel att avskeda 

anställda på grund 

av deltagande i 

strejk. 

 

Lösningar 

Transport 

förbundet, Satawu, 

har vunnit en strid 

i Författnings-

domstolen i 

Bloemfontein. 

 

 

Dominerande 

inramning 

Domstolens 

beslut är en 

seger för 

fackanslutna 

efter en nio 

års strid. 

 

 

5.2.1 Sammanfattning arbetsmarknad 

Det typiska är att en man med yrkestitel är förstaciterad i inslag som behandlar 

arbetsmarknadsfrågor. I de fall politiker eller fackliga representanter uttalar sig är det inte 

ovanligt att han inte är intervjuad av reportern utan citeras via ett anförande han håller framför 

en publik. President Jacob Zuma uttalar sig flera gånger om strejken i Marikana men 

intervjuas aldrig. Under den andra undersökta veckan förekommer ett stort antal nyhetsinslag 

om en våldsam och långdragen strejk som krävt flertalet dödsoffer. I inslag som handlar om 

arbetsmarknad och fackliga frågor där det nästan uteslutande är en man som är förstaciterad 

handlar de flesta inslagen om gruvstrejken i Marikana. Strejken har under den undersökta 

perioden olika inramningar. Den första av två dominerande inramningar gällande 

ämnesområdet arbetsmarknad är att strejken har skördat alltför många offer i våldsamma 

sammandrabbningar mellan strejkande arbetare och polis, och därmed måste lösas för att få 

ett avslut genom fackliga förhandlingar. Denna lösningsram återkommer när strejken faktiskt 

avslutas. I nyhetsinslag med arbetsmarknad som huvudämne och som domineras av 

lösningsramen är orsakerna bland annat att strejken skördat allt för många dödsoffer, och att 

gruvsektorns löneförhandlingar avslutats och resulterat i lönehöjningar. I lösningsramen 

framkommer värderingar om att COSATUs starka ställning är positiv. Det faktum att många 

människor dött i sammandrabbningar mellan strejkande och polis värderas som sorgligt, och 

strejken borde aldrig ha ägt rum alls. Lösningarna i lösningsramen domineras av avslutade 

fackliga förhandlingar, och att politiker utrycker att denna typ av strejk måste förhindras från 

att uppstå någonsin igen. 

Den andra ramen som omgärdar gruvstrejken är att gruvsektorn är i kris. I 

krisramen fördömer fackliga ledare och politiker strejken i Marikana, kallar den för olaglig 

och befarar vad dess konsekvenser kommer att leda till i ett bredare och längre perspektiv. I 

nyhetsinslag med arbetsmarknad som huvudämne och som domineras av krisramen är 

orsakerna bland andra att olagliga strejker och löneökningar för gruvarbetarna leder till 
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olönsamhet i delar av gruvbolagen. Det i sin tur är orsaken till i neddragning i gruvsektorn, 

dåliga arbets- och levnadsvillkor och gruvbolag som inte tar ansvar för socioekonomiska 

förhållanden i gruvstäderna. En annan orsak är att de som strejkar uppmuntrar till olagliga 

strejker. I krisramen förekommer värderingar om att konflikten har lett till en ohållbar 

situation där varken arbetsgivaren eller de strejkande gruvarbetarna kan få sina krav 

tillgodosedda. Vanliga arbetare utnyttjas av rika företag. Det vore katastrofalt om fler strejker 

utbryter. Lösningarna i krisramen handlar bland annat om att arbetsgivaren för de strejkande 

gruvarbetarna i Marikana har gett ett ultimatum om att alla måste återgå till arbete 

omedelbart. Förhandlingar pågår mellan facket och arbetsgivaren. Även att gruvarbetare 

måste sluta upp med olagliga strejker. Arbetsgivarna måste ta sitt sociala ansvar för sina 

arbetare som lever under svåra levnadsförhållanden. 

Denna kvalitativa framinganalys av ämnesområdet arbetsmarknad visar att män 

inte bara oftast framträder med yrkestitel och representerar eliten i nationella kriser och 

politiska oroligheter, utan också citeras utan att bli intervjuad av granskande journalister. 

