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Abstract 

 

Denna studie undersöker hur jämställdheten ser ut under SVTs prime-time-sändningar utifrån 

könsfördelning, ålder och form av deltagande hos de medverkande personerna framför 

kameran, samt hur fördelningen ser ut i förhållande till de programkategorier SVT har satt. 

Med prime-time-sändningar menas den tid på dagen då tv-publiken är som allra störst. Syftet 

med uppsatsen är att med en kvantitativ innehållsanalys få reda på hur könsrepresentationen 

ser ut utifrån nämnda faktorer och diskutera sambandet mellan resultaten och värden kopplade 

till de sociala könsrollerna samt huruvida prime-time har en påverkan på innehållet i 

programmen. 

De teoretiska ramarna utgörs främst av Yvonne Hirdmans tankar kring genussystemet som 

dels innefattar två logiker; mannen som norm samt isärhållandets logik och dels 

genuskontraktet som beskriver överenskommelsen om sociala beteenden och logikernas 

fortsatta spridning från en generation till nästa. Detta tillsammans med Halls teorier om 

representation och stereotyper samt medielogiken appliceras i diskussionen kring analysens 

resultat.  

Resultaten visar att alla program utom ett representeras av en majoritet män, i de flesta fall 

stark majoritet. Män har också en starkare representation inom alla åldersgrupper till skillnad 

från kvinnor där både de yngre och äldre generationerna är väldigt svagt representerade. Även 

inom form av deltagande kan man se en skillnad mellan könen där männen mer sällan än 

kvinnorna har en passiv roll, istället har de män som inte är aktiva oftare ett mellanting mellan 

en aktiv och passiv roll. Inom programkategorierna kan man se att programmen som har med 

nöje och drama att göra har en jämnare fördelning i både kön och aktivitet medan ”viktigare” 

kategorier har betydligt fler manliga än kvinnliga medverkande. 

Med stöd från teorierna kan man se att programmen speglar mannen som norm med sin 

majoritet samt isärhållandet av de stereotypiska manliga och kvinnliga egenskaperna, i form 

av den aktiva mannen och passiva kvinnan. Även mannens egenskap som den dominerande 

ser man i de ”viktiga” programmen där kvinnan knappt är delaktig. Med SVTs 

jämställdhetspolicy som har tydliga mål om jämställdhet i både könsfördelning och 

deltagande kan man med de motsägande resultaten från analysen göra antagandet att 

publiksiffran under prime-time är viktigare än jämställdhetsmålen och en viss anpassning av 

innehållet sker för att passa publikens förväntningar. 
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”Så länge det finns en enda kvinna som diskrimineras för att hon är kvinna […] så är det en 

kamp vi måste ta. Jag är så trött på hela snacket om [...] ’behöver vi verkligen jobba för 

jämställdhet fortfarande, det börjar bli så himla mycket bättre’ så ser man bara på sin egen 

situation och det handlar om att kvinnor måste ta för sig. Människor dör på grund av att det 

inte är jämställt och det behöver inte hända”  

Linnea Henriksson, artist, i Sveriges Radio (2014) 
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1. Inledning 

 

Vi kan tycka att vi lever i ett jämställt land. Vi kan tycka att vi lever i jämställda relationer. Vi 

kan tycka att vi har jämställda arbetsförhållanden. Men vad vi tycker behöver inte stämma 

överens med hur verkligheten ser ut. Jämställdhetsarbetet är något som är ständigt pågående 

och debatten kring det kan kännas något uttjatad, men vart har debatten och arbetet fört oss? 

Tv utgör en stor del av mångas liv och är även mångas fönster till omvärlden men det kanske 

inte är alltid vi ser på tv med det granskande öga som vi borde. 

Definitionen av begreppet jämställdhet kan skilja sig något beroende på vem som uttalar sig 

men generellt betyder jämställdhet lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för män och 

kvinnor (www.ne.se). Rent fysiskt, kan något anses vara jämställt när fördelningen mellan 

könen är lika eller som mest skiljer sig 10 procent (Edström 2006:58). Dessa två definitioner 

hänger ihop då det, som Maria Edström säger, handlar om en maktbalans mellan könen. ”Det 

handlar om föreställningar om kön som återspeglas i hur många kvinnor och män som finns i 

tv-rummet, som i sin tur skapar föreställningar om vad som är gångbart och legitimt” 

(Edström 2006:17). 

Vad vi ser på Tv är alltså hur vi uppfattar att samhället fungerar och även bör fungera, om vi 

då vill leva i ett jämställt samhälle borde väl också det vi ser på tv spegla ett jämställt 

samhälle? Frågan är om det gör det. Sveriges Television har sedan 1970-talet arbetat aktivt 

med jämställdhet både redaktionellt och i sitt programutbud och många av oss skulle nog 

hävda att de visar upp en jämställd bild av samhället. Edström genomförde år 2000 en 

undersökning av bland annat SVTs prime-time-sändningar där en av delarna hon tittade på var 

hur många män jämfört med kvinnor som visades i bild. Hennes resultat var något förvånande 

då hon kunde konstatera att endast en tredjedel av de som visades var kvinnor. När man inom 

SVT på 70-talet började med ett uttalat jämställdhetsfokus var en fjärdedel av de 

medverkande i bild kvinnor och på nästan 30 år hade alltså en jämställd fördelning mellan 

män och kvinnor fortfarande inte lyckats uppnås. (Edström 2006) 

Min uppfattning när jag ser på SVTs program är att utbudet är relativt jämställt, och med 

jämställt menar jag en jämn fördelning mellan män och kvinnor. De fortsatta ojämlika 

förhållandena i samhället pekar dock på att något inte riktigt står rätt till, och att ännu en gång 

granska könsfördelningen i tv kanske är en bra början i steget mot ett jämställt samhälle. 
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Frågan är om något har ändrats på ytterligare 14 år eller om uppfattningen av jämställdhet i 

praktiken inte betyder jämställt. 

 

1.1 Disposition 

Uppsatsen kommer börja med en förklaring av syfte, frågeställningar och material samt 

bakgrund till Public Service och jämställdhet i SVT. Därefter kommer en genomgång av 

tidigare forskning om makt- och könsfördelning mellan kvinnor och män i tv och prime-time, 

följt av en förklaring av de teoretiska ramar jag kommer att använda mig av i diskussionen 

kring analysens resultat. Sedan följer en utläggning om kvantitativ innehållsanalys som metod 

samt tillämpningen av denna på mitt material. Efter det presenteras resultatet av analysen och 

uppsatsen avslutas med en sammanfattning samt diskussion kring slutsatserna med stöd från 

teorier och tidigare forskning. 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka jämställdheten, utifrån könsrepresentation, i SVT1s program under 

prime-time och se hur den förhåller sig till målen i SVTs jämställdhetspolicy. Jag vill se hur 

könsfördelningen ser ut samt dess relation till ålder på personerna, vidare vill jag också se på 

formen av deltagande hos dem och om man kan utmärka någon skillnad i nämnda faktorer 

beroende på programkategori. Med analysen vill jag även se om det finns något samband 

mellan de värden som kopplas till våra sociala könsroller och könsrepresentation i tv. 

Hur ser fördelningen mellan kvinnor och män ut under prime-time i SVT1? Hur ser 

aktiviteten ut bland de deltagande personerna i förhållande till kön? Vilka åldersgrupper 

representeras främst i förhållande till kön? Hur ser fördelningen mellan män och kvinnor ut i 

de olika programkategorierna? Hur kan resultaten från analysen relateras till teorierna om 

genussystemet och medielogiken? Kan vi utreda om det skett en förändring i fråga om 

jämställdhet sedan Edströms studie utfördes år 2000? 
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3. Material och avgränsning 

Jag har valt att analysera de program som sändes på SVT1 under prime-time den 10 november 

till och med den 16 november. Jag har med avsikt valt att titta på just Public Service på grund 

av att de inte drivs av kommersiella intressen och därför inte låter åsikter utifrån påverka 

programutbudet utan själva bestämmer, och står för, vad de väljer att producera och sända 

(Hadenius et al. 2011:180pp). SVT1 valdes därefter för att de riktar sig till en bredare publik 

än övriga SVT-kanaler (Hadenius et al. 2011:194). Att jag har valt att analysera just 

programmen under prime-time beror på att publiken är som störst under denna tidsperiod 

(www.mms.se). Det borde alltså, ur ett Public Service-perspektiv, vara extra viktigt att 

programmen som når störst publik visar en så jämställd bild som möjligt. En större 

undersökning skulle med fördel kunna inkludera både en analys av en kommersiellt 

finansierad kanal och även en annan tidsperiod i Public Service för att kunna göra en 

jämförelse mellan resultaten. 

