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Kvinnor och minoriteter har historiskt varit underrepresenterade i TV-kanalernas 
nyhetsrapportering. Vi lever i ett samhälle i ständig förändring och medierna reflekterar och 
bidrar till att skapa den verklighet vi lever i. Med utgångspunkt i tidigare forskning och 
politisk ekonomi har därför syftet med studien varit att kartlägga och analysera hur 
representationen av kvinnor och minoriteter/invandrare ser ut och har förändrats i TV-
nyheterna de senaste åren. Studien har undersökt nyhetsprogrammen Rapport och 
TV4Nyheterna under två tidsperioder; en vecka 2010 och en vecka 2015. Undersökningen har 
gjorts genom en kvantitativ innehållsanalys av sammanlagt 20 sändningar och resulterade i 
följande observationer: 
 

- År 2010 var 32 procent av intervjupersonerna i Rapport och TV4Nyheterna kvinnor 
och 4,7 procent tillhörde en invandrar- eller minoritetsgrupp. 

- År 2015 var 37,5 procent av intervjupersonerna kvinnor och 10 procent tillhörde en 
invandrar- eller minoritetsgrupp. 

- I genomsnitt intervjuades 1 person med invandrar- eller minoritetsbakgrund per 
sändning 2010. År 2015 förekom i genomsnitt 2 intervjupersoner med invandrar- eller 
minoritetsbakgrund per sändning.  

- Kvinnor intervjuades i högre grad i inslag om sociala frågor och ”human interest”. De 
var underrepresenterade i inslag om näringsliv och arbetsmarknad.  

- Personer med utländsk bakgrund intervjuades främst i inslag om sociala frågor och 
brott och olyckor. Även de var underrepresenterade i inslag om näringslivet, men de 
var dessutom helt frånvarande i politiska nyheter.  

- Både kvinnor och invandrare/minoriteter intervjuades främst i egenskap av enskilda 
privatpersoner. 

- En fjärdedel av alla invandrare/minoriteter som intervjuades porträtterades som offer, 
”drabbade”.  

- Andelen kvinnliga reportrar hade inte någon betydelse för kvinnorepresentationen i 
inslagen. 

 
Nyckelord: minoriteter, invandrare, kvinnor, invandrarbakgrund, utländsk bakgrund, TV, 
nyheter, journalistik, Rapport, TV4 Nyheterna, kvantitativ innehållsanalys, TV-nyheter 
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Förord 
	  

Det här examensarbetet påbörjades höstterminen 2010. Avsikten var att genomföra en 
kvantitativ innehållsanalys av Rapports och TV4Nyheternas dagliga kvällshuvudsändningar 
utifrån vilka typer av personer (kvinnor, män, etnisk bakgrund m.m.) som fick komma till tals 
i tv-inslagen. Studien skulle kompletteras med djupintervjuer av två redaktörer (en från varje 
redaktion). Syftet var att besvara frågorna: Vilka syns i TV-nyheterna och varför?  
 
Efter mitterminsseminariet i december 2010 lades examensarbetet på is på grund av andra 
åtaganden och återupptogs i mars 2015. Med syftet att göra studiens resultat angelägnare och 
mer aktuellt kompletterades den första innehållsanalysen (gjord vecka 12 2010) med en 
nygjord innehållsanalys under samma vecka 2015. Därmed ändrades undersökningens 
huvudfrågeställningar till: Vilka syns i TV-nyheterna och har det skett någon förändring de 
senaste fem åren? En konsekvens av det ändrade syftet och den utökade kvantitativa 
innehållsanalysen blev att djupintervjuerna med redaktörerna slopades.  
 
Uppsatsförfattaren har mellan åren 2010 och 2015 i flera omgångar arbetat både på 
TV4Nyheterna (lokal- och riksnyheter) och på SVT Nyheter (regionala nyheter) som 
nyhetsreporter. Vid tiden för den första undersökta veckan, vecka 12 2010, arbetade 
författaren extra som timvikarierande reporter på TV4:s lokala nyhetsprogram TV4Nyheterna 
Stockholm.  Vid tidpunkten för uppföljningsanalysen, vecka 12 2015, var uppsatsförfattaren 
reporter på SVT:s regionala nyhetsprogram Östnytt i Norrköping. Från och med 20 april 2015 
arbetar författaren som nyhetsreporter på annat håll.  
 
Uppsatsskribenten har ansett det viktigt att öppet redogöra för dessa omständigheter för att 
om möjligt utesluta tänkbara frågor om jäv och att studiens resultat skulle ha kunnat påverkas 
i någon riktning. Studien analyserar endast riksnyheterna och författaren har själv inte haft 
någon delaktighet i något av de nyhetsinslag som sändes i Rapports och TV4Nyheternas 
riksnyheter under de undersökta veckorna. Ingen person på de två berörda redaktionerna har 
heller informerats om studien.  
 
Eftersom författaren har varit anställd hos båda de undersökta TV-kanalerna existerar det 
heller inte någon särskild lojalitet gentemot något av företagen. Däremot har författarens 
dryga fem år som yrkesverksam tv-reporter varit till stor nytta under arbetets gång och har 
bidragit till värdefull kunskap och insikt om ämnet.   
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1.	  INLEDNING	  
SVT 

”SVT:s utbud präglas av demokratiska och humanistiska värden, folkbildningsambitioner, 

mångfald och kvalitet och ska vara tillgängligt för alla oavsett förutsättningar och bakgrund” 

(svt.se 2014). 

 

TV4 
”TV4 AB ska ta hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft när det gäller 

programmens ämnen och utformning” (Myndigheten för radio och TV 2014). 

 

Citaten fastslår villkoren för Sveriges största tv-kanaler. Utbudet ska vara sakligt. Mångfald 

och genomslagskraft är ord som tv-kanalerna måste ta hänsyn till och programmen ska spegla 

samhället, särskilt i SVT (svt.se 2014, Myndigheten för radio och TV 2014). Som public 

service-företag har SVT:s existens motiverats med att mediebolaget har en nationellt enande 

och integrerande effekt. Mångfald, med en variation av idéer och åsikter, har varit en viktig 

hörnsten. Gapet är dock stort mellan vad SVT skriver i sin mångfaldspolicy och hur det ser ut 

hos företaget i verkligheten (Hultén 2014:150, 162). 

 År efter år har TV-nyheter främst handlat om en uppvisning av vita medelålders män. 

Trots att hälften av befolkningen består av kvinnor utgjorde de endast ungefär en fjärdedel, i 

vissa fall en tredjedel, av aktörerna som syntes och hördes i medierna under 90-talet och 00-

talet (GMMP 2010, Löfgren Nilsson 2009). Både svenska och utländska studier pekar också 

på att minoritetsgrupper som till exempel migranter ständigt marginaliseras i de stora 

mediekanalerna och när de väl har skildrats genom historien har det inte sällan varit i form av 

problem eller svartvita stereotyper (Hall 1981, Cottle 2000, Dacyl och Westin 2001, Hultén 

2009).   

 Samtidigt förändras Sverige. Kvinnor tar en allt större plats i det offentliga livet och landet 

blir allt mer mångkulturellt. De grupper som historiskt har utestängts från det allmänna 

samtalet knackar på dörren och vill in i gemenskapen. Mellan åren 2000 till 2014 steg andelen 

personer med utländsk bakgrund i Sverige från 14,5 procent till 21,5 procent. Invandringen 

fördubblades och andelen utrikesfödda gick från 11,3 procent av befolkningen till 16,5 

procent (scb.se 2015a). 

  Under samma period tog kvinnor ett kraftigt kliv framåt. 2012 fick Sverige för första 

gången en regering där de kvinnliga ministrarna var fler än de manliga (Olsson 2012) och av 

partiledarna i riksdagen var fyra av nio kvinnor våren 2015. Mellan 1998 och 2012 
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fördubblades nästan andelen kvinnliga chefer hos Svenskt Näringslivs medlemsföretag, från 

17 procent till 34 procent och andelen kvinnliga chefer väntas fortsätta öka. Av samtliga nya 

chefer mellan 2011 och 2012 var hela 40 procent kvinnor (svensktnaringsliv.se). Kvinnor 

drog också ifrån när det gällde högre utbildning. Av de med minst treårig eftergymnasial 

utbildning i åldrarna 25-44 år gick det år 2000 drygt 80 män på hundra kvinnor. År 2014 gick 

det	  bara 60 män på lika många kvinnor (scb.se 2015b). Kort sagt: Hittills under 2000-talet är 

det i många avseenden kvinnorna som har klättrat i karriären (svensktnaringsliv.se). Trots 

denna samhälleliga förändring var kvinnor och minoritetsgrupper, till exempel personer med 

utländsk bakgrund, fortfarande några år in på 2000-talet relativt marginaliserade i nyheterna 

(GMMP 2010, Nilsson 2009).  