Presidenten Jacob Zuma får inte en enda fråga från en journalist och framstår därför som 

oåtkomlig för kritiskt granskande frågor. 

 

5.3 Inramningarna i jämförelse med tidigare forskning 

I nyheter om brott och kriminalitet som domineras av känsloramen är kvinnor oftare 

representerade jämfört med män. Kvinnor står för känslor som sorg, smärta och förtvivlan hos 

vanliga människor utan formell titel eller position. Män representerar oftare eliten i nyheterna. 

Resultaten i denna framinganalys av kvinnor och män i SABCs engelska tv-nyheter stämmer 

väl överens med resultat framtagna av Löfgren Nilsson (2004) som studerat i vilka 

sammanhang kvinnor och män intervjuas i svenska public service-nyheter. Enligt Löfgren 

Nilsson har uttalanden av ”vanliga” människor som intervjuas i egenskap av privatpersoner 

alltid varit betydelsefulla i tv-nyheter för att berätta hur de påverkas av samhällsskeenden. 

Vanligast är att kvinnor framträder som enskilda medborgare (Löfgren Nilsson 2004:45-46). 

Det framgår också i denna undersökning av SABCs engelska tv-nyheter att i 

nyheter om brott och kriminalitet som domineras av problemram är män och kvinnor lika 

många gånger representerade som förstaciterade, men kvinnor uttalar sig oftare som anhörig 

till brottsoffer och män oftare som polis eller jurist. Män står för rationalitet och agerande som 

exempelvis att någon ska räddas, straffas eller att ett brott ska lösas. I nyheter om 

arbetsmarknad och fackliga frågor där lösningsramen och krisramen dominerar är det nästan 

alltid en man med yrkestitel som är förstaciterad som politiker eller facklig representant. Detta 



58 
 

överensstämmer med Jarlbros undersökning (2006) som visar att män uttalar sig betydligt 

oftare som offentliga företrädare jämfört med kvinnor som i princip är exkluderade från 

områden som tillhör den offentliga sfären (Jarlbro 2006). Ross (2009) skriver att män 

tillfrågas oftare än kvinnor i politiska sammanhang och kvinnliga politiker marginaliseras i 

politiska sakfrågor jämfört med män i samma positioner (Ross 2009:111). Enligt Witt et al. 

(1995) är kön ofta den primära ramen i nyheter som handlar om eller innehåller kvinnor. Witt 

menar att en könad inramning kan vara ett hinder för nya synsätt (Witt et al. 1995:194). Enligt 

Djerf-Pierre finns en tydlig genuslogik. Ofta tillskrivs de traditionellt manliga egenskaperna 

ett större symboliskt värde. Några av de saker som ses som manliga är makt och ledarskap. 

Män används oftare som neutralt framställda källor i egenskap av offentliga makthavare och 

elitpersoner och journalistiken blir då oftare objektiv och distanserad till makthavaren (Djerf-

Pierre 2003:45). 

Norris (1997) hävdar att journalister ofta arbetar med könade ramar för att 

förenkla, prioritera och strukturera händelser som omfattar män och kvinnor i den offentliga 

sfären. Norris hävdar att ökad jämställdhetspolitik i USA medfört att nyhetsramar har blivit 

alltmer könade. Genus har kommit att ses som relevant i nyheter om exempelvis politiker, 

väljare, debatter, abort och kvotering (Norris 1997:6-7). Norris konstaterar att en stor del av 

nyheterna om politiker inte innehåller enkla eller råa stereotyper som fokuserar på utseende 

eller kvinnliga egenskaper såsom medkänsla och känslighet. De könade nyhetsramar som 

Norris identifierat reflekterade istället mer subtila traditionella antaganden om kvinnliga 

politiker som exempelvis debutant, förändrare och outsider (Ibid:161). 
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6. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

Denna studie har fokuserat på hur public service i Sydafrika lever upp till åtagandet att inte 

diskriminera på grund av kön eller sprida stereotypa bilder av kvinnor och män som en del av 

en demokratiseringsprocess. Därmed har det varit intressant att undersöka vilka som får uttala 

sig i nyheterna. Den teoretiska litteraturstudien visade att generellt sett i nyhetsmedier globalt 

tenderar män att uttala sig som källor i hårda nyheter och kvinnor i mjuka nyheter, och att 

kvinnor inte sällan presenteras i stereotypa roller som mödrar, fruar och eller som offer för 

fattigdom, kriminalitet, våld i hemmet eller naturkatastrofer. Män uttalar sig oftare i rollen 

som makthavare och därmed tillhörande eliten (Allan 2010, Allern 2001, Jarlbro 2006, van 

Zoonen 1998, Djerf-Pierre 2003, Scharrer 2012, Ross 2006).  