Enligt Mediamätning i Skandinavien AB så infaller prime-time mellan 19.00 – 23.00. På 

grund av tidsbrist har jag valt att bortse från första och sista timmen av deras avgränsning och 

endast grunda min analys på programmen som sänds mellan 20.00 – 22.00. Jag har valt att 

titta på dagarna måndag, onsdag, fredag och söndag för att få en så rättvis representation som 

möjligt av veckans program. Anledningen till att jag har valt fyra dagar är att jag av tidsskäl 

inte har möjlighet att titta på en hel veckas program men samtidigt vill få en övergripande 

bild. 

Materialet består av tio program som tillsammans blir ca åtta timmar. Åtta av dessa tio 

program är SVTs egna produktioner och två av dem är inköpta av kanalen. Programmen som 

ingår i undersökningen är: Sommarpratarna, På jakt med Lotta och Leif, Happy Valley, 

Uppdrag Granskning, De kallar oss artister, Kobra, Doobidoo, Skavlan, Allt för Sverige och 

What remains. En detaljerad beskrivning av programmen finns som bilaga. Dessa program 

studeras därefter utifrån programkategorier som SVT själva har bestämt på grund av att det, 

enligt SVTs jämställdhetspolicy, inom varje enskild kategori ska vara en jämn fördelning 

mellan män och kvinnor (Jämställdhetspolicy, www.svt.se). I mitt material finns det tre 

programkategorier representerade och de är Kultur & Nöje, Film & Drama och Samhälle & 

Fakta. Programmen är inspelade från tv-sändningarna för att kunna gå tillbaka och tittas på så 

många gånger undersökningen kräver.  

 

http://www.mms.se/
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4. Bakgrund 

4.1 Public Service 

Public Service-verksamheten kom till när radion blev tillgänglig för allmänheten. 1924 

bildades AB Radiotjänst i samband statens beslut om ensamrätt för radiosändningar. Tanken 

var att staten skulle sätta regler för verksamheten men inte ha bestämmanderätt över 

programutbudet. Detta beslut togs efter att ha sett bland annat amerikanska radion tas över av 

kommersiella intressen redan från dess början. På 50-talet ändrades det i organisationen som 

istället fick namnet Sveriges Radio. De ansvarade också över utbyggnaden av televisionen då 

den kom till Sverige 1956. Idag styrs Public Service av en stiftelse utsedd av regeringen. 

(Hadenius et al. 2011:88pp) 

Public Service grundar sig i den sociala ansvarsideologin som tillsammans med en frihetlig 

mediesyn ingår i den svenska medielagstiftningen. Den frihetliga mediesynen anser att 

invånarna ska ha fri åsiktsbildning och själva aktivt bilda opinion, och den sociala 

ansvarsideologin innebär ett tänk om att frihet bör komma med ett visst ansvar och moral. För 

Public Service har det inneburit att inte bara fokusera på det som säljer utan även bidra till 

samhällsutvecklingen. (Hadenius et al. 2011:24pp) 

Public Service ska alltså verka i samhällets tjänst och deras uppdrag går ut på att 

programverksamheten ska bedrivas oberoende och med integritet, mångfald och kvalitet 

eftersträvas och programmen ska vara tillgängliga för alla. I Public Service i Sverige ingår 

Sveriges Television, Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio. Finansieringen för dessa 

kommer nästan uteslutande från avgifter men även en viss del från sponsring. (Hadenius et al. 

2011:179pp) 

Kanalerna som idag ingår i Sveriges Television är SVT1, SVT2, SVT24, SVT World, 

Kunskapskanalen och Barnkanalen och alla har olika uttalade inriktningar. (Hadenius et al. 

2011:182) 

 

4.2 Jämställdhetspolicy för Sveriges Television 

Sveriges Television har en jämställdhetspolicy med övergripande och långsiktiga mål för att 

sträva efter jämställdhet både i programutbud och inom organisationen. SVT skriver att de 

anser jämställdhet vara både en tillgång och en förutsättning för sitt public serviceuppdrag. 
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Policyn innehåller riktlinjer som bland annat berättar att ”I programutbudet ska jämställdheten 

vägas in och avspeglas såväl i ämnesval och inriktning som i andelen medverkande kvinnor 

och män”. Närmare beskrivet finns också utskrivet att skillnaden i andelen medverkande 

kvinnor och män i varje programkategori ”ska vara lika eller ha en avvikelse på högst 10 

procent” alltså ska könsfördelningen vara som lägst 40 procent och högst 60 procent åt 

vardera håll. Detta gäller dock inte för varje enskilt program utan alla program tillsammans i 

varje programkategori under perioden av ett år. (Jämställdhetspolicy, www.svt.se) 

 

5. Tidigare forskning 

5.1 1970-talets medieforskning 

Gaye Tuchman har med hjälp av Arlene Kaplan Daniels och James Benét satt ihop en samling 

undersökningar gällande representationen av kvinnor i media, genomförda i USA 1954-1975. 

Hennes utgångspunkt är att massmedia påverkar våra sociala liv och många, i synnerhet barn, 

uppfattar att det som visas i medier speglar verkligheten. Undersökningarna som 

sammanfattas har fokus på kvinnor inom television och de strävar efter att få svar på frågor 

som till exempel ”Vad berättar media om oss själva?”, ”Hur säger de att män och kvinnor ska 

bete sig?”, ”Hur ska kvinnor se på sig själva?” (Tuchman et al. 1978:4). Det dessa 

undersökningar tillsammans kan fastslå är att det i allt från barnprogram och reklam till 

prime-time-underhållning är en tydlig underrepresentation av kvinnor, eller vad Tuchman vill 

kalla för en "systematisk utradering" av kvinnor i amerikansk television, och att detta är 

väldokumenterat. (Tuchman et al. 1978) 

En studie av McNeil, från 1973, som undersöker könsfördelningen under prime-time visar att 

69 procent av alla karaktärer var män. Den genre som representerade kvinnor mest var 

komedi, där männen endast utgjorde 60 procent av karaktärerna, medan i dramagenren var 

74% av de medverkande män (Tuchman et al. 1978:276). I en innehållsanalys, från 1975, av 

offentliga tv-sändningar, motsvarande public service, utförd av Isber och Cantor ställer de 

frågan "Var är kvinnorna i offentlig tv?". Svaret de kom fram till var "framför tvn" (Tuchman 

et al. 1978:81). En annan faktor Isber och Cantor kunde konstatera utifrån sina resultat var att 

inom vissa områden, bland annat ekonomi, regering och utrikespolitik, uteslöts kvinnor nästan 

helt. Public Service-kanaler undviker i större grad att använda sig av stereotypa roller men 

exkluderar istället kvinnor i många delar av sina program (Tuchman et al. 1978:81). 
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5.1.1 Dominans inom prime-time 

Judith Lemon genomförde 1975 en studie om kvinnor i tv under prime-time, där hon tittade 

på dominansförhållandena mellan dels män och kvinnor och dels mellan svarta och vita 

personer. Även klass och sysselsättningsstatus var variabler i studien. Fokusen låg på dessa 

förhållanden inom komedigenren och kriminalgenren. Dominans definierades som "att 

influera eller att kontrollera andra, att övertala, förbjuda, diktera, att leda eller styra, att hindra 

och att organisera beteendet hos [andra]" (Tuchman et al. 1978:51). 

Studiens resultat visar att män dominerar kvinnor i alla program och genrer men hög 

sysselsättningsstatus, till exempel inom medicinska och rättsliga yrken, var det viktigaste i 

dominansmönstret, dock var männen fler i antalet inom det området och var därmed de 

dominerande även där. Även i de fall där status var irrelevant i sammanhanget var männen de 

dominanta. I frågan om dominans inom etnicitet så står vita män högst upp på listan, följt av 

svarta män och vita kvinnor på en ganska jämn dominansnivå och längst ned kom svarta 

kvinnor. (Tuchman et al. 1978:54pp) 

Sammanfattningsvis så berättar studien att klass, kön och etnicitet alla spelar en roll när det 

kommer till vem som har makten men vita män med hög sysselsättningsstatus är de som får 

mest plats och störst makt i alla kategorier när det kommer till prime-time-program. 