 I 20 år har TV4 och SVT1 varit Sveriges överlägset populäraste tv-kanaler. Varje dag ses 

de dagliga nyhetsprogrammen Rapport och TV4Nyheterna av över 1,5 miljoner tittare och 

kanalernas tittartidsandelar ligger på 22,4 procent (SVT) respektive 20 procent (TV4) 

(mms.se). Men hur pass väl speglas samhällsförändringarna hos mediegiganterna? Vilka är 

det som vanligtvis syns i rutan i form av chefer, experter, offer eller vanliga medborgare? 

 ”Den roll äldre medlemmar spelade i det traditionella samhället motsvaras i dag i hög grad 

av TV-apparaten och dess flöde av program och bilder”, skriver Katarina Graffman i sin 

etnografiska studie ”Kommersiell mediekultur” (2002:11). Innan radion, TV:n, datorn och de 

smarta telefonerna blev var mans ägodelar var det den äldre generationen som förklarade 

världen för den yngre. Det var de som ”behärskade myter, historia och livserfarenhet”. I dag 

har i stället televisionen tagit över den rollen. Televisionen informerar oss om sociala 

strukturer och talar om för oss vilka regler och normer som gäller.  Televisionen ger tittaren 

”en grundläggande samhällsorientering” (Graffman 2002:11). Graffman hänvisar till Ulf 

Hannerz som menar att våra liv medialiseras, Vi genomsyras av medier och ”vad vi tror, vet 

eller tycker har vi till stor del fått från dem” (Hannerz 1990:8 citerad i Graffman 2002:11).  

 Äldre studier blir just äldre efter några år och ny uppdaterad kunskap behöver läggas till de 

redan existerande studierna. Hur ser kvinno-, minoritets/invandrarrepresentationen ut och hur 

har utvecklingen sett ut de senaste åren? Eftersom både kvinnor, minoritetsgrupper historiskt 

sett slagits ur underläge, om än från olika nivåer och med olika förutsättningar, kan det var av 

intresse att ta ett helhetsgrepp och jämföra likheter och skillnader mellan deras representation. 

Förekommer de i samma typer av inslag och intar de liknande roller?  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Undersökningens syfte är att kartlägga och analysera vilka intervjupersoner som syns och 

hörs i Rapport och TV4Nyheterna under två tidsperioder, 2010 och 2015. Målet är att ta reda 

på könsfördelning, minoritetsandel och vilken social status kvinnor samt invandrare och andra 

minoriteter tillskrivs i inslagen och i vilken mån resultaten överensstämmer med, eller skiljer 

sig mot, tidigare forskning. Tre huvudfrågor står i centrum för studien: 
1. Hur stor andel kvinnor och/eller personer med invandrar- eller minoritetsbakgrund 

intervjuades i TV-nyheterna 2010 och 2015? 

2. Inom vilka ämnesområden figurerar dessa personer? 

3. Vilka aktörsroller intar de i TV-inslagen? 

 

Två följdfrågor till den första frågan blir huruvida 1: Det är någon skillnad på Rapport och 

TV4Nyheterna och 2: Om könsrepresentationen hos intervjupersonerna skiljer sig åt mellan 

manliga och kvinnliga reportrars inslag. Dessa frågor kommer att besvaras och analyseras 

inom ramen för den första frågeställningen.   

	  

1.2 Material och avgränsning  
Undersökningen består av tjugo sändningar, tio vardera, av Rapport och TV4Nyheterna under 

två veckor (måndag-fredag), vecka 12 2010 samt vecka 12 2015. Totalt har 553 

intervjupersoner som förekommit i totalt 238 inslag granskats.  

 Eftersom nyhetsprogrammen sänder flera gånger per dygn och mycket av innehållet 

upprepas i flera sändningar är det huvudsändningarna som har analyserats. År 2010 sändes 

TV4Nyheternas längsta sändning klockan 19 på kvällen, medan det fem år senare var 

sändningen klockan 22 som var den längsta. Rapports huvudsändning sändes klockan 19.30 

båda åren.  

 I undersökningen ingår också nyhetsprogrammens ekonominyheter. År 2010 ingick SVT:s 

A-ekonomi som en del i Rapport. Det sändes i samma studio och i direkt anslutning till SVT:s 

klassiska nyhetsprogram. År 2105 hade A-ekonomi dock tagits bort ur tablån och kunde 

därför inte analyseras den andra undersökningsperioden. Däremot ingick TV4:s 

Ekonominyheterna i samma nyhetstimme som sin kanals allmänna nyheter både 2010 och 

2015 och har därför analyserats båda veckorna. Överlag blir antalet minuter sända nyheter i 

huvudsändningarna ungefär detsamma för TV4Nyheterna/Ekonominyheterna och för 

Rapport. TV4Nyheternas sändningar är något kortare totalt sett.  
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Föremål för undersökningen har varit de intervjupersoner som hörs i nyhetsprogrammen. Alla 

personer som på ett eller annat sätt har fått uttala sig och vars röst hörs har kodats, oavsett om 

det är en vanlig intervju, en bandupptagning från ett polisförhör, eller en svensk eller utländsk 

politiker som talar i parlamentet. Det betyder att även reportrar som intervjuas i sin 

journalistroll har analyserats. Det kan till exempel vara	  kommentatorer i studion eller	  

korrespondenter ute på fältet som får frågor av programledaren. Väderpresentatörerna och 

programledarna har inte varit föremål för undersökningen, inte heller reportrar som endast 

ställer frågor, presenterar fakta och inte själva blir utfrågade eller personer som enbart 

omnämns i inslagen utan att prata själva.  

 

1.3 Begreppsdefinitioner 
En förutsättning för analysen har varit att definiera begreppet ”invandrar- eller 

minoritetsbakgrund” tillskillnad mot begreppet ”invandrarbakgrund”. Definitionen har valts 

utifrån aspekten att samtliga som inte tillhör Sveriges majoritetsbefolkning vad gäller etniskt, 

nationellt och kulturellt ursprung samt religiös tillhörighet ska inkluderas. Termen inbegriper 

bland annat personer med utländsk bakgrund, vilka i officiell statlig statistik definieras som 

personer bosatta i Sverige och som antingen själva är födda utomlands eller vars båda 

föräldrar är födda utomlands (SCB 2002). Termen ”invandrar- eller minoritetsbakgrund” 

inkluderar också samtliga officiellt erkända nationella minoritetsgrupper i Sverige: judar, 

romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar (regeringen.se), samt religiösa personer med en 

annan tro än den i Sverige dominerande evangelisk-lutherska kristendomen. 

I studien görs bedömningen huruvida en person anses ha invandrar- eller 

minoritetsbakgrund eller inte utifrån informationen som framkommer i inslagen. 

Grundläggande är att personen uppfattas ha eller ha haft en permanent hemvist i Sverige eller 

ha för avsikt att bosätta sig permanent i landet. Utöver det måste minst ett av följande kriterier 

vara uppfyllt för att personen ska klassificeras som minoritet och/eller invandrare: 

1. Personen beskrivs tillhöra en av de nationella minoritetsgrupperna eller presenteras 

som invandrare eller flykting. 

2. Personen har ett utländskt namn eller ett namn som antyder att personen tillhör någon 

av de nationella minoritetsgrupperna. 

3. Personens utseende skiljer sig från det typiskt nordeuropeiska. 

4. Personen talar antingen svenska med utländsk brytning eller ett annat språk än 

svenska (och då inte exempelvis engelska med svensk brytning).  
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Kriterierna påminner om de som bland annat medieforskaren Marina Ghersetti (2009) och 

professor Kent Asp (2002) använde sig av när de undersökte mångfalden i SVT:s 

nyhetsprogram. Ghersettis studie (2009:5-7) har även legat till grund för den här 

definitionspresentationen, men kriterierna och invändningarna (se s. 9-10) har utarbetats 

självständigt. I likhet med andra forskare undersökte Ghersetti och Asp endast 

representationen av personer med ”invandrarbakgrund” (Asp, 2002, Brune 2006, Ghersetti 

2009, Hultén 2009). Anledningen till att begreppet i den här studien har breddats till 

”invandrar- eller minoritetsbakgrund” är en önskan att med hjälp av en större ”hov” ge en 

bredare bild av intervjurepresentationen och belysa även andra minoriteter i samhället och 

inte bara ”invandrare”. En vidare begreppsdefinition ger till exempel möjligheten att fånga in 

grupper och personer som annars hade riskerat att hamna i ett gränsland, exempelvis den 

romska minoriteten, som trots att de bott i Sverige i hundratals år har varit utsatt för ständig 

diskriminering.  