Denna studie är ett försök att bidra till problemområdet genom att undersöka SABCs engelska 

tv-nyheter genom kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Första frågeställningen var 

vilka personer som uttalar sig i SABCs engelska tv-nyheter och hur stor andel kvinnor 

respektive män används som källor under två veckors nyhetssändningar år 2012. Resultaten i 

den kvantitativa delen av studien visar att det finns tydliga skillnader i vilka sammanhang 

män och kvinnor får komma till tals i SABCs engelska tv-nyheter. Sammanfattningsvis kan 

konstateras att det förekommer betydligt fler män jämfört med kvinnor. Bortsett från sport är 

brott den vanligaste nyheten, följt av ämnesområdet arbetsmarknadsfrågor. Den vanligaste 

aktören som uttalar sig som förstaciterad tillhör kategorin vanlig medborgare, och inom denna 

kategori är könsfördelningen relativt jämn. Män förekommer som förstaciterade inom alla 

ämneskategorier, men kvinnor saknas helt som förstaciterade inom kategorierna ekonomi, 

säkerhetsfrågor, miljö och rasism. Just att den vanligaste aktören som uttalar sig som 

förstaciterad tillhör kategorin vanlig medborgare verkar vara något som skiljer sig från 

tidigare studier (GMPS 2010) om nyhetsmedier i Sydafrika och södra Afrika. Tidigare studier 

har visat att källor oftast är talespersoner och experter, och att källor som uttalar sig utifrån 

personlig erfarenhet, som ögonvittne och personer som utrycker folkopinion är i minoritet. 

Andra frågeställningen i denna undersökning är på vilket sätt kvinnor respektive 

män uttalar sig och inom vilka områden och från vilka positioner. Resultaten i den kvalitativa 

delen av studien visar att det finns skillnader i vad som utgör dominerade inramningar i de 

inslag där män och kvinnor förstaciteras, och även huruvida de är intervjuade direkt av en 

journalist eller istället citerade från offentliga och politiska anföranden. I nyheter om brott och 

kriminalitet är kvinnor oftare representerade i känsloramen jämfört med män.  Kvinnor 

representerar sorg, smärta och förtvivlan hos vanliga människor utan formell titel eller 
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position. I nyheter om brottslighet, som domineras av att någon ska räddas, straffas eller att ett 

brott ska lösas och som här benämns som problemramen, är män och kvinnor lika många 

gånger representerade som förstaciterade, men kvinnor uttalar sig oftare som anhörig till 

brottsoffer och män oftare som företrädare för eliten i egenskap av polis eller jurist. I nyheter 

om arbetsmarknad och fackliga frågor där lösningsramen och krisramen dominerar är det 

nästan alltid en man med yrkestitel som är förstaciterad som politiker eller facklig 

representant. 

Det har kunnat påvisas att studiens resultat i flera fall stämmer överens med 

tidigare forskning som likaledes poängterar att mediernas gestaltning av kvinnor och män 

skiljer sig åt. Kvinnor porträtteras alltså mestadels som vanliga människor vilka ger 

vittnesmål baserat på egna erfarenheter, i motsats till män som oftare porträtteras som elit, då 

ofta med en angiven organisatorisk tillhörighet, samt med formell titel och kunnande. Bilden 

sedd genom inramningen av nyheterna blir att kvinnor inte i lika stor utsträckning som män 

representerar eliten som exempelvis ledare, beslutsfattare och akademiker. Den könade 

inramningen konstruerar beskrivningar om kvinnor och män. Resultaten i denna undersökning 

visar att public service i Sydafrika behöver förändra det sätt som kvinnor och män presenteras 

på och hur de uttalar sig i tv-nyheter. Detta krävs för att public service i Sydafrika bättre skall 

kunna fungera som ett led i demokratiseringsprocessen och därmed bidra till att både män och 

kvinnor ska åtnjuta större möjlighet att  styra över sina liv och samhället. Mina förslag på 