(Tuchman et al. 1978:64pp) 

 

5.2 Tv-rummets eliter 

I studien TV-rummets eliter från 2006 har Maria Edström undersökt kopplingen mellan 

synlighet i TV och maktroller i samhället. Hennes tankar är att TV spelar en stor roll i mångas 

liv och att bilden som medierna visar av bland annat könsroller och makt är den som många 

uppfattar som den korrekta bilden av samhället. Hon gör denna studie ur ett genusperspektiv 

och tittar förutom på könsroller, även på andra faktorer såsom ålder, etnicitet och klass. Detta 

är en totalstudie då hon använt sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder för att dels få 

statistik på hur det faktiskt ligger till i fråga om hennes fokusområden och dels för att reda ut 

och förklara begreppet makt. Min fokus i Edströms studie ligger på den kvantitativa delen i 

studien där hon, precis som jag, gjort en analys av innehållet i programutbudet under prime-

time i en vecka för att få fram fakta om hur och vem som får/tar plats. I studien som Edström 
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genomför ingår, förutom SVT1, även SVT2 samt den kommersiellt finansierade kanalen TV4. 

(Edström 2006) 

Edström kommer fram till att det är en kamp om synlighet i media och därmed även en kamp 

om den elitiska makten i samhället. Resultaten i Edströms studie visar på att det är den som 

syns i tv-rummet som får makten i samhället och att könsnormen är stark inom tv-väsendet. 

Det är en skillnad på antalet kvinnor och män som får synas i rutan jämfört med de som 

jobbar med själva produktionerna, där siffran är mer jämställd. I undersökningen, som 

genomfördes år 2000, så går det ungefär två män per kvinna av personerna medverkande 

framför kameran (Edström 2006:94pp). Hon pratar om begreppet könsmärkning som är då 

ena könet representeras av lägre än 40 procent i antal men också hur beskrivningen av män 

och kvinnor i tv ser ut och vad som anses vara manligt och kvinnligt. Hennes resultat pekar på 

att det inte bara är könsfördelningen i prime-time som är ojämn utan även positioner, roller, 

fokus och ålder präglas av en könsmärkning. (Edström 2006) 

 

6. Teoretiska ramar 

6.1 Genussystemet 

Jag kommer främst att använda mig av teorin om Genussystemet som Yvonne Hirdman 

skriver om. Hon menar att det i samhället finns en ordning som utgår från två regler eller 

logiker, dels Isärhållandet mellan könen; dikotomin mellan det manliga och det kvinnliga och 

dels den hierarkiska; det manliga som norm. Detta är en grundläggande struktur som har 

genomsyrat samhället genom tiderna och grundar sig i de värderingar som knyts till 

biologiska skillnader som finns mellan könen, alltså att kvinnor kan föda barn och män kan 

det inte. 

Isärhållandet mellan könen utgår just från dikotomin; att det som definieras som manligt är 

inte kvinnligt. Mannen är stark alltså är kvinnan svag, mannen är aktiv alltså är kvinnan 

passiv och Hirdman menar att dessa drag värderas olika. Detta tankesätt lägger även grunden 

till den andra regeln i teorin, att det manliga är normen. Den som är stark och ledande hamnar 

i ett socialt överläge, och därmed hamnar de svagare i ett socialt underläge. Genom 

århundradena har föreställningen om det starka och svaga automatiskt blivit en kvalitet 

kopplat till kön snarare än personlighet. (Hirdman 1988) 
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6.1.1 Genuskontraktet 

Detta system är alltså något som förs vidare från generation till generation genom något som 

Jürgen Habermas definierar som tre reproduktionsprocesser: 

1. Kulturell överlagring 

2. Social integration 

3. Socialisering 

Inom genussystemets ramar betyder detta att den kulturella överlagringen innebär att könet 

skapas i den kultur du föds i. De kulturella traditioner och värderingar som finns i det 

samhälle du växer upp i förs över till och formar dig beroende på vilket fysiskt kön du har. 

Social integration innebär institutioner, artefakter och arbetsdelningen mellan könen. 

Socialisering betyder direkt inlärning från tidig ålder, Hirdman ger som exempel att du ska 

inte gråta om du är pojke. Genuskontrakt är ett begrepp som tas upp inom genussystemet och 

refererar till den osynliga överenskommelsen som finns mellan mannen och kvinnan på ett 

enskilt, socialt och ontologiskt plan. Viktigt är dock att poängtera att denna överenskommelse 

inte på något sätt är på en jämlik nivå utan är uppdraget av den part som definierar den andra, 

med mannen som norm blir detta alltså mannen som definierar kvinnan. Genuskontraktets roll 

går att se genom reproduktionsprocesserna ovan på detta sätt: 

1. Överenskommelsen om vilken relation mellan man och kvinna som är ideal inom 

kulturen förs över via kulturell överlagring 

2. På sociala integrationsnivån finns det utöver dessa osynliga kontrakt redan många 

existerande faktiska kontrakt som skiljer könen åt både vad gäller arbetsdelning och 

institutionellt 

3. Även inom socialisering finns det redan konkreta, uttalade överenskommelser om vad 

som är manliga och kvinnliga beteenden. 

Det genuskontraktet bidrar till är alltså outtalade (ibland även uttalade) regler om hur män och 

kvinnor ska bete sig, klä sig, agera, reagera, se ut med mera i olika sociala situationer såsom 

till exempel arbete och kärleksrelationer. Medias del i denna process är främst spridandet av 

traditioner och värderingar samt dessa outtalade regler kring vad som definierar könen. 

(Hirdman 1988) 
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6.2 Representation och Stereotyper 

Denna teori grundar sig i Stuart Halls tankar kring framställning och föreställning, hur 

framställningar skapar föreställningar. Representation i media handlar om hur någonting 

framställs samt hur mottagaren tolkar det. Hur uppriktigt ett budskap är och vilka 

referensramar mottagaren har är svårt att förutse och gör därmed förhållandet mellan media 

och publik relativt komplicerat. Våra kulturella skillnader, främst när det gäller språk, 

symboler och tecken, får oss uppfatta och tolka händelser på olika sätt. Människor inom 

samma kultur delar många kulturella referensramar och tolkar därmed saker, händelser och 

personer på ett liknande sätt. (Hall 2003) 

Stereotyper är en förenkling eller generalisering av en persons (även sak, händelse etc.) 

egenskaper och används, oftast omedvetet, för att lättare kunna förstå personen. Alltså en 

föreställning om vad dennes kvaliteter innebär. Dessa föreställningar är oftast kopplade till 

våra kulturella referensramar, och hur något vanligtvis framställs inom dessa ramar. 

Stereotyper spelar en stor roll i upprätthållandet av normen i den sociala ordningen, en 

indikator för vad som är normalt och inte och är således en del i upprätthållandet av de sociala 

könsrollerna i vårt samhälle. Hall menar att eventuella personliga skillnader, människor 

emellan, bortses från på grund av att vi redan placerat personens egenskaper i en viss grupp 

(till exempel kön, ålder eller klass). (Hall 2003) 

 

6.3 Medielogik och prime-time 

Jag kommer även att använda mig av teorin om medielogik som menar att vissa metoder 

används för att ett innehåll ska passa in i de regler och normer som finns inom media 

(McQuail 2010:373). Kent Asp förklarar begreppet medielogik som ”mediernas sätt att arbeta 

och tänka” (Asp 2003:49). Teorin menar att medierna arbetar utefter satta format samt 

publikens behov och innehållet måste därför anpassas efter dessa format och efter medias 

uppfattning om vad publiken behöver (McQuail 2010:373pp). Innehållet anpassas för att 

passa formatet, formatet anpassas för att passa publiken. För att innehållet ska passa in i detta 

arbetssätt så används metoder, eller berättartekniker, också kallat mediadramaturgi (Asp 

2003:48). De berättartekniker som appliceras på innehållet är till exempel förenkling, 

tillspetsning, konkretisering, konfrontation och personifiering. Anledningen till att det krävs 
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en anpassning till medierna är för att det i dagens samhälle finns ett underskott på 

uppmärksamhet men ett överskott på information. (Asp 2003:48) 

Denna teori kan därav ses som relevant när det kommer till prime-time-sändningar, där alla 

kanaler tävlar om tittarnas uppmärksamhet, och särskilt intressant inom Public Service som, 

tidigare nämnt, ska verka i allmänhetens tjänst. Samtidigt som Public Service finns till för att 

kunna visa upp ett ämne som inte alltid är säljande, så konkurrerar de ändå med övriga tv-

kanaler om tittarna, deras viktiga ämnen når inte ut om ingen ser dem. Detta kan alltså vara en 

viktig del i valet av programutbud och programinnehåll, främst under prime-time då publiken 

är som störst (www.mms.se).  