Definitionerna av begreppet ”invandrar- eller minoritetsbakgrund” medför följaktligen att 

till exempel dessa typer av personer inkluderas: 

1. En person med svenskt namn, nordeuropeiskt utseende och som talar svenska utan 

brytning, men som i inslaget presenteras som exempelvis same, jude eller muslim.  

2. En person med nordeuropeiskt utseende och som talar svenska utan brytning, men har 

ett utländskt namn. 

3. En person som har ett svenskt namn och som talar svenska utan brytning, men vars 

utseende skiljer sig från det typiskt nordeuropeiska (exempelvis adopterade från bland 

annat Asien och Afrika).  

4. En person som har ett svenskklingande namn och nordeuropeiskt utseende, men som 

talar ett annat språk en svenska eller svenska med brytning (förslagsvis invandrade 

personer från exempelvis Danmark och Norge). 

 

Det finns dock flera problem med det här tillvägagångssättet. Till exempel riskerar personer 

med en annan trosuppfattning än den evangelisk-lutherska kristendomen att missas i de fall 

deras religion inte uttryckligen påtalas. I nyhetsinslag framkommer det heller oftast inte vilket 

land intervjupersonernas föräldrar är födda i. En person med utländskt namn kan mycket väl 

ha en förälder som är inrikesfödd och en som är utrikesfödd och skulle således i officiell 

statlig statisk hamna under kategorin ”svensk bakgrund” (SCB 2002). I den här studien 

klassificerats dock personen som ”invandrar- eller minoritetsbakgrund” utifrån namnet 

och/eller utseendet.  
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Det vagaste kriteriet är just namnkravet. Hur ska till exempel ett utländskt namn definieras? 

Är det fråga om ett väldigt ovanligt namn kan det vara svårt att avgöra om det har utländsk 

härkomst eller om det bara är någon i Sverige som har hittat på det. Det händer också att 

personer med helsvensk bakgrund byter till sin utländska makes/makas utländska efternamn 

vid giftermål. Liksom att personer har ett utländsktklingande namn trots att både de själva och 

deras föräldrar är födda i Sverige, till exempel på grund av invandrade förfäder. Bedömningen 

måste i dessa tveksamma fall vara individuell och klassificeringen göras utifrån en 

helhetsavvägning av sammanhanget. Går det att fastslå att namnet är utländskt eller är särskilt 

förekommande hos en minoritetsgrupp bedöms personen i fråga ha ”invandrar- eller 

minoritetsbakgrund”.  

 En grupp som helt riskerar att exkluderas utifrån kriterierna är invandrade 

finlandssvenskar, vars modersmål per definition är svenska och som dessutom vanligtvis har 

svenska namn och typiskt nordeuropeiska utseenden. De ytterst få finlandssvenskar som 

förekommer i studien är dock finska medborgare bosatta i Finland och klassificeras därför 

som ”utländska personer” (definieringen beskrivs nedan).  

 En annan definitionsfråga är hur brett begreppet ”nordeuropeiskt utseende” ska tolkas. 

Generellt kan sägas att utgångspunkten är personer med ljus hy och med en annan hårfärg än 

kolsvart, men även här är varje klassificering individuell utifrån sammanhanget.  

 Slutsatsen är att bedömningen om en person anses ha invandrar- eller minoritetsbakgrund 

oundvikligen är subjektiv. Så länge det inte är möjligt att fråga intervjupersoner själva om 

deras bakgrund spelar det ingen roll hur välformulerade kriterierna är; en viss felmarginal är 

ofrånkomlig.  Klassificeringen av en person kan skilja sig både från personens egen 

uppfattning och publikens. Dock är de tveksamma fallen ytterst få och bedöms inte ha några 

stora effekter på resultatet. Det bör också påpekas att ifall en person med ”invandrar- eller 

minoritetsbakgrund” slipper förbi undersökningens kriterienätet är sannolikheten även stor att 

likaså publiken missar det och inte registrerar personen som ”minoritet” och/eller 

”invandrare”.  

 Förutom ”invandrar- eller minoritetsbakgrund” används också termerna ”utländska 

personer” och ”majoritetsbakgrund” i studien. Definitionen av ”majoritetsbakgrund” är 

motsatsen till definitionen av ”invandrar- eller minoritetsbakgrund”. Alla som alltså inte 

stämmer in på något av de fyra tidigare nämnda kriterierna har angivits som 

”majoritetsbakgrund”.  

 Utländska intervjupersoner har avgränsats till personer bosatta utomlands och utan 

permanent hemvist i Sverige och som i övrigt inte har någon koppling till Sverige. Svenska 
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medborgare eller personer som tidigare under en längre tid haft sin permanenta hemvist i 

Sverige men som bor utomlands har klassificerats som antingen ”majoritetsbakgrund” eller 

”invandrar- eller minoritetsbakgrund”. De utländska personerna förekommer nästan 

uteslutande i utrikesinslagen och på motsvarande sätt förekommer ”majoritetsbakgrund” samt 

”invandrar- eller minoritetsbakgrund” så gott som uteslutande i inrikesinslagen.  

 

1.4 Rapport och TV4Nyheterna  
Rapport är Sveriges största nyhetsprogram i TV. Det sändes för första gången den 5 december 

1969 i samband med starten av TV2 och passerade en bit in på 1970-talet konkurrenten 

Aktuellt i antalet tittarsiffror (Djerf-Pierre och Weibull 2001:217, 224). År 2001 bytte 

nyhetsprogrammen kanal med varandra och Rapport sänds numera i SVT1 (svt.se).  

 TV4Nyheterna är i dag den enda möjliga TV-konkurrenten till nyhetsprogrammen i public 

service. Programmet började sända 1991 efter att TV4 fått tillstånd att sända i det 

markbundna nätet. Kampen med flera andra aktörer hade varit hård och det som till slut blev 

avgörande var att den nya kanalen lovade att sända ett kvalificerat utbud av nyhets- och 

samhällsprogram. TV4 ville vara den fräcka, unga kanalen med de nya idéerna. ”Det skulle 

vara ett ”mjukare” nyhetsurval med mindre politik och mer vardagsrelevans”, skriver Monika 

Djerf-Pierre och Lennart Weibull (2001:321-324).  

 En jämförelse av innehållet i de två nyhetsprogrammen under 1991-1995 bekräftade också 

att TV4Nyheterna hade en mer populär inriktning än Rapport. TV4Nyheterna intervjuade till 

exempel fler ”vanliga” människor och kändisar, medan företrädare för politik, myndigheter 

och organisationer dominerade i Rapport. Bilden av en populariserad kommersiell 

nyhetstelevision kontra traditionell torr public service är dock förlegad och förenklad menar 

Djerf-Pierre och Weibull (2001). Mot slutet av 1990-talet minskade nämligen skillnaderna i 

både nyhetsurval och vilka personer som intervjuades mellan TV4Nyheterna och 

Rapport/Aktuellt, det i takt med att TV4Nyheterna började ägna sig åt mer sedvanlig 

journalistik, samtidigt som Rapport populariserades (Djerf-Pierre och Weibull 2001:345-346). 

TV4 hade då vuxit till den enskilt största svenska tv-kanalen. TV4Nyheterna lockade de 

yngre tittarna, medan SVT:s Rapport fortfarande hade ett starkt grepp om den traditionella 

nyhetspubliken (Djerf-Pierre och Weibull 2001:335).  

  I dag utmanas de tablåsända tv-programmen av ett medielandskap i snabb förändring. TV-

nyheternas ställning är dock fortfarande stark, trots konkurrens från till exempel webb-tv. 

Tittarsiffror från Mediamätning i Skandinavien AB visar att den första undersökta veckan i 
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den här studien, vecka 12 2010 (måndag-fredag, 22-26 mars), sågs Rapports 19.30-sändningar 

av i genomsnitt 1 182 400 personer och samtliga fem sändningar placerade sig på SVT:s topp 

tio-lista över kanalens mest sedda program dessa dagar. Två av sändningarna slog sig 

dessutom in på TV:s totala tio-i-top-tittarlista. Fem år senare såg det ännu bättre ut för SVT:s 

nyhetsjätte. Programmet snittade på 1 223 000 tittare under vecka 12 2015 (måndag-fredag, 

16-20 mars) och alla fem avsnitt hamnade på SVT:s topp tio-lista, och hela fyra av dem slog 

sig in på den totala tio-i-top-listan över de här dagarna. Public services andra nyhetsprogram, 

Aktuellt, befann sig inte ens i närheten. Det hade knappt cirka hälften av Rapports tittare både 

2010 och 2015 (mms.se). 