åtgärder är att SABC bör arbeta aktivt med attitydförändringar hos de journalister som väljer 

källor. Exempelvis genom utbildning i jämställdhet för att ändra attityder, beteenden och 

strukturer i det dagliga journalistiska arbetet. Mellanchefer, som exempelvis nyhetschef och 

redaktörer, som har mycket kontakt med journalisterna på nyhetsredaktionen ska ha särskilt 

ansvar att öka medvetenheten om jämställdhet i sin arbetsgrupp och främja jämnare 

könsfördelning i den journalistiska produkten. En annan åtgärd bör vara införandet av en 

skriftlig jämställdhetsplan som tydligt formulerar målen för SABC och dess anställda. En 

sådan plan ska utformas på chefsnivå i samverkan med de anställda. Jämställdhetsplanen bör 

utvärderas, uppdateras och revideras förslagsvis var femte år eller oftare. För uppföljning av 

hur SABC lever upp till sina public service-åtaganden gällande jämställdhet krävs 

rapportering och utvärdering av statistik som visar hur kvinnor och män förekommer i 

nyhetsrapporteringen. Dels vid veckovisa redaktionsmöten och dels vid mer omfattande 

utvärdering årligen. 

Denna undersökning av totalt 200 nyheter under två slumpvis utvalda veckor är 

inte tillräcklig för att dra helt säkra slutsatser om SABCs engelska tv-nyheter men kan ge en 
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antydan om hur kvinnor och män representeras. Slutsatserna i denna undersökning och 

tidigare forskning tycks peka i samma riktning. Undersökningen visar att det behövs 

ytterligare forskning på området. Jag föreslår att man i framtida forskning närmare 

undersöker vilka källor som kommer till uttryck i Sydafrikansk public 

service, särskilt utifrån kulturell tillhörighet beträffande klass och språk. Sydafrika har från att 

ha genomgått en historia med segregation och förtryck på grund av kolonialism och apartheid 

anammat ett demokratiskt styrelseskick, men samtidigt har man fått ett samhälle med stora 

ekonomiska klasskillnader. Man kan därmed anta att varken kvinnor eller män kan betraktas 

som homogena grupper. I det moderna sydafrikanska samhället finns stora 

skillnader mellan människor med samma kön beroende på såväl kultur, religion, 

språk som inkomstnivå. En stor andel av Sydafrikas kvinnor tillhör den historiskt 

missgynnade svarta majoriteten vars levnadsvillkor och upplevelser skiljer sig från vita 

medelklasskvinnors. Det vore ett intressant forskningsperspektiv att med utgångspunkt från 

klasstillhörigheten dels identifiera skillnader mellan kvinnor som har olika klassbakgrund, 

dels undersöka variationen inom gruppen män, snarare än att se kön som homogent. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Kodschema 

 

Analysenheter: South African Broadcasting Corporation, nyhetsprogrammet SABC3 News 

@ 7, klockan 19.00 – 19.30 dagligen 2012-03-26 – 2012-04-01 och 2012-09-17 – 2012-09-

23. 

 

1 ID nummer 

Nummer på dagen som kodas och nummer på inslag. 

 

2 Datum 

Åtta siffror: åååå/mm/dd. 

 

3 Rubrik 

Veckodag och veckonummer som kodas. 