 

6.4 Kön och representation i tv 

Genussystemet talar om två logiker. Hur dessa två logiker finns representerade i media kan vi 

se genom tidigare forskning av både Tuchman och Edström. Att det som definieras som 

manligt inte kan vara kvinnligt och tvärtom visas exempelvis i Tuchmans samling 

undersökningar som fokuserat på mäns och kvinnors yrkesroller där slutsatsen är att männen 

är de som oftast visas i ett yrke. I de program där en kvinna visas i ett professionellt 

sammanhang blir hon oftast överskuggad av en man i ledarposition eller så framställs hon 

som inkompetent, mannen är den som leder och kvinnan blir ledd. Detta visas i 

undersökningar gjorda av bland annat Downing, 1974, och Katzman, 1972 (Tuchman et al. 

1978). Även Gerbner, 1972, bidrar med forskning inom samma område. Han finner att 

kvinnor alltid är i en underordnad position och pekar ut att oavsett om en kvinna blir 

nedslagen till marken av en skurk eller blir hjälpt upp från marken av en manlig kollega så är 

kvinnan ändå den som är på marken. (Tuchman et al. 1978:43).  

Denna teori är också tätt sammanflätad med teorin om representation och stereotyper. 

Generalisering och stereotyper är vanligt förekommande vid framställning av mäns och 

kvinnors roller inom televisionen. Det finns tydliga uppdelningar om vad som är kvinnliga 

och vad som är manliga egenskaper, en pojke som gråter är inte maskulin, likaså en kvinna 

utan smink är inte feminin (Tuchman 1978:5). Precis som Hirdman beskriver genuskontraktet 

så pratar Tuchman om att inom vårt samhälle, som i andra och tidigare samhällen, måste vi 

föra vidare det sociala arvet till kommande generationer. I tider där det sker snabba sociala 

förändringar kan det kännas extra viktigt att vissa dominanta värderingar fortsätter vara 

http://www.mms.se/
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gällande och det finns inget område som visar det lika tydligt som inom våra sociala 

könsroller (Tuchman et al. 1978:3). 

Tuchmans samling av undersökningar och även Edströms studie visar på att TV-utbudet ger 

en begränsad och stereotypisk bild av kvinnor och kvinnors intressen. Det är en kamp om 

synlighet som Edström kallar det och en symbolisk utplåning av kvinnor som Tuchman 

beskriver det (Edström 2006:69; Tuchman 1978:7). Den tidigare forskningen visar även på att 

kommersialism inte är ensamt ansvarig för uppvisandet av stereotypiska könsroller, då detta 

är något man kan se både i kommersiella och Public Service-kanaler trots skilda upplägg och 

syften. Detta pekar på att teorin om medielogik kan spela en roll; när mediedramaturgin 

används på ett innehåll så tar aktörer till berättartekniker som spelar på stereotypiska 

könsroller, och som i många fall utesluter kvinnor. Enligt teorin beror det då på mediernas 

uppfattning om publikens behov. På frågan om varför maktfördelningen och könsrollerna ser 

ut som det gör pekar Edström på en kombination av fyra faktorer: 

1.  Ett samspel mellan aktörer både innanför och utanför medierna 

2.  Deras föreställningar om publikens behov och intresse 

3. Verkligheten och rådande samhällsstrukturer inom den 

4. Påverkan över tid av själva utbudet 

(Edström 2006:206-212) 

Dessa faktorer tyder på att de föreställningar som medierna har om publikens behov bygger 

på rådande samhällsstrukturer som i sin tur är formade av mediernas framställning eller 

representation av rådande samhällsstrukturer. Man kan då fråga sig vad som är verkligt om 

den verklighet vi lever i nu är formad av medias representation av verkligheten.  

 

7. Metod 

7.1 Kvantitativ Innehållsanalys 

Utifrån uppsatsens syfte har jag valt jag att använda mig av en kvantitativ innehållsanalys för 

att få fram statistik över hur könsfördelningen ser ut under prime-time, snarare än en subjektiv 

uppfattning om hur den ser ut. Kvantitativ innehållsanalys är en metod utformad för att få ut 

mening ur ett kommunikativt meddelande på ett objektivt, mätbart och kontrollerbart sätt 

(Fiske 2011:129). Analysen går ut på att man fastställer och räknar enheter i ett innehåll inom 
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någon form av kommunikation. Innehållsanalys kan hjälpa till att fastställa statistik inom 

områden där det finns en subjektiv uppfattning om hur något ligger till. Fiske rekommenderar 

användning av innehållsanalys vid undersökning av bland annat kvinnors delaktighet i media. 

Även Gill talar om att det är en vanligt förekommande metod när det gäller kvantitativa 

undersökningar inom feministisk forskning då den hjälper till att exponera och dokumentera 

en mängd mönster (Gill 2010:43). 

En av de största skillnaderna mellan en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ metod är 

den vetenskapliga standarden (Neuendorf 2002:10). Denna metod liknar de 

naturvetenskapliga forskningstraditionerna och har till skillnad från många kvalitativa 

metoder ett mer objektivt angreppssätt (Bryman 2012:20). En viktig del i att få en så objektiv 

undersökning som möjligt är att bestämma vilka variabler som ska finnas med i analysen 

innan man börjar med insamlingen av data, detta för att undvika att lägga egna värderingar i 

innehållets budskap (Neuendorf 2002:11). Det krävs alltså en systematik i utförandet av 

analysen med förbestämda variabler och ett tydligt kodschema. 

 

7.2 Utförande 

För att kunna få svar på mina frågeställningar har jag har jag kodat mitt material utefter 

analysenheter och deras tillhörande variabler. Alltså, för varje analysenhet, i mitt fall person, 

finns ett sammanhang i form av variabler, i min studie är dessa könstillhörighet, ålder och 

aktivitet. Till dem finns sedan ett antal variabelvärden som förklarar variabeln, till exempel 

förklaras variabeln kön med variabelvärdena man, kvinna, övrig eller okänd. Variablerna och 

dess värden har i kodningsmomentet blivit tilldelade en bokstav eller siffra, dessa finns 

förklarade i bilagan kodschema tillsammans med definitioner av de olika variablerna.  

7.2.1 Tillvägagångssätt 

Variablerna jag har använt mig av i min metod har inspirerats mycket av Edströms studie för 

att göra det lättare att jämföra resultaten utan att lägga in egna värderingar. I min 

innehållsanalys har jag valt att dokumentera könstillhörighet, ålder och aktivitet på alla 

personer som medverkar framför kameran i programmen. Alla medverkande registreras 

endast en gång per program och alltså inte varje gång de visas i bild. Med medverkar menas 

de som är med i rörlig bild, på fotografier och muntligt (till exempel över telefon). Undantag 

av medverkande personer inkluderar snabba bilder, då variablerna inte går att fastställa (även 
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vid pausning), publiker då det endast visas delar av den (eftersom det inte är en representation 

av hela publiken och inte skulle vara ett rättvist bidrag till statistiken), stadsbilder och 

personer som befinner sig i bakgrunden (om inte dessa medvetet läggs i fokus eller är utvalda 

statister, detta gäller även publiker). I produktionen av ett fiktivt program är alla medverkande 

personer utvalda och är därför medräknade medan i till exempel ett faktaprogram kan en 

reporter befinna sig i en statsmiljö där personer passerar i bakgrunden utan att deras ålder, kön 

och aktivitet är avsiktligt valda. Ålder är en relativt subjektiv variabel och innebär inte att jag 

har dokumenterat personernas exakta ålder utan jag har valt att använda mig av åldersgrupper 

uppdelade i sju kategorier inspirerade av Edströms studie. I vissa fall nämns åldern i 

programmet och är då lätt att fastställa, i övrigt är det jag som har bedömt vilken åldersgrupp 

de ser ut att tillhöra, dock är åldersgrupperna ganska breda för att undvika att göra felaktiga 

bedömningar. Aktivitet har dokumenterats efter hur pass deltagande personens roll är och är 

uppdelad i nivåer av deltagande; aktiv, medel och passiv. Den här variabeln är den som har 

riskerat att bli mest subjektiv bedömd och jag har därför här varit extra noggrann med att följa 

den förbestämda definitionen. Jag har sedan tittat på alla ovannämnda faktorer i de olika 

programkategorierna. 

7.2.2 Validitet och reliabilitet 

Vid mänsklig kodning så finns alltid risken att det sker misstag. Det som eftersträvas är att få 

fram den ”sanna” siffran i sin analys men det kan på grund av olika anledningar uppstå fel 

som försvårar detta. Systematiska fel kan uppstå i analysen då vissa variabler inte är 

tillräckligt fastställda i förväg men det finns även slumpmässiga fel som kan uppstå vid 

enstaka tillfällen och kan bero på till exempel trötthet hos kodaren. För att undvika att göra 

dessa fel finns det riktlinjer att följa så att man kan nå ett så sanningsenligt och 

tillfredsställande resultat som möjligt i sin analys. (Neuendorf 2002:47-52) 

Validitet handlar om att verkligen mäta det som man vill ha mätt. Representerar utförandet av 

analysen den föreställning man hade avsett? För att öka validiteten i min undersökning har jag 

varit noga med att utgå ifrån mina frågeställningar i utformandet av tillvägagångsättet, både 

för att se till att jag analyserar det jag vill ha svar på och för att undvika att systematiska fel 

begås. 