  På TV4 är nyheternas ställning svagare – med ett undantag. TV4Nyheternas sena och 

korta fredagssändning lockar som regel enorm publik eftersom den ligger insprängd mitt i 

kanalens stora fredagsunderhållning. De två fredagar som den här studien omfattade hade 22-

sändningen 1 597 000 tittare (26 mars 2010) samt 1 842 000 tittare (20 mars 2015). I 

genomsnitt låg programmets huvudsändningar på 482 000 tittare (vecka 12, 2010) samt 526 

400 tittare (vecka 12, 2015) enligt MMS (mms.se). 

 

2.	  TIDIGARE	  FORSKNING	  OCH	  TEORETISKT	  RAMVERK	  

Vetenskapsteoretiskt har studien en positivistisk och kvantitativ utgångspunkt där 

naturvetenskapliga metoder och tillvägagångssätt anses vara applicerbara även på 

samhällsvetenskapliga ämnen. Enligt positivismen nås vetenskaplig kunskap genom att fakta 

verifieras och ackumuleras. Den teoretiska ramen ”återspeglar på så sätt den empiriska 

forskningens ackumulerade resultat” (Bryman 1997:23-32). 

 Medieforskning med fokus på genus, migranter och minoriteter har emellertid inte sällan 

anlagt ett kvalitativt, kritiskt medieteoretiskt perspektiv där den breda och mångfacetterade 

forskningstraditionen ”cultural studies” har spelat en viktig roll (van Zoonen 1994, Carter, 

Branston och Allan 1998, McQuail 2005, Kellner 2011).  Tyngdpunkten i kritisk teori ligger 

bland annat på närläsning, tolkning och djupare textanalyser och den teoretiska 

utgångspunkten är att medier anses återge en selektiv och partisk syn på verkligheten. 

Områden som har ansetts vara av särskild betydelse att undersöka och belysa har till exempel 

varit mediernas ägarskap (mediekoncentration), nyhetskällor, representation, de anställdas 

sammansättning och bakgrund, den professionella identiteten samt själva nyhetsstrukturen 

och rutinerna för nyhetsskapandet (van Dijk 2000:36-42, Carter, Branston och Allan 1998:3-

9, McQuail 2005:101). Den här studiens teoretiska ramverk har delvis utgått från ett sådant 
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synsätt och har inspirerats av konkreta teorier hämtade från cultural studies tankevärld, 

framför allt idéerna om hegemoni och ideologi (Lull 2011, Fiske 2007, McQuail 2005, van 

Zoonen 1994, Hall 1981). Cultural studies som teoretiskt ramverk anses dock lämpa sig bäst 

för kvalitativa metoder och inte kvantitativa. Framför allt eftersom den senare metoden endast 

kan undersöka det klart uttalade, empiriskt observerbara i ett mediemeddelande och inte 

medger tolkningar och läsningar mellan raderna (van Zoonen 1994:68). 

  Till den teoretiska grunden för undersökningen tillförs därför även idéer från den politiska 

ekonomin. Enligt den har medieinnehållet ett nära samband med samhällets ekonomiska 

strukturer eftersom medierna främst anses vara kontrollerade av finansiella krafter. Innehåll 

och publik är enligt teorin handelsvaror på mediemarknaden och syftet är att tjäna så mycket 

pengar som möjligt, inte att ge folket neutral och allsidig information. Konsekvensen blir att 

mångfalden minskar och att alternativa röster marginaliseras (McQuail 2005:99-100, Kellner 

2011:10-11).   

 Med utgångspunkt i dessa teorier presenteras i avsnitten som följer forskning dels om 

kvinnor, migranter och minoriteter i medierna, dels om nyhetsjournalistikens förutsättningar 

 

2.1 Journalistik i marknadens tjänst 
I likhet med andra branscher är journalistiken starkt påverkad av ekonomiska villkor, något 

som tycks ha blivit än viktigare i och med hårdnande konkurrens, ändrade medievanor hos 

allmänheten och teknikskiften (Picard 2008:57-58).  De ändrade produktionsvillkoren märks 

av hos journalisterna: i en studie år 2005 ansåg 55 procent av kåren att deras arbete hade blivit 

mer kommersialiserat de senaste 5-10 åren (Wadbring 2007:128). Privatägda medier må 

finnas till för att vara lönsamma, medan public service-mediers syfte är att tilltala en stor 

publik (Andersson Odén 2007:139), båda måste dock ta hänsyn till marknaden och dess 

ekonomiska villkor. Bengt Johansson beskriver mediebolagens affärsmodell som ”att 

producera så mycket nyheter som möjligt med så lite resurser som möjligt” (2004:237).  

 Globalt sett har de världsomspännande mediekonglomeraten de senaste decennierna vuxit 

sig allt större. Enligt kritikerna bryr sig dessa mediejättar mer om vinster och annonsörer än 

om öppen och fri kommunikation och de tycks få stöd från internationell forskning som visar 

att det globalt sett är elitens intressen som får mest exponering i nyhetsrapporteringen, till 

exempel i och med tidningarnas särskilda näringslivssidor (Kumar 2004).  

 När de kommersiella etermedierna introducerades på den svenska marknaden på 1990-talet 

blev också målgruppsprofilering och tittarsiffror viktigt även här, både för reklamkanalerna 
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och public service. För att stå sig i den nya konkurrensen försökte de på var sina håll att 

anpassa sina utbud till olika målgruppers behov och intressen och det blev främst de unga och 

konsumtionsstarka grupperna alla ville nå (Djerf -Pierre och Weibull 2001:152, 351).   

 I en studie gjord av Gunilla Hultén ansåg en del chefer inom SVT och Sveriges radio att 

ökad mångfald var svårare att få igenom i ett kommersialiserat medieklimat. Andra menade 

tvärtom att mångfald var en fördel på marknaden och bra i affärssyfte (Hultén 2014:158, 

162).  Oavsett hur det ligger till har SVT:s angreppssätt vad gäller mångfald förändrats i och 

med den ökade konkurrens från kommersiella etermediebolag. Fram till 1990-talet 

tillgodosågs mångfaldskravet genom särskilda program specifikt riktade mot etniska och 

kulturella minoriteter. I dag är i stället målet att göra mångfald mer mainstream och 

implementera det i alla program i syfte att behålla en bred publik (Hultén 2014:149, 152). 

 

2.2 Nyhetsjournalistiken och dess källor 
Oavsett om ett mediebolag är privatägt som TV4 eller offentligt som SVT styrs dock dess 

dagliga nyhetsverksamhet av likartade grundläggande produktionsförutsättningar. De flesta 

nyhetsinslag i TV är uppbyggda kring en eller flera intervjuer med personer som har bedömts 

ha något värdefullt att säga om det aktuella ämnet i fråga. Intervjun är stommen som reportern 

bygger sitt inslag runt. Att producera nyheter till TV handlar därför för det mesta om att 

intervjua personer som avspänt, lätt och ledigt kan uttrycka sitt budskap framför en kamera. 

Helst ska det de säger vara kort, kärnfullt och engagerande. De måste helt enkelt ”kunna göra 

bra TV”, samt ”göra sig bra i TV”, för att tala tv-språk (Jarlbro 2013). 

 Det ska dessutom gå snabbt. Tempot ingår i själva nyhetens natur. I Svenska akademiens 

ordbok definieras ordet ”nyhet” som ett ”meddelande om något som hänt för icke länge 

sedan” (SAOB 1947). Av landets journalister tycks etermediejournalisterna vara de mest 

stressade, visar studier. År 1989 uppgav hela 92 procent av journalisterna inom radio och TV 

att de upplevde sitt arbete som stressigt eller mycket stressigt.  År 2005 hade siffran 

visserligen sjunkit till 80 procent, men etermediejournalisterna var fortfarande de i branschen 

som kände sig mest stressade. Varför den upplevda stressen inom kåren sjönk mellan 

undersökningsåren, trots att antalet anställda minskade, är inte klarlagt, men en teori är att den 

nya digitala tekniken har underlättat arbetet. Det råder hur som helst inga tvivel om att snabba 

beslut och tidspress är som påtagligast hos redaktioner som arbetar med en eller flera dagliga 

deadlines, det vill säga dagsaktuella nyhetsmedier och då särskilt etermedier (Löfgren Nilsson 

2007).  
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När TV-inslag produceras från ax till limpa under en och samma arbetsdag finns således 

sällan utrymme för djupare eftertanke. På morgonen måste reportern så snabbt som möjligt 

bestämma sig för vilka personer som kan vara intressanta att intervjua. Sedan ska personerna 

kontaktas och förhoppningsvis har de tid att träffas, helst omgående. Den korta tidsaspekten 

gör att reportrar och redaktioner försöker hitta den lättaste vägen fram. Vilka har vi intervjuat 

i det här ämnet tidigare? Vilka experter brukar svara snabbt och alltid vara villiga att ställa 

upp? Tillvägagångssättet medför att det ofta blir samma personer som valsar runt i medierna. 