 

4 Inslagstyp 

0. Annat/Övrigt 

1. Bildsatt Telegram 

2. Nyhetsinslag 

3. Reportage/feature 

4. Telegram utan bilder 

5. Toppnyhet 

6. Upplägg säj 

 

5 Ämnesområde (huvudtema, fokus) 

0. Annat/Övrigt  

1. Arbetsmarknad/Fackliga frågor/Strejk 

2. Bostadsfrågor 

3. Brott/Kriminalitet 

4. Ekonomi 

5. Försvar/Säkerhetsfrågor 

6. Demonstrationer/opinionsyttringar 

7. Inrikespolitik 

8. Kommunikationer/Trafik 

9. Korruption 

10. Kultur/Nöje 

11. Journalistik/Yttrandefrihet 

12. Migration/Integration/Diskriminering 

13. Miljö/Djur 

14. Olyckor/Katastrofer 

15. Rasism/Apartheid 

16. Religion/ Trosföreställningar 

17. Skola/Utbildning 

18. Sociala frågor/Samhällsproblem 

19. Sport 

20. Utrikespolitik 

21. Vetenskap/Forskning/Teknik 

22. Vård/Omsorg/Hälsa 
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6 Kön förstaciterad 

0. Ej tillämpbart/Framgår ej 

1. Kvinna 

2. Man 

 

7 Position aktör förstaciterad 

0. Övrigt/Ej tillämpbart 

1. Allmänhet/Vanlig medborgare 

2. Bank/Finans 

3. Barn/Ungdom 

4. Brottsling /Misstänkt för brott 

5. Enskild anställd/Arbetare 

6. Expert/Sakkunnig 

7. Flykting/Asylsökande/Invandrare 

8. Hälso- och sjukvård/Socialtjänst 

9. Intresseorganisation/ Facklig organisation 

10. Offentlig förvaltning/tjänsteman) 

11. Kultursektor/Nöje 

12. Näringsliv/Företag 

13. Polis/ Rättsväsende/Militär 

14. Politik 

15. Religiöst samfund 

16. Skola/ Forskning/Högre utbildning 

17. Sport 

18. President Jacob Zuma 
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Bilaga 2: Kodningsinstruktioner 

 

1 ID nummer: Nummer på dagen som kodas under de fjorton dagarna som ingår, och 

nummer på inslag i kronologisk ordning i varje nyhetssändning. Tillexempel: dag 3 inslag 5 

kodas ”3-5”. 

 

2 Datum: Åtta siffror: åååå/mm/dd. Tillexempel: ”2012/03/26”. 

 

3 Rubrik: Veckodag och vilken av de två veckorna som ingår i undersökningen. Tillexempel: 

”onsdag första veckan”. 

 

4. Inslagstyp: Anger hur nyheten är utformad i sin presentation och om inslaget är en 

renodlad nyhetsvinkel eller har en mjukare och reflekterande framtoning. 

Annat/Övrigt: Om det är oklart vad det är för typ av inslag, eller om kategorin 

inte finns. 

Bildsatt telegram: Programledaren läser upp ett telegram medan bilder visas. 

Ingen annan person uttalar sig. 

Nyhetsinslag: Ett inslag som innehåller reporter, bilder och citat från en eller 

flera aktörer som uttalar sig. 

Reportage/Feature: Reportage som inte har en hård nyhetsvinkel, utan är något 

mjukare i sin karaktär och mer obundet av tiden. Reportern har varit på plats och 

rapporterar mer ingående. 

Telegram utan bilder: Tittaren ser programledaren som läser upp ett telegram, 

inga andra bilder visas och ingen kommenterar. 

Toppnyhet: Första inslaget i varje nyhetssändning anses vara dagens viktigaste 

nyhet och kodas som toppnyhet. 

Upplägg säj: Ett bildsatt telegram som avslutas med citat från en eller flera 

aktörer. 

 

5. Ämnesområde: Här noteras det huvudämne som dominerar inslaget och som nyheten i 

huvudsak berör. 

Arbetsmarknad/Fackliga frågor/Strejk: Sysselsättning, arbetslöshet, fackliga 

förhandlingar och konflikter. 

Bostadsfrågor: Samhällsplanering, byggnation, bostadsförsörjning och 

bostadsmarknad. 

Brott/Kriminalitet: Brottslig verksamhet, domstolsförhandlingar, domslut, 

polisutredningar. 

Ekonomi: tillväxt, ekonomisk kris, privatekonomi, aktier, företagsekonomi, 

marknadsföring, försäljning. 

Försvar/Säkerhetsfrågor: stridsberedskap, fredsbevarande insatser. 

Demonstrationer/opinionsyttringar: Offentlig folklig protest, manifestation, 

för eller mot ett samhällsfenomen eller politiska beslut. 