Reliabilitet innebär att få fram samma resultat vid olika mätningsförsök, detta för att undvika 

slumpmässiga fel i undersökningen. Om man vid upprepade tillfällen når samma resultat kan 

man konstatera att mätningen av data är tillförlitlig. Som ensam kodare finns alltid risken att 
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en subjektiv bedömning görs (Neuendorf 2002:141pp). Jag har därför varit noggrann med att 

beskriva definitionen av de olika variablerna och variabelvärdena i mitt kodschema. Jag har 

även utfört kodningen en andra gång, på två slumpvist utvalda program ur mitt material, där 

resultatet av de två separata kodningarna stämde överens till över 90 procent. Undersökningen 

kan därför antas ha god reliabilitet enligt Neuendorf. 

 

7.3 Metodkritik och problem 

Vissa hävdar att en kvantitativ innehållsanalys, trots sitt objektiva angrepp, inte visar de mest 

sanningsenliga resultaten. Burgelin säger till exempel att bara för att något visas mest frekvent 

betyder det inte att det till innehållet är mest relevant, utan att man i vissa fall bör koncentrera 

sig på helheten (Balnaves et al. 2009:101). Detta kan självklart stämma även på min 

undersökning, dock kräver mina frågeställningar svar som grundas på statistik och för att få 

en bättre bild av helheten krävs kanske snarare ett större material än ett annat val av metod. 

De problem som har uppstått vid genomförandet av min analys har främst handlat om att 

lägga in egna värderingar i kodningen. Jag insåg ganska snart efter att jag börjat med 

kodningen av första programmet att jag behövde gå tillbaka till mitt kodschema och göra 

definitionen av variabeln aktivitet ännu snävare, för att undvika en subjektiv bedömning. När 

det väl var justerat utfördes resten av kodningen utan större hinder. 
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8. Resultat av analysen 

 

 

Tabell 1 visar hur könsfördelningen sammanlagt ser ut i alla programmen under prime-time 

 

Tabell 1 visar hur fördelningen ser ut i alla programmen under prime-time tillsammans. Totalt 

medverkar 598 personer i programmen under undersökningsperioden. Majoriteten av de 

medverkande är män, på 351 personer eller 59 procent, medan kvinnorna är 202 personer; 34 

procent av de medverkande. 32 personer; 5 procent utgörs av personer som varken faller 

under kategorin man eller kvinna och 13 personer; 2 procent är medverkande vars 

könstillhörighet inte går att utröna. 

I nio av de tio programmen som undersökts medverkar fler män än de övriga kategorierna, i 

många fall fler än de övriga kategorierna tillsammans. Det program där skillnaden mellan 

män och kvinnor är som störst är På jakt med Lotta och Leif där 75 procent är män och 25 

procent av kvinnor. Just det exemplet kan vara något missvisande som helhet då det är 15 

minuter långt och endast innefattar fyra personer. Ett tydligare exempel på skillnaderna är 

Doobidoo där de 137 medverkande utgörs av 70 procent män, 28 procent kvinnor och de sista 

två procenten faller under kategorierna övriga samt oklar. 

Ett av de tio programmen hade fler kvinnliga medverkande än män och det var serien What 

Remains, som SVT benämner som kriminaldrama. Där står kvinnorna för 49 procent av alla 

personer och männen för 46 procent, resterande fem procent har oklar könstillhörighet. 

Om man endast skulle titta på de personer vars könstillhörighet antingen är man eller kvinna 

så skulle fördelningen mellan dessa vara 63 procent respektive 37 procent i de undersökta 

programmen under prime-time.  
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Tabell 2 visar formen av deltagande i de olika könskategorierna utifrån aktivitetsnivån 

 

 

Tabell 3 visar formen av deltagande inom de egna könskategorierna 

 

Aktiviteten bland de medverkande finns presenterad i tabell två och tre. Ser vi till resultaten i 

respektive könskategori i tabell 3 kan vi se att procentuellt så är uppdelningen mellan de olika 

aktivitetsnivåerna relativt lika. De flesta medverkande, inom spannet 49-54 procent, har en 

passiv roll medan runt 20 procent är aktiva. Av de medverkande kvinnorna har 23 procent en 

aktiv roll vilket är tre procentenheter högre än de aktiva männen som utgör 20 procent. 

Däremot är den passiva rollen högre bland kvinnorna än bland männen som istället ligger 

högre i aktivitetsnivån medel. 

Om vi istället ser på jämförelsen mellan de olika könskategorierna så ligger männen i topp. 

Majoriteten av de medverkande inom alla aktivitetsnivåer är män och utgör även här, som 

ensam kategori, en större del än de andra kategorierna tillsammans. Detta för att antalet män 

helt enkelt är större. Något som man ser, som även visades i tabell två, är att fler män än de 
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andra kategorierna placeras i aktivitetsnivån medel. Här är 64 procent män följt av 29 procent 

kvinnor till skillnad från nivån passiv där 57 procent är män och 36 procent är kvinnor. 

 

 

 

Tabell 4 visar de åldersgrupper som representeras utifrån de olika könskategorierna 

 

När det kommer till ålder finns det många sätt att se på resultaten. I tabellen ovan visas antal i 

siffror och procent utifrån den egna könskategorin. Återigen så ser vi att männen till antal är 

fler än de andra kategorierna. Vad vi också kan se är en koncentration kring åldersgrupperna i 

mitten av skalan; 26-45 år och 46-55 år. Totalt utgör dessa två åldersgrupper 58 procent av de 

medverkande personerna inom alla könskategorier. En tredjedel av alla medverkande män är i 

åldern 26-45 och hela 45 procent av alla kvinnor tillhör samma åldersgrupp, alltså nästan 

hälften av alla medverkande kvinnor är mellan 26 och 45 år. Efter det sker en kraftig 

minskning i antalet kvinnor som är 46 år och uppåt medan männen, som också sjunker i antal, 

ändå har en ganska stark representation även inom åldersgrupperna över 46 år. 

Procentuellt inom de egna könskategorierna så skiljer sig resultaten mellan män och kvinnor 

inte chockartat mycket utan håller ganska jämna nivåer inom åldersgrupperna. Ser man 

däremot på antalet personer som medverkar så är resultaten mer avvikande. Redan i den första 

åldersgruppen (0-12 år), ser vi en överrepresentation (en representation över SVTs utsatta 

mål) inom kategorin män på 18 personer jämfört med kvinnornas fem personer. Det kan 

tilläggas att det också är fem personer vars kön inte går att utröna inom denna åldersgrupp 
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men även om dessa fem personer skulle vara kvinnor, vilket som sagt inte framgår, så skulle 

det ändå vara nästan dubbelt så många män än kvinnor medverkande, redan i åldern 0-12 år. 

Vidare går denna överrepresentation av män att se även i andra änden av åldersgrupperna och 

framför allt inom gruppen 66+ där 23 män medverkar men endast fyra kvinnor, alltså nästan 

sex gånger fler män än kvinnor. 

 

 

 

Tabell 5 visar antal medverkande i könskategorierna utifrån programkategori 

 

Eftersom SVT i sin jämställdhetspolicy uppger att jämställdhet bedöms inom varje enskild 

programkategori så visar jag med tabell 5 hur fördelningen mellan de olika könskategorierna 

ser ut i förhållande till programkategorierna (Jämställdhetspolicy, www.svt.se). Programmen 

under prime-time faller under tre av dessa programkategorier: Kultur & Nöje, Film & Drama 

och Samhälle & Fakta. Den största av programkategorierna, under just prime-time, är Kultur 

& Nöje där sex av de undersökta programmen placeras, alla sex programmen är SVTs egna 

produktioner. Procentuellt sett så har denna programkategori 70 procent av alla medverkande 

personer. Här ser vi också att skillnaden i antalet medverkande män och kvinnor är stor på 57 

procent respektive 32 procent. Kvinnorna får alltså inte ens en tredjedel av utrymmet medan 

männen står för över hälften av det. En ännu större skillnad mellan medverkande män och 

kvinnor kan ses i programkategorin Samhälle & Fakta, som två av de undersökta programmen 

hör till, även dessa är SVTs egna produktioner. 13 procent, eller 75 stycken av alla 

medverkade personer finns i den här programkategorin och av dem är 71 procent män och 29 

procent kvinnor.  

http://www.svt.se/
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Två av programmen i undersökningen finns i kategorin Film & Drama och båda dessa är 

inköpta program. Här är siffrorna mer lika än inom de andra kategorierna, med 56 procent 

män och 42 procent kvinnor. Denna programkategori innehåller även det enda programmet 

där fler kvinnor än män medverkar. Film & Drama kan vi konstatera är den enda 

programkategorin där målen inom SVTs jämställdhetspolicy uppnås. 