Det är helt enkelt lättare för en stressad reporter att köra på ett ”säkert kort” än att börja ringa 

runt och försöka hitta en ny expert (Jarlbro 2013).  

 Vilka källor som får komma till tals styrs med andra ord i hög grad av de villkor och 

rutiner som nyhetsjournalistiken verkar under. Anders Sahlstrand beskriver hur 

nyhetskällornas sammansättning i samhället kan liknas vid ett nyhetsnät: ett ”nätverk av 

kontakter som journalisten efter hand upprättar med källor på olika nivåer i omvärlden” Han 

hänvisar till Gans som identifierat sex faktorer som han menar spelar en avgörande roll i valet 

av källor: 1. Tidigare visad lämplighet 2. Produktivitet 3. Tillförlitlighet 4. Trovärdighet 5. 

Auktoritativitet samt 6. Mediemässighet (2000:91-92).  

 Syftena med att en källa intervjuas kan dock vara många. Ibland handlar det om att 

övertala och föra fram vissa åsikter, ibland om att presentera ”objektiv” information, ibland 

om att bli ställd till svars. I nyhetsdramaturgin anses därför källor kunna delas in i olika roller, 

till exempel expert, representant, chef, medborgare, offer eller vittne. Det allra vanligaste är 

att källan representerar något utanför sig själv, till exempel ett företag, en organisation, en 

myndighet eller ett politiskt parti. När Sahlstrand år 2000 undersökte de muntliga källorna i 

flera storstadstidningar visade det sig att 64 procent var så kallade elitkällor (2000). I motsats 

till dessa källor står de enskilda människorna. De intervjuas sällan av egen kraft, utan syftet 

med deras medverkan är ofta att låta dem illustrera en agenda som redan satts av officiella 

källor eller av medierna. Enligt forskningen har ”vanliga människor” på så sätt liten möjlighet 

att påverka innehållet i de nyhetsskildringar där de förekommer (Brune 2004:30, Ekecrantz 

och Olsson 1994:237). 

 

2.3 Makten över publiken och medieagendan 
 En teori om hur medierna och mediernas källor påverkar sin publik är idén om agenda-

setting, eller dagordningsteorin, som den kallas på svenska. McQuail beskriver hur begreppet 

kom till i början av 1970-talet när McCombs och Shaw ville beskriva ett fenomen som länge 
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hade uppmärksammats i samband med politiska valkampanjer: det när en politiker försöker 

påverka väljarnas uppfattning om vilken valfråga som är den viktigaste. Idén går ut på att det 

inte är medierna i sig som bestämmer vad vi ska tro och tycka i olika frågor, utan vilka saker 

vi ska ha åsikter om. På samma sätt som politiker i valkampanjer sätter sin agenda för vilka 

de viktigaste frågorna är som de kommer att kämpa för, indikerar nyhetsmedierna genom sitt 

urval av nyheter vilka dagens viktigaste händelser är. Enligt teorin återspeglas sedan detta hos 

allmänheten, som kommer att uppfatta dessa nyheter som de mest betydelsefulla. Effekten 

förstärks dessutom av att de flesta massmedier tenderar att ha liknande nyhetsvärdering. 

Teorin har under åren kritiserats, bland annat för att den inte har kunnat bevisas i praktiken. 

Flera forskare har också påpekat behovet av att nyansera hypotesen, till exempel att agendor 

kan existera på flera olika nivåer i samhället (McQuail 2005:512-514). Dearing och Rogers 

urskiljer tre dagordningar: medieagendan samt allmänhetens och politikens agendor (1996).  

 Konsekvensen av agenda-setting blir att ämnen och frågor som hamnar i mediernas skugga 

även förbises av allmänheten, det vill säga: det som inte belyses i media går det heller inte att 

skapa opinion kring. De personer som deltar i det offentliga samtalet har möjlighet att driva 

frågor som berör dem. En möjlighet som personer som inte bjuds in i den allmänna debatten 

berövas. Allmänheten riskerar samtidigt att få en skev bild av verkligheten. Gunilla Jarlbro 

exemplifierar med hur sexualbrott framställs i media. Rapportering sker i stort sett uteslutande 

när det rör sig om överfallsvåldtäkter, trots att den stora majoriteten av alla våldtäkter sker i 

hemmet. Följden blir att allmänheten inte uppmärksammas på det verkliga problemet 

(2013:33-43).  

 En teori nära besläktad med agenda-setting är den om framing, inramning. Idén utgår ifrån 

att ett och samma skeende kan beskrivas på flera olika sätt och att varje framställning leder 

läsaren eller tittaren åt skilda håll. ”Alla beskrivningar av verkligheten måste på ett eller annat 

sätt begränsas och i en beskrivning väljs vissa fakta bort medan andra framhålls”, skriver 

Jarlbro (2013:31). Enligt McQuail var det Goffman som i mitten på 1970-talet formade idén, 

som sedan utvecklats vidare av Entman. Den senare identifierar fyra olika aspekter av 

inramning: ramarna identifierar problem, identifierar orsaker, ger uttryck åt moraliska 

omdömen och definierar möjliga lösningar. Framing, att tolka verkligheten utifrån en 

referensram eller kontext, ses som förutsättningen för det journalistiska arbetet, vilket gör att 

subjektivitet och styrning blir ofrånkomligt (McQuail 2005: 378-380).  

  Ett annat sätt att beskriva fenomenet på är genom idén om hegemoni. Den betecknar 

makten som en viss social grupp har över andra och myntades av italienaren och marxisten 

Antonio Gramsci under Italiens fasciststyre. Cultural studies-förespråkaren Stuart Hall har 
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senare definierat hegemoni som ”dominansen och underordningen när det gäller 

maktstrukturerade relationer” (Lull 2011:33).   

  Fiske beskriver hegemoni som en ideologisk kamp som definieras av att den hela tiden 

utsätts för motstånd. Eftersom den är en ideologisk teori utgår den ifrån att all kommunikation 

och all betydelse har en sociopolitisk dimension och aldrig kan förstås utanför det sociala 

sammanhang där de skapas. Klasserna med makt styr inte bara varors produktion och 

distribution, utan även produktionen och distributionen av åsikter och betydelser (2007:217-

234). 

 Hall beskriver hur den härskande klassen sätter upp både mentala och strukturella gränser 

som de underordnade klasserna omedvetet lever efter. Hegemoni handlar inte om en direkt 

tanke eller handling, utan i stället om just en inramning, framing, av verklighetsdefinitioner. 

Gramsci uttrycker det som att alla samhällen har en så kallad ”superstruktur” som utgörs av 

ideologi-producerande institutioner och där massmedia är en av dessa institutioner. Medierna 

anses vara ett verktyg som de styrande eliterna använder för att vidmakthålla ”sin makt, 

rikedom och status”.  Massmedierade ideologier bekräftas och förstärks sedan genom den 

sociala och kulturella verkligheten. Uppfattningar ”som stöder status quo reproduceras i 

skolor, företag, politiska organisationer, fackföreningar, religiösa grupper, militären och 

massmedia” – allt är ihopkopplat ideologiskt (Lull 2011:34). Hegemoni kräver med andra ord 

att den dominerande ideologin accepteras av de underordnade och att den ses som ett 

självklart antagande och ”det sunda förnuftets normala verklighet” (Lull 2011:35). 

 De tre teorierna som översiktligt har presenterats här: agenda-setting, framing och 

hegemoni, kan utifrån studiens syfte och perspektiv hjälpa till att belysa hur viktigt det är med 

mångfald i medierna. Alla tre teorier är var för sig stora, breda och unika teoribildningar som 

skulle kunna ges betydligt större utrymme. Här har därför endast deras grundläggande idéer 

berörts med hänsyn till vad som har bedömts vara väsentligt för studiens syfte.  