Inrikespolitik: Politik som främst handlar om Sydafrika. 

Kommunikationer/Trafik: Trafikplanering, trafiksäkerhet, väghållning, 

kollektivtrafik, infrastrukturprojekt. 

Korruption: Förtroendevalda och tjänstemän inom statliga och offentliga 

ämbeten som missbrukar sin förtroendeställning till egen vinning genom bland 

annat mutor. Det är känt att flera afrikanska ledare, även i Sydafrika, anklagas 

för att ha skaffat sig personliga rikedomar på bekostnad av landets invånare. 

Eftersom korruption är en brottslighet som utförs av eliten i maktpositioner och 
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påverkar vanliga medborgare negativt, hämmar tillväxten och hindrar den 

demokratiska utvecklingen så kodas dessa nyheter enskilt. 

Kultur/Nöje: Konst, litteratur, underhållning. 

Journalistik/Yttrandefrihet: Yttrande-, tryckfrihets- och offentlighetsfrågor, 

journalistisk yrkesetik, public service, granskning av medier. 

Migration/Integration/Diskriminering: Eftersom Sydafrika tar emot många 

migranter från andra länder i regionen så kodas nyheter som rör detta enskilt. 

Miljö/Djur: Miljöförstöring, avfall, återvinning, naturtillgångar, illegal jakt, 

djurskydd. 

Olyckor/Katastrofer: Olycka som påverkar många människor eller ödelägger 

stora materiella värden, inklusive terrorism. 

Rasism/Apartheid: På grund av Sydafrikas långa historia med kolonialism och 

apartheid kodas dessa nyheter enskilt. 

Religion/ Trosföreställningar: Nyheter om religiösa samfund och tro oavsett 

vilken trosuppfattning. 

Skola/Utbildning: Grundskola, vuxenutbildning, folkbildning, universitet och 

högskola. 

Sociala frågor/Samhällsproblem: Fattigdom, missbruk, hemlöshet, otrygghet, 

prostitution, socialt arbete. 

Sport: sportresultat, idrottsnyheter och sportkrönikor oavsett vilken typ av sport 

det handlar om eller vilket land. 

Utrikespolitik: Dels politik som Sydafrika för gentemot andra stater i syfte att 

tillgodose sina egna intressen. Dels utrikesnyheter som bara rör politik i andra 

länder. 

Vetenskap/Forskning/Teknik: Innovation, nya upptäckter, experiment. 

Vård/Omsorg/Hälsa: Psykisk och fysisk hälsa, funktionshinder, rehabilitering, 

läkemedelshantering, sexuell och reproduktiv hälsa, äldrevård. 

 

6. Kön förstaciterad: Den man eller kvinna som uttalar sig först i inslaget som inte är 

reporter/journalist. Den förstaciterade kodas som huvudaktör i nyheten oberoende av andra 

som eventuellt uttalar sig senare i samma inslag. Om det är ett telegram utan något citat kodas 

det som Ej Tillämpbart. 

 

7. Position aktör förstaciterad: Den person som uttalar sig först i inslaget (som inte är 

reporter/journalist) utifrån sammanhang och hur personen presenteras i form av den titel som 

framgår i namnskylten. Om det är ett telegram utan något citat kodas det som Ej Tillämpbart. 

De personer som inte räknas som elit i denna uppsats är de som kodas som vanlig 

medborgare, barn/ungdom, brottsling, arbetare, och flyktingar och invandrare. De andra som 

uttalar sig utifrån den position de tillskrivs med titel som framgår i namnskylten räknas som 

elit; Bank/Finans, Expert/Sakkunnig, Hälso- och sjukvård/Socialtjänst, Intresseorganisation/ 

Facklig organisation ,Kommun/Landsting/Myndighet, Kultursektor/Nöje, Näringsliv/Företag, 

Polis/ Rättsväsende/Militär, Politik, Religiöst samfund, Skola/ forskning/Högre utbildning, 

Sport, President Jacob Zuma. 

 

De delar av nyhetssändningarna som inte ingår i den kvantitativa undersökningen är 

programledare, reklaminslag, de dagliga börsnoteringarna, och avslutande väderprognoser. 