 

 

Tabell 6 visar hur formen av deltagande ser ut i de olika könskategorierna i programkategorin Samhälle & Fakta 

 

Om vi ser på programkategorin Samhälle & Fakta, där procenten medverkande kvinnor är 

som lägst, i förhållande till form av deltagande mellan män och kvinnor så visas en skevhet 

även där. Av de aktiva personerna så är 79 procent män och 21 procent kvinnor, av de få 

kvinnor som är med är det alltså bara 21 procent som har någon typ av aktivt deltagande roll. 

Ser man istället på aktivitetsnivån passiv så är uppdelningen betydligt jämnare där 64 procent 

av de passiva är män och 36 procent är kvinnor. Inom aktivitetsnivån medel är skillnaden som 

störst där 82 procent är män och endast 18 procent är kvinnor. Ser man endast till den egna 

könskategorin så har 73 procent av kvinnorna en passiv roll och 18 procent en aktiv roll, 

jämfört med inom könskategorin män där 55 procent har en passiv roll och 28 procent en 

aktiv roll. Det är alltså mer vanligt att män har en aktiv roll än kvinnor inom 

programkategorin Samhälle & Fakta.  



25 
 

 

Tabell 7 visar hur formen av deltagande ser ut i de olika könskategorierna i programkategorin Film & Drama 

 

Om vi ser på formen av deltagande inom Film & Drama, den enda programkategori som når 

upp till SVTs jämställdhetsmål, så ser vi att även aktivitetsnivåerna är mer jämställda här. I 

denna programkategori finns det precis lika många aktiva kvinnor som män, vilket är en 

motsats till alla andra programkategorier och program. Speciellt intressant är det eftersom det 

fortfarande är fler män än kvinnor som medverkar, kvinnorna har alltså i högre grad en aktiv 

roll än männen inom Film & Drama. Inom de andra aktivitetsnivåerna följer dock siffrorna de 

tidigare mönstren. Det är en större skillnad i antalet män och kvinnor i aktivitetsnivån medel, 

där nästan dubbelt så många män som kvinnor är placerade, medan aktivitetsnivån passiv, om 

än dock fortfarande en majoritet män, ändå har ett jämnare resultat. 

 

Tabell 8 visar hur formen av deltagande ser ut i de olika könskategorierna i programkategorin Kultur & Nöje 

 

Kultur & Nöje är den programkategori där flest personer medverkar. Formen av deltagande i 

de olika könskategorierna ser i denna tabell väldigt likt ut resultatet i tabellen över alla 

programmen tillsammans. Män är majoriet i alla aktivitetsnivåer och värt att kommentera är 

att även här ser vi en större skillnad i antal män och kvinnor i aktivitetsnivån medel.  
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9. Slutsatser och diskussion 

Av resultaten kan vi klart se att det finns tydliga skillnader i könsfördelningen under SVTs 

prime-time-program. Under alla dagar och inom alla programkategorier är det fler män än 

kvinnor. Det var som tidigare nämnt ett program där kvinnorna var fler än männen, 49 procent 

respektive 46 procent, men den faktiska skillnaden i antal personer var dock bara en kvinna 

mer än männen. Detta är resultatet från en kanal som uttalat jobbar aktivt för ett jämställt 

utbud med en jämn könsfördelning och har gjort de senaste 40 åren. Att det ser ut så här och 

fortsätter att se ut så här år efter år tyder på att männen är normen och normen är inget man 

spontant ifrågasätter, troligen för att man inte ser att något är konstigt förrän det sker en 

avvikelse från den, vilket det då inte gör i SVTs program. Jag personligen, som jag uttryckte i 

inledningen, uppfattade programmen som ganska jämställda, innan jag började med min 

undersökning. Jag tror att det är många med mig där. En av anledningarna till att man har den 

uppfattningen, förutom att man är van vid ett större antal män, kan vara på grund av hur man 

väljer att presentera män och kvinnor i programmen. Ett exempel är från programmet 

Doobidoo, som är ett av de program med störst skillnad i antalet män och kvinnor, där de har 

ett band som står med och spelar i studion. Bandet har blivit uppdelat i två grupper, med olika 

antal personer i, som står på varsin sida om scenen. I den grupp med färre antal personer är 

majoriteten kvinnor, vilket ger en känsla av att det är fler kvinnor. De har även placerat 

kvinnorna, i båda grupperna, längst fram vilket gör att det är kvinnorna man först lägger 

märke till, trots att majoriteten i bandet är män. 

 

9.1 Form av deltagande 

När det kommer till form av deltagande så ligger männen i topp i alla kategorier, på grund av 

de helt enkelt är fler till antalet. Att det inom de egna könskategorierna är en ganska lik 

procent i nivån aktiv är ett framsteg om man ser till den tidigare forskningen från 70-talet där 

den stereotypa mannen hade den aktiva, arbetande rollen medan kvinnan ficka ta den passiva. 

Lite av den stereotypen kan man dock se ligger kvar om man ser på aktivitetsnivåerna medel 

och passiv. Fler män hamnar i kategorin medel än kvinnorna som istället är mer passiva. 

Enligt isärhållandets logik kan detta vara en stereotypisk bild av manlighet som ligger kvar, 

alltså passivitet värderas som en kvinnlig egenskap och kan därför inte tillfalla en man. 

Mannen som inte är aktiv blir istället ett mellanting mellan aktiv och passiv i större grad än 
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vad kvinnorna blir, som historiskt sätt är vana vid den passiva rollen. Dessa kulturella 

uppfattningar om manligt och kvinnligt har förts vidare i enlighet med genuskontraktet. 

 

9.2 Åldersgrupper 

Överrepresentation av män fortsätter även inom de olika åldersgrupperna. Främst 

representeras personer i ålder 26-45 samt 46-55, både hos kvinnorna och hos männen. 

Männen sedan har en jämnare fördelning över alla åldersgrupper medan kvinnorna finns 

främst i de åldersgrupperna. Att kvinnor nästintill är osynliga i åldersgrupper 0-12 och 66+ är 

något som bör föras till diskussion. Att kvinnor från den äldre generationen inte har en stor 

plats i programmet kan leva kvar från det Tuchman konstaterade om den symboliska 

utplåningen av kvinnor i tv på 70-talet, dessa kvinnor fick ingen plats då och har kanske 

därför inte krävt någon nu heller. Att äldre män får och tar mer plats kan också hänga ihop 

med de stereotyper som finns kring ett manligt beteende, som man till exempel kan se i 

Lemons forskning om dominans, samt visar på det redan konstaterade uppfattningen om att 

mannen är normen. Mannen kanske snarare får plats medan kvinnan måste ta plats. 

Saknaden av kvinnor i den tidiga åldersgruppen är dock mer oroande inför framtiden och även 

här kan vi konstatera att genuskontraktet och då kanske främst socialisering spelar in. Dessa 

åsikter förs och lever vidare även till kommande generationer redan i tidig ålder. Om vi vill att 

det ska ske en förändring i representationen och fördelningen av könen i tv bör man först och 

främst se att det blir en skillnad bland de yngre. Detta är kanske av särskilt vikt vid 

uppfattningen av mannen som norm, som ligger till grund för den övriga uppdelningen i vad 

som anses vara kvinnligt och manligt. Om man från tidig ålder får se att det är så på tv kan det 

leda till att man i tror att det även är så det fungerar i verkliga livet. Som Cantor uttrycker sig i 

Tuchmans samling: 

"All television, […] present a constructed world. It does not mirror the everyday world, but 

rather a prism through which social class, power and sexual relations are reflected. The 

dominance of men in all television content and, in particular, in the content of important 

public-affairs programming is an indicator of the position women occupy in the larger social 

structure" (Tuchman et al. 1978:87) 

Ser man kvinnor och män representeras på ett visst sätt i olika sammanhang i tv kan det visa 

på åsikter som finns i samhället snarare än en spegelbild av hur samhället ser ut. Men utan ett 
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granskande öga kanske man inte tänker på skillnaden utan bildar sin uppfattning om 

verkligheten utifrån tv, detta kanske främst gäller barn som troligen inte har en lika tydlig 

uppfattning om samhället i stort. 