   

2.4 Invandrare och minoriteter i medierna  
I SVT:s sändningstillstånd står det att bolagets programutbud ska vara brett och avspegla alla 

olika kulturer i Sverige. För att tillgodose detta har företaget utarbetat en särskild 

mångfaldspolicy där det beskrivs hur företaget ska verka för hela befolkningen, oavsett etnisk 

och kulturell tillhörighet och kommersiell gångbarhet. Trots det förs det i dag ingen statistik 

över den kulturella och etniska mångfalden inom SVT eftersom policyn saknar strategier för 

hur mångfaldsarbetet ska följas upp (Hultén 2014:153, 155). 
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En lång rad studier i olika länder har dock genom åren visat på hur minoriteter och migranter i 

massmedierna marginaliseras, stereotypiseras, utmålas som annorlunda och kopplas samman 

med brottslighet, sociala problem och hot (Hall 1981, Cottle 2000, Dacyl,och Westin, 2001, 

Brune 2004, Dahlstedt 2004, Nygren 2005, Hultén 2009, d’Haenens, m.fl. 2011). Den 

svenska forskningen inom området har främst undersökt personer med utländsk bakgrund 

(Ghersetti 2009, Asp 2002, Brune 2004, Dahlstedt 2004, Nygren 2005, Hultén 2009). I 

utländska studier däremot förekommer i större utsträckning begrepp som ”etniska 

minoriteter” eller endast ”minoriteter”, men definitionen på vilka grupper som räknas in där 

skiljer sig från land till land (Cottle 2000, Dacyl och Westin 2001, d’Haenens, m.fl. 2011). 

Det medför att ingen tidigare studie är direkt jämförbar med den här undersökningen, men det 

går ändå att anta att det finns intressanta likheter eller skillnader värda att granska.  

  Det finns ingen exakt siffra på hur många i Sverige som tillhör de fem nationellt erkända 

minoritetsgrupperna (samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar). En grov 

uppskattning hos myndigheterna är att de uppgår till cirka 500 000 personer, vilket i så fall 

skulle motsvara ungefär fem procent av befolkningen (prop. 2008/09:158). Det kan jämföras 

med andelen personer med utländsk bakgrund som utgjorde 21,5 procent av populationen 

2014 (scb.se 2015a). 

 I Sverige har det framför allt gjorts två studier som försökt ta reda på i vilken omfattning 

personer med utländsk bakgrund förekommer i etermediernas nyheter. Kent Asp undersökte 

antalet intervjuade invandrare och flyktingar i Rapport under åren 1979-1999 och under två 

veckor 2001 kartlade Marina Ghersetti andelen personer med utländsk bakgrund i Rapport, 

Aktuellt, Sportnytt och Kulturnyheterna. Båda studierna visade på att intervjupersoner er med 

invandrarbakgrund var underrepresenterade i förhållande till deras andel av befolkningen och 

att när de väl förekom var det oftast som vanliga, enskilda människor som på något sätt 

berördes av händelserna det rapporterades om. Således var det i stort sett helt frånvarande 

som politiker, myndighetspersoner, företagsledare och organisationsrepresentanter, det vill 

säga den kategori personer som dominerar tv-nyheterna (Ghersetti 2009, Asp 2002). I 

Ghersettis studie hade var tionde intervjupersoner utländsk bakgrund och så många som 80 

procent av dessa figurerade som vanliga, enskilda personer (2009:3). I Asps undersökning 

utgjorde invandrare och flyktingar knappt tio procent av samtliga enskilda personer. Totalt 

ökade antalet personer med utländsk bakgrund i Rapport från knappt två per månad 1979 till 

drygt fem per månad 1999 (2002:72-73).   

 Tendensen är inte unik för Sverige, utan bristen i medierna på minoriteter och personer 

med utländsk bakgrund är tvärtom genomgripande för hela Europa och detta trots att de flesta 
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europeiska länder precis som Sverige har blivit mer multikulturella och multietniska. En 

rättvis representation av migranter och minoriteter i media är emellertid avgörande för den 

sociala sammanhållningen i ett samhälle. Särskilt i en tid då Europa ”står inför ökad rasism, 

främlingsfientlighet, nationalism och intolerans”, skriver Marion Vargaftig och Karen Ross i 

en rapport på uppdrag av FN-organet Unesco (2001:138-139). Trots det har flera europeiska 

public service-bolag, bland annat i Frankrike, Belgien och Italien, valt att gå åt andra hållet 

och sluta producera och sända magasinprogram som riktar sig till minoriteter. Inte heller de 

breda mainstreamprogrammen tar hänsyn till det multietniska och multikulturella Europa. 

Konsekvensen blir enligt Vargaftig och Ross att migranter och minoriteter inte identifierar sig 

med programmen som sänds på tv och på så sätt blir ännu mer fjärmade från det samhälle 

som de är en del av, samtidigt som rasism och främlingsfientlighet riskerar att utvecklas. 

Särskilt allvarligt är att public service-bolagen i och med det frångår sin skyldighet att tjäna 

hela befolkningen (Vargaftig och Ross 2001). 

 Gunnar Nygren pekar i sin avhandling ”Skilda medievärldar” just på denna 

fragmentering av medievärlden, där medieanvändande och förtroende för medierna skiljer sig 

stort mellan olika sociala grupper i samhället. Lägst förtroende för massmedierna har 

invandrare från utomnordiska länder (2005:254). Nygren undersöker i sin studie de sju största 

nyhetsförmedlarna i Stockholm: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Metro, Stockholm 

City, Radio Stockholm, SVT:s regionala nyhetsprogram ABC samt TV4:s lokala 

stockholmsnyheter och kan konstatera att ”invandrare” utgör 20 procent av Storstockholms 

befolkning, men förekommer endast i 5 procent av nyheterna och i två fall av tre där de väl 

förekommer förknippas de med sociala problem och brottslighet. Resultaten stämmer väl 

överens med de slutsatser som dragits från studier genomförda i andra städer och länder 

(Nygren 2005:189-194).  

 Magnus Dahlstedt påpekar i artikeln ”Den massmediala förortsdjungeln” att det trots allt 

finns nyanser i hur etnicitet, integration och mångkulturalism skildras, men att det i slutändan 

ändå råder konsensus bland forskningsdiskurserna. Enligt Dahlstedt förekommer 

”invandraren” framför allt som ”offer” – utsatt och hjälplös, eller som ”problemet” och/eller 

”främlingen” – exempelvis passiviserad eller kriminell (2004:26).  

 Diskursanalytikern Teun van Dijk har lanserat idén om ”new(s) racism” för att förklara 

fenomenet. Enligt den teorin anses minoriteter i medierna inte längre vara biologiskt 

underordnade som i den gamla rasismen, utan att de helt enkelt bara anses vara annorlunda. 

Nyhetstexters innebörder och strukturer tenderar enligt van Dijk att favorisera de som tillhör 

samhällets inflytelserika grupper och förringa grupper som står utanför. Den nya rasismen 
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produceras sålunda med hjälp av nyhetsproduktionens strukturer, val av ämnen och källor. 

Genom att vardagliga stereotyper, fördomar och ideologier förmedlas på alla nivåer betraktas 

den nya rasismen som helt normal (van Dijk 2000:33-49).  

 Det tycks råda konsensus bland forskarna: etniska minoriteter och invandrare 

marginaliseras och stigmatiseras i medierna. Det är eliten som styr det offentliga samtalet, 

journalistkåren består av välutbildad medelklass från majoritetsbefolkningen och betraktar 

migranter och minoriteter ur ett utifrånperspektiv. Kommersialiseringen och jakten på 

annonsörer har gjort det allt viktigare med en köpstark målgrupp. Konsekvensen blir att det i 

medierna råder överrepresentation av de områden där samhällets övre samhällsklasser vistas.  

  

2.5 Kvinnor i medierna 
Flera omfattande studier både internationellt och nationellt har granskat kvinnorepre-

sentationen i nyhetsmedier.  År 2010 presenterades det senaste resultatet från det globala 

Media Monitoring project med 108 deltagande länder. Kvinnorepresentationen i nyhetsflödet 

låg då på en knapp fjärdedel (Jarlbro 2013, GMMP 2010). Projektet har mätt 

kvinnorepresentationen i tidningsartiklar, radio- och TV-inslag och på webbnyhetssidor vart 

femte år sedan 1995. Resultatet för GMMP 2015 håller för närvarande på att sammanställas 

och kommer att presenteras hos FN i New York 25-27 september 2015 (GMMP 2015).  