 

9.3 Fördelning inom programkategorier 

Ser vi på resultaten av könsfördelningen i de olika programkategorierna vill jag här hävda att 

medielogiken spelar in. De uppfattningar som medierna har om förväntningarna som finns hos 

publiken speglas i de olika programkategorierna. De inköpta serierna har SVT mindre 

påverkan över innehållet i men i deras egna produktioner har de själva makten över vilket 

innehåll som presenteras och hur det presenteras. Dock har SVT även bland de inköpta 

programmen gjort ett val, och anser då att dessa utvalda har ett Public Service-passande 

innehåll. Att det inom alla programkategorier finns fler män än kvinnor talar för att denna 

förväntan även finns hos publiken, vi förväntar oss att se normen på tv. En anpassning eller 

tillspetsning, i enlighet med mediadramarturgin, sker alltså på innehållet för att programmen 

ska passa publiken som kanalerna så gärna vill åt under prime-time.  

Då de inköpta programmen endast faller under en programkategori är det svårt att säga om 

skillnaden i könsfördelningen mellan dessa och de egenproducerade beror på att de är just 

inköpta eller om att det generellt är en jämnare fördelning i programkategorin Film & Drama. 

Då programmen inom denna kategori också är de enda fiktiva programmen är det även här 

svårt att säga om det mer jämställda resultatet beror på programkategori eller om det istället 

beror på fiktion. Ser vi på tidigare forskning av bland andra McNeil så har just genren Drama 

varit väldigt mansdominerad, vilket talar för att det inte är programkategorin som är den 

typiskt jämställda. Istället kan vi göra antagandet att de inköpta, fiktiva programmen är mer 

jämställda än SVTs egenproducerade program ur verkligheten, åtminstone under den veckas 

prime-time-sändningar jag har undersökt.  

9.3.1 Form av deltagande inom programkategorier 

Att det finns en överrepresentation av män inom ”viktiga” ämnen kan vi se i SVTs 

programkategori Samhälle & Fakta, där det under de prime-time-program jag har undersökt är 

en stark majoritet män. Denna programkategori är den som har den största skillnaden i 

könsfördelningen mellan män och kvinnor. I Samhälle & Fakta ska innehållet vara seriöst och 

trovärdigt och för att möta medias uppfattning om publikens förväntningar används stereotypa 
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roller på innehållet så att det förmedlar denna seriösa bild. Vi ser på resultatet av analysen att 

män står för den aktiva rollen inom Samhälle & Fakta och är inte långt ifrån resultaten av 

Lemons undersökning av dominans. Hennes resultat visade att det även på 70-talet var en 

majoritet av män som representerades i seriösa yrken och dominerade kvinnor inom detta 

område, även Isber och Cantor visade att kvinnorna uteslöts från de seriösa områdena i Public 

Service. Att vi kan se att dessa stereotypa roller lever kvar än idag inom det här området, 

såväl som andra, är även detta ett resultat av genuskontraktets verkan. Det är dessa 

kvarlevande könsstereotypa roller som skapar, eller kanske håller fast vid, de förväntningar 

som media anser att publiken har på tv-innehållet. 

Resultaten vi kan se i form av deltagande i programkategorin Film & Drama visar däremot en 

positiv attityd kring kvinnan och mannens roll. Här är det lika många aktiva män som kvinnor 

trots att männen är fler till antalet. Vilket här talar för en förändring sen den tidigare 

forskningen om dominansförhållanden. Att jämställdhet mellan män och kvinnor i form av 

deltagande endast visas i fiktiva program ger dock en negativ bild av kvinnans roll. Kan 

endast påhittade kvinnor mötas på samma nivå och få samma plast som männen? Edströms 

studie visar att det är den som syns i tv-rutan som får makten och om mannen är den som syns 

i de program som representerar verkligheten kan man anta att han då också får makten i 

verkligheten. Och med mannen som norm i samhället kanske det automatiskt blir fiktion då 

mannen och kvinnan står på samma nivå. Återigen visar resultaten av fler män än kvinnor i 

aktivitetsnivån medel men jämnare i nivån passiv att en passiv roll inte i samma utsträckning 

tillfaller en man som en kvinna.  

Med endast min undersökning som grund är det svårt att säga att medielogiken skulle vara 

något som SVT använder sig av under just prime-time, eftersom jag inte undersökt några 

andra sändningstider men slutsatsen man skulle kunna dra, efter att ha sett mina resultat och 

läst SVTs jämställdhetspolicy, är att prime-time-sändningarna inte verkar stämma överens 

med vad som uttrycks i policyn. Mitt antagande är då att det under de andra sändningstiderna 

är ett programinnehåll som mer är anpassat efter SVTs egna budskap snarare än efter 

medieformatet och publikens förväntningar. Eftersom det som skiljer prime-time från övriga 

sändningstider är publiksiffran så finns det under övriga sändningar troligen inte en lika stor 

tävlan mellan kanalerna om publiken och därmed inte samma behov av att anpassa sig efter 

den. 
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9.4 Förändring i jämställdheten 

Då Edströms undersökning visade att det gick två män per kvinna som medverkade framför 

kameran under prime-time år 2000 kan vi ur den aspekten konstatera att det på 14 år inte har 

skett en särskilt stor förändring. Två män per kvinna motsvarar ca 67 procent respektive ca 33 

procent. Min undersökning visar att det under den veckan jag tittat på istället medverkade 63 

procent män och 37 procent kvinnor framför kameran, om man endast ser på de som kan falla 

inom kategorin man eller kvinna. Ur en jämställdhetssynpunkt så har förändringen gått i en 

positiv riktning men fortfarande är det en markant skillnad i antalet män och kvinnor som 

medverkar framför kameran och framförallt så når SVT fortfarande inte upp till sina 

jämställdhetsmål. Edströms resultat visar även att positioner, roller, fokus och ålder präglas av 

vad hon kallar för en könsmärkning och utifrån resultaten av min undersökning går det att 

konstatera att jämställdheten även idag är ojämn i fråga om ålder och deltagande i förhållande 

till kön.  

Slutligen kan man diskutera om det utifrån analysens resultat går att dra någon slutsats i fråga 

om jämställdhet i Sverige. Vad vi kan se är en majoritet av män i alla programkategorier, 

åldrar och nästan i alla nivåer i form av deltagande under prime-time trots SVTs mångåriga 

strävan efter ett jämställt innehåll. Som Tuchman uttryckte sig i citatet tidigare så speglar 

programmens innehåll inte verkligheten i sig utan snarare reflekterar underliggande 

värderingar i kopplat till bland annat klass och makt. När vi av analysens resultat ser att 

normen i tv är män som i större utsträckning är mer aktiva än de medverkande kvinnorna kan 

vi koppla det till attityden som finns kring mäns och kvinnors sociala positioner och roller i 

samhället. Kvinnor är oftast antingen aktiva eller passiva medan män, utöver dessa nivåer, 

oftare än kvinnor hamnar i en aktivitesnivå emellan. Män, oavsett ålder, får plats och kvinnor 

kan i en viss ålder ta en viss plats. Om vi fortfarande tycker att detta visar på jämställda 

relationer i ett jämställt land bör vi kanske omdefiniera begreppet jämställdhet. 
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10. Reflektion och kritik 

Då denna studie endast har utförts på ett fåtal av alla de program som sänts under året är det 

kanske inte helt rättvist att dra slutsatser om jämställdhet i stort. Dock pekar tidigare forskning 

på att detta har varit ett problem sedan långt tillbaka och att det inte har skett en större 

förändring i kvinnans roll i tv-rutan varken när det kommer till representation i antal eller 

dominans och position. Jag vågar därmed påstå att min undersökningsvecka inte är 

missvisande i resultaten utan troligen representerar de siffor som de flesta veckorna visar 

under prime-time. 

Teorin om medielogiken under prime-time skulle, för att kunna fastslå detta beteende, behöva 

en studie helt för sig själv med material från både övriga sändningstider samt andra kanaler. 

Resultaten från min studie visar dock på att programmen under prime-time tydligt går emot 

Public Services tänk kring jämställdhet och representation inom alla faktorer i 

undersökningen, och att det som skiljer prime-time från övriga sändningstider är just 

publiken. Därav är slutsatsen att det sker en anpassning av innehållet för att passa medias bild 

av publikens förväntningar rimlig. 

Med teorier om genussystemet och stereotyper skulle en kvalitativ studie utöver denna 

kvantitativa vara av nytta för att kunna dra mer konkreta slutsatser och minska graden av 

spekulation. En kvalitativ studie skulle också lättare kunna peka på just vad som är orsaken 

till att representationen av män och kvinnor i tv inte är jämställd och då också kanske komma 

närmare till att finna en lösning. 