 Flera svenska studier visar att Sverige inte är mycket bättre. De senaste två decennierna har 

andelen kvinnor i medierna legat på mellan en fjärdedel och en tredjedel (Sahlstrand 2000, 

Djerf -Pierre och Weibull 2001, Löfgren Nilsson 2009, GMMP 2010). Anders Sahlstrand 

kom i sin avhandling ”De synliga – nyhetskällor i svensk storstadspress” fram till att 23 

procent av de muntliga källorna var kvinnor (2000). Monica Löfgren Nilsson fick fram ett 

liknande resultat när hon undersökte andelen kvinnliga intervjupersoner i SVT:s 

nyhetsprogram Rapport och Aktuellt mellan åren 1958 – 2003. Tabellen nedan visar hur 

kvinnorna ända fram till 1970 endast utgjorde cirka tio procent av källorna. Efter det började 

andelen stiga och toppnoteringen nåddes 1995 då knappt en tredjedel av intervjupersonerna 

var kvinnor, men sedan stagnerande ökningen och andelen kvinnor minskade till och med. I 

början av 2000-talet var det alltså fortfarande männen som dominerade TV-nyheterna och 

som utgjorde tre fjärdedelar av de intervjuade personerna (Löfgren Nilsson 2009:16-17).  
Tabell	  1:	  Andelen	  kvinnliga	  intervjupersoner	  i	  Aktuellt	  och	  Rapport	  fördelat	  över	  tid:	  

År	   -‐58	   -‐60	   -‐65	   -‐68	   -‐70	   -‐75	   -‐80	   -‐85	   -‐90	   -‐95	   -‐	  00	   -‐	  03	  
Andel	  kvinnor	  i	  %	   11	   11	   10	   9	   11	   13	   14	   16	   22	   29	   25	   25	  

Källa:	  Löfgren	  Nilsson	  2009:16	  
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Tabell	  2:	  Andelen	  kvinnliga	  intervjupersoner	  inom	  olika	  aktörskategorier	  under	  fyra	  perioder	  (procent):	  

Period	   1958	  -‐	  1965	   1970	  -‐	  1980	   1985	  -‐	  1995	   2000-‐2003	  
Vanliga	  människor	   30	   36	   43	   43	  
Experter	   0	   10	   17	   12	  
Organisationer	   2	   5	   18	   22	  
Näringsliv	   0	   4	   12	   16	  
Politiker	   2	   7	   19	   19	  
Myndigheter	   5	   10	   27	   27	  
Kändisar	   23	   20	   26	   30	  
Total	  andel	  kvinnor	  (%)	   10	   12	   23	   25	  
Källa:	  Löfgren	  Nilsson	  2009:17	  

	  

Antalet kvinnor skiljde sig dock stort mellan olika ämnen, text- och inslagstyper och 

aktörsroller. I Sahlstrands studie hade nyheter om sociala frågor störst andel kvinnliga källor, 

nästan 50 procent. Medan brott och näringsliv hade minde än 20 procent respektive 10 

procent kvinnor (2000:135).  

 Tabellen ovan visar att det var i rollerna som kändis och ”den vanliga medborgaren” som 

kvinnorna hade störst chans att bli intervjuade. Även om antalet kvinnliga offentliga 

intervjupersoner, som till exempel politiker och näringslivs- och myndighetspersoner, ökade 

under hela perioden hade dem fram till 2003 aldrig uppnått	  en större andel än en dryg 

fjärdedel inom dessa kategorier. Andelen kvinnliga experter minskade till och med mellan 

1995 och 2003 (Löfgren Nilsson 2009:16-19). Rollfördelningen för kvinnor i media har sett 

likadan ut även internationellt (GMMP 2010).  

 Har då reporterns kön spelat någon roll för källornas könsfördelning? Historiskt sett, ja, 

indikerar flera undersökningar (Sahlstrand 2000, Löfgren Nilsson 2009).  Enligt Löfgren 

Nilssons studie fanns det fram till 2000-talet en tydlig skillnad mellan vilka källor manliga 

och kvinnliga reportrar valde i sina inslag. Inom samtliga ämnesområden valde generellt 

kvinnor att intervjua andra kvinnor, särskilt när det gällde de ”tunga nyheterna”(=”hårda 

nyheter”, se vidare nedan). Detta samband upphörde dock efter år 2000. Anledningen enligt 

Löfgren Nilsson är att de manliga reportrarna har ökat sin andel kvinnliga källor, medan 

ökningen av de kvinnliga källorna i de kvinnliga reportrarnas inslag hade stannat av. När det 

kom till ”mjuka nyheter” var det däremot fortfarande fler kvinnor i de kvinnliga reportrarnas 

inslag än i de manligas (Löfgren Nilsson 2009:24-28).  

 Nyheter har länge strukturerats på olika nivåer utifrån vilket syfte de spelar och termerna 

”hårda” och ”mjuka” nyheter är vanliga bland både forskare och journalister. Uttrycken 

betecknar ungefär ”seriösa” och ”populära” ämnen (van Zoonen 1994, Löfgren Nilsson 2009) 

Att kvinnor vid en sådan uppdelning traditionellt sett har varit mer förekommande i så kallade 

”mjuka nyheter” bekräftas bland annat av kvinnoforskaren Liesbet van Zoonen som med hjälp 
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av forskning från 1980- och 1990-talen delat upp nyhetsämnen i tydligt manliga och kvinnliga 

kategorier. Enligt van Zoonen har konsumentjournalistik och nyheter om ”human interest”, 

kultur och socialpolitik varit typiskt kvinnligt, medan ekonomi, brott, politik och utbildning, 

så kallade ”hårda nyheter” varit typiskt manliga ämnen (van Zoonen 1994:36).  

 

2.6 Journalisternas sociala representation 
Spelar journalisters sociala bakgrund någon roll för vilka källor som får komma till tals? I 

Gunilla Hulténs studie av public service från 2014 anges redaktionernas likformighet som ett 

stort hinder för att nå ökad mångfald i (Hultén 2014:160). I fråga om könsrepresentation går 

dock flera forskningsresultat och teorier på samma linje som Löfgren Nilsson, det vill säga att 

det inte finns någon korrelation mellan könsfördelning bland journalister och könsfördelning 

bland källor. Faktorer som nyheternas ämneskategorier, redaktionskultur, karriärmöjligheter 

och yrkeskultur- och assimilering tycks spela större roll (Carter, Branston, Allan, 1998:3-5, 

33-46, Cottle 2000: 90-94). Ändå har frågan om journalisternas sammansättning diskuterats i 

kåren i minst 40 år och debatten har gått från att främst handla om klass och kön till 

representationen av personer med utländsk bakgrund (Djerf-Pierre 2007:17).	  

 En studie som publicerades 2007 kartlade den svenska journalistkåren från 1989 till 2005 

och kunde bland annat slå fast att kåren från och med 2005 blivit helt könsneutral, det vill 

säga 50 procent av journalisterna var kvinnor. Störst andel kvinnliga journalister och 

toppchefer fanns inom public service (57 procent). Inom privat radio och TV var andelen 

lägre, men exakt hur mycket lägre kunde studien inte dra några slutsatser om eftersom de 

medverkande journalisterna hos privata etermedier var för få i undersökningen (Djerf-Pierre 

2007:21-24, 30-31). Studien har dock några år på nacken, så informationen bör behandlas 

med försiktighet. Mycket kan ha hänt på tio år. 

 I fråga om representation av nationella, etniska och kulturella minoriteter lämnar 

journalistkåren en del att önska. En undersökning från 2009 visade att sex procent av de 

anställda på public service-bolagen SVT, Sveriges radio och Utbildningsradion var födda i	  ett 

utomnordiskt land och tre procent i ett utomeuropeiskt land (Hultén 2014:157). Sett till hela 

branschen var endast fem procent av kåren född utomlands år 2005, mot 15 procent av hela 

Sveriges yrkesverksamma befolkning. Totalt uppgav sju procent av Sveriges journalister att 

de hade utländsk bakgrund, det vill säga att antingen de själva eller deras föräldrar hade 

invandrat till Sverige (Djerf-Pierre 2007:28-31). Samtidigt svarade nio av tio i branschen att 
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det var ganska eller mycket viktigt att kårens sammansättning avspeglade befolkningens 

(Djerf-Pierre 2007:18-19).	  

 Till detta kan läggas att journalistprofessionen länge har varit ett tydligt medelklassyrke. 

År 2005 var över hälften av medlemmarna i kåren uppväxta i tjänstemanna- eller högre 

tjänstemannahem (55 procent), vilket kan jämföras med allmänheten där endast 25 procent av 

19-67-åringarna hade samma bakgrund. Journalister var också i högre grad uppväxta i tätorter 

och i någon av landets tre största städer jämfört med åldersgruppen 19-67 år i stort (Djerf-

Pierre 2007:21-22, 27).  