Med detta sagt så visar resultaten ändå att någonting är skevt när det kommer till vår 

uppfattning och kanske främst acceptans av jämställdhet, eller snarare saknaden av 

jämställdhet när det kommer till representation i tv. I den tidigare forskningen av både 

Tuchman och Edström poängteras det att samhället består av lika många män som kvinnor, 

och frågan är varför det inte syns i tv. Med Linnea Henrikssons citat i början av uppsatsen 

ville jag dra fokus till att jämställdhet betyder mer än vad vi i Sverige kanske tänker på och 

vikten av att kämpa för ett jämställt samhälle. När så mycket av vår tid spenderas framför tvn 

bör vi sträva efter jämställdhet även där. James Benét, en av medförfattarna till samlingen av 

forskningar från 70-talet, skriver i slutsatsen om frågan om medias behandling av kvinnor 

kommer att förbättras, och säger att mycket beror på de fortsatta ansträngningarna, både på 

statlig och organisationell basis samt även på individnivå. Därför behöver vi fortsätta forska, 
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diskutera och tjata. Vi ska i ett jämställt samhälle ha rättigheten, skyldigheten och framförallt 

möjligheten att höras och synas på samma villkor men i dagens tv har vi inte det. 
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12. Bilagor 

 

Bilaga 1. Material 

Prime-time under vecka 46 

Datum: 2014.11.10 – 2014.11.16 

Tid: 20:00-22:00 

 

Nedanstående programinformation är hämtad från SVTs tv-tablå 

2014.11.10:  

20:00-21:00 – Sommarpratarna, del 6 av 6 

I kväll: skådespelaren och komikern Anna Blomberg, rapparen Linda Pira, norske politikern 

Eskil Pedersen, författaren Theodor Kallifatides och sångerskan och låtskrivaren Sofia 

Jannok. Fem sommarvärdar möts och pratar med varandra. Det blir nära samtal med skratt 

och gråt, oväntade möten med både erfarna sommarpratare och debutanter. 

Programkategori: Kultur & Nöje 

 

21:00-21:15 – På jakt med Lotta och Leif, säsong 1 del 7 av 7 

Leif skickar ut Lotta på en sista övning innan jaktsäsongen är slut. Hon ska skjuta ett vildsvin 

i mörker och det går inte alls som planerat. Vad händer när matskribenten Lotta Lundgren 

släpps ut på jakt i skogen med Leif GW Persson? Han har jagat ett helt liv. Hon har aldrig 

hållit i ett vapen. 

Programkategori: Samhälle & Fakta 

 

21:15-22:10 – Happy Valley, brittisk thrillerserie från 2014, säsong 1 del 5 av 6 
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Catherine och Ann lyckas fly från Tommy Lees hus. Kevins osmidiga uppförande kring hans 

inblandning i kidnappningsfallet leder till att han häktas och misstankar faller även på 

Cowgill. Tommy Lee hamnar i gräl med Lewis och fortsätter sitt sökande efter Ryan. I 

rollerna: Sarah Lancashire, George Costigan, James Norton med flera. 

Programkategori: Film & Drama 

 

2014.11.12: 

20:00-21:00 – Uppdrag Granskning, granskande samhällsprogram, del 12 av 15 

Vem döljer sig bakom kodnamnet EA20? Den hemlige språkanalytikern som bedömer 

asylsökandes trovärdighet och som gjort tusentals bedömningar för Migrationsverket. 

Programledare: Janne Josefsson. 

Programkategori: Samhälle & Fakta 

 

21:00-21:30 – De kallar oss artister, del 3 av 7 

Edda Magnason. För de flesta är Edda Magnason är mest känd som skådespelaren som vann 

en Guldbagge för sin gestaltning av Monica Zetterlund. Men långt innan filmrollen fanns 

artisten Edda. Dom kallar oss artister följde med när Edda Magnason tog farväl av Monica 

och förberedde nästa steg i musikkarriären. Från andrahandsettan i Hornstull till en udda 

spelning i Paris. 

Programkategori: Kultur & Nöje 

 

21:30-22:00 – Kobra, del 8 av 12 

Transrevolutionen är här! Hyllade Laverne Cox i "Orange is the new black", transexuella 

toppmodeller och nya tv-serien "Transparent". Inom både populärkultur och politik ökar 

intresset för transpersoner. Eller är det bara fråga om kommersialism och exotism? Förtrycket 

finns kvar på många håll. Kobra träffar gränsöverskridande konstnärer i Los Angeles och 

svenska guldbaggebelönade regissören Ester Martin Bergsmark, aktuell med filmen "Nånting 

måste gå sönder". Programledare: Kristofer Lundström. 
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Programkategori: Kultur & Nöje 

 

 

 

2014.11.14: 

20:00-21:00 – Doobidoo, del 11 av 12 

Lekfullt tävlingsprogram som blandar spontana sånginsatser, musikminnen och spännande 

artistkonstellationer. I kväll tävlar Ola Forssmed och Gunhild Carling mot Jessica 

Heribertsson och Henrik Kruusval. Programledare: Lasse Kronér. Livemusiken framförs 

under ledning av kapellmästare Marcos Ubeda. 

Programkategori: Kultur & Nöje 

 

21:00-22:00 – Skavlan, talkshow med Fredrik Skavlan, del 9 av 12 

I veckans program får vi möta den före detta barnsoldaten Emmanuel Jal, Top Gears James 

May, Girls-skaparen Lena Dunham, skådisen David Dencik och den australiska artisten Sia, 

som gör en av sina mycket sällsynta intervjuer. 

Programkategori: Kultur & Nöje 

 

 

2014.11.16: 

20:00-21:00 – Allt för Sverige, fjärde säsongen, del 5 av 8 

Sju svensk-amerikaner kämpar fortfarande om priset, en släktträff med sin svenska släkt. Den 

här veckan går resan till Kiruna. Redan på planet råkar amerikanerna stöta på stadens största 

legendar, hockeyspelaren Börje Salming. Renskötaren Helena tar med amerikanerna upp på 

fjället. Och så får de uppleva den mytomspunna midnattssolen. Eftersom de är i Radiotjänst 

hemstad får de naturligtvis lära sig hantera tv-pejlingsutrustning. Nick Jones, 35, Los 
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Angeles, förstår äntligen varför hans gammelmorfar Hjalmar Johansson valde att lämna 

Sverige. 

Programkategori: Kultur & Nöje 

 

21:00-21:55 – What remains, brittiskt kriminaldrama från 2013, del 3 av 4 

I ett hus med fem lägenheter har ett lik hittats på vinden. Vidya och den pensionerade polisen 

Len, som inte kan släppa sitt sista fall olöst, söker upp en vän till den döda Melissa. Elaine 

vägrar låta Peggy gå ifrån henne. Och det ser ut som om det går åt helvete med Kierans 

nykterhet. I rollerna: David Threlfall, Steven Mackintosh, Indira Varma, Victoria Hamilton 

med flera. 

Programkategori: Film & Drama 

 

Källa: SVTs TV-tablå 
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Bilaga 2. Kodschema 

 

Variabler Kön Ålder Deltagande 

Variabelvärden Man, M Barn, 1 Aktiv, A 

Kod Kvinna, K Tonåring, 2 Medel, M 

 Övrig, Ö Ung vuxen, 3 Passiv, P 

 Oklar, O Vuxen, 4  

  Medelålder, 5 

  Övre medelålder, 6 

  Senior, 7 

  Oklar, 8 

 

 

Definition av variabelvärden 

 

Ålder 

Barn   - 0-12 år 

Tonåring  - 13-18 år 

Ung vuxen  - 19-25 år 

Vuxen   - 26-45 år 

Medelålder  - 46-55 år 

Övre medelålder  - 56-65 år 

Senior   - 66+ år 

Oklar   - Går inte att se ålder på person 

 

Deltagande 

Aktiv  - Deltagande roll, bidrar till innehållet genom tal eller omfattande handling. 

Medel   - Utför någon form av aktivitet men är inte deltagande i handling eller samtal, eller 

är deltagande på väldigt låg nivå, till exempel dansare eller statister som är med i tal 

men under väldigt begränsad tid och inte bidrar till innehållet. 
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Passiv   - Med i bild men inte bidragande till innehållet i form av deltagande, gäller även 

fotografier 

 

Kön 

Man  - Personen är uppenbart biologiskt av manligt kön. 

Kvinna  - Personen är uppenbart biologiskt av kvinnligt kön. 

Övrigt   - Personen kan inte, utan att lägga in egna värderingar, tilldelas könstillhörigheten 

man eller kvinna. 

Oklar - Det går inte att se vilken könstillhörighet personen har. 