 

3.	  METOD	  –	  KVANTITATIV	  INNEHÅLLSANALYS 

Metoden har valts utifrån dess förmåga att hantera stora medievolymer och kan till exempel 

användas för att ta reda på mönster och utvecklingstendenser över tid och jämförelser mellan 

medieinnehåll och den verkliga världen. Nackdelen är att det inte gåt att göra friare tolkningar 

eller ”läsa mellan raderna”. 

 I en kvantitativ innehållsanalys identifieras och räknas utvalda enheter, till exempel ord, 

ämnen eller tidsgång, med syfte att dra generella slutsatser och lyfta resultatet från det 

enskilda fallet. Resultatet blir därför bättre och tillförlitligare ju större kvantiteter som 

undersöks. På samma sätt blir det osäkrare ju fler variabler analysmaterialet delas upp i. 

Grundläggande begrepp är: 1: objektivitet, resultatet får inte vara beroende av forskaren som 

utför studien, 2: systematik, tillvägagångssättet måste vara klart definierat samt 3: manifest 

innehåll, det vill säga analysen måste begränsas till det observerbara, uppenbara 

medieinnehållet.  (Østbye 2002:230-231, Fiske 2007:181-182, Nilsson 2000:111-138).  

 

3.1 Tillvägagångssätt och genomförande 
Studien avgränsas som redan nämnts till tjugo sändningar, tio vardera av respektive 

nyhetsprogram. Veckorna som undersöktes var måndag-fredag vecka 12 2010, samt måndag-

fredag vecka 12 2015. Valet att undersöka just vecka 12 var delvis slumpmässigt, framför allt 

låg den bra till i tiden i förhållande till studiens genomförande. Kriteriet var att det skulle vara 

en “normal” nyhetsvecka utan en stor förutsägbar nyhetshändelse (till exempel ett val, ett 

jubileum, olympiska spel eller liknande). År 2010 var vecka 12 (22 mars – 26 mars) en vanlig 

arbetsvecka utan särskilda helgdagar. När uppföljnings-analysen gjordes 2015 valdes vecka 

12 igen för att få ett jämförbart resultat. Även då var veckan (16-20 mars) en ”normal” 

nyhetsvecka utan helgdagar och stora förutsägbara nyhetshändelser.   
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Materialet kodades på tre nivåer: program (Rapport eller TV4Nyheterna), typ av inslag 

(ämne) samt intervjupersoner. Ett kodschema gjordes som redovisade de övergripande 

variablerna för program, kön, ålder och etnicitet samt tämligen utförliga inslagsbeskrivningar 

och aktörsbeskrivningar (se bilaga 1 och 2).  

 Efter det delades inslagen och intervjupersonerna in i mer specifika ämnesgrupper och 

roller. Till grund för studiens praktiska analysverktyg lades tidigare kvantitativ forskning 

inom ämnet som gjorts av Monca Djerf-Pierre, Lennart Weibull, Monica Löfgren Nilsson 

samt Anders Sahlstrand (Sahlstrand 2000, Djerf-Pierre och Weibull 2001, Löfgren Nilsson 

2009). Utifrån Djerf-Pierre och Weibulls samt Sahlstrands olika definieringar av aktörsroller 

skapades två dimensioner av intervjupersonernas funktion; dels vem eller vad de 

representerade (t.ex. näringslivet, en myndighet eller sig själva som privatperson) och dels 

vilken roll de hade i inslaget (t.ex. chef, expert, offer eller vittne)(se bilaga 3 och 4). Syftet var 

att få fram ett djupare resultat med fler nyanser, till exempel att få fram intervjupersonernas 

sociala status tydligare. De två dimensionerna är en symbios av Djerf-Pierre och Weibulls och 

Sahlstrands definieringar och deras variabler har fungerat som inspiration, men har delvis 

utvecklats vidare (Sahlstrand 2000:252 och Djerf-Pierre och Weibull 2001:375). 

  Till sist gjordes en kontrolltittning av källmaterialet för att utesluta eventuella slarvfel. 

Efter det analyserades materialet utifrån frågeställningarna.  

 Under kodningsprocessen observerades att vissa variabler var svårare att koda än andra. 

Den som upplevdes som svårast var ålder, trots att åldersalternativen i kodschemat medvetet 

hade gjorts så stora som möjligt just med hänsyn till svårigheten att uppskatta den variabeln. 

Intervjupersonernas ålder saknar dock direkt relevans för frågeställningen och har därför 

heller inte spelat någon avgörande roll i analysen. (Se punkt 1.3 Begreppsdefinitioner för 

resonemang kring svårigheten med variabeln invandrar- eller minoritetsbakgrund samt 

definitioner av begreppen majoritetsbakgrund och utländska personer.) 

   

3.2 Studiens begränsningar 
Syftet med undersökningen var att kartlägga och analysera vilka intervjupersoner som 

medverkade som källor i Rapport och TV4Nyheterna under de två analysveckorna. Eftersom 

endast en nyhetsvecka (av 52 möjliga på ett år) har analyserats är det inte möjligt att vanskligt 

att dra generella slutsatser om utvecklingstendenser över tid mellan de två undersökta åren 

och om skillnader mellan de två undersökta nyhetsprogrammen. Studien är alltså endast en 

kartläggning och gör inte anspråk på att fastställa tydliga kausala samband. Inga 
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signifikationstester har till exempel gjorts för att styrka möjliga samband. Undersökningen 

ska i stället ses som ett stickprov, ett exempel på hur källrepresentationen kan se ut. Med 

fördel bör granskningen användas som en förstudie till vidare forskning inom området. 

(grått=stycket flyttat).  

 Svårigheten med att undersöka vissa av studiens variabler har redan berörts till viss del 

under punkterna 3.1 Tillvägagångssätt och genomförande samt 1.3 Begreppsdefinitioner. 

Texttolkningen av innehållet är varken tittarens eller avsändarens tolkning, utan 

kodningsresultatet skapar en tredje tolkning – forskarens. Till exempel blir bedömningen av 

begreppet invandrar- eller minoritetsbakgrund oundvikligen subjektiv eftersom 

informationen som framkommer i ett TV-inslag kan vara mycket knapphändig. De oklara 

fallen har dock upplevts vara få. Eftersom studiens tidsmässiga och fysiska omfång har varit 

relativt litet kan det trots det inte uteslutas att tillfälligheter och avvikelser har påverkat 

resultatet.  

 I ett försök att ändå i möjligaste mån säkerställa studiens replikerbarhet och objektivitet har 

definieringarna av enheterna och variablerna gjorts så utförliga som möjligt (se bilagorna 

1,3,4). Ett exakt mått på reliabiliteten kan dock inte anges eftersom ingen extra kodning av 

materialet, eller kontrollkodning av annan part, har gjorts.  

 En annan faktor som kan påverka resultatet är att de undersökta sändningarna är 

avgränsade till samma veckor. Risken har funnits att resultatet och studiens validitet påverkats 

av några för just de veckorna dominerande nyheter. Det problemet hade kunnat kringgås om i 

stället sändningar utspridda över hela de två undersöknings åren hade granskats. De valda 

undersökningsperioderna ger dock en god inblick i hur källrepresentationen kan se ut en 

vanlig nyhetsvecka och hur den kan påverkas av det rådande nyhetsutbudet.  

 För att få ett resultat som kan generaliseras till en allmängiltig nivå hade urvalet behövt 

bestå av fler veckor utspridda över en längre tid. En studie med samma datamängd hade 

behövt färre variabler och därmed ett annat syfte och andra frågeställningar för att uppnå 

generaliserbarhet. Förslagsvis skulle i så fall bara ett nyhetsprogram, till exempel 

TV4Nyheterna, undersökas och de sammanlagt fyra veckorna (20 sändningar) skulle ha 

spridits ut jämnt över året. Studiens syfte skulle då ha varit att kartlägga intervjupersonernas 

sammansättning i TV4Nyheterna under ett visst år. Syftet med den utförda studien var dock 

att fånga och skildra ett bredare medieinnehåll, både vad gäller fler nyhetsprogram och över 

tid.  
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4.	  RESULTAT	  OCH	  ANALYS	  

Under de två undersökta veckorna sändes 238 inslag med totalt 553 intervjuer (297 i Rapport 

och 256 i TV4Nyheterna). Sammanlagt förekom 464 unika intervjupersoner, varav 55 

figurerade minst två gånger under de undersökta veckorna. Dessa 55 personer stod totalt för 

143 av de 553 intervjuerna. Flest gånger framträdde Stefan Löfven – vid hela åtta tillfällen. 

Först tre gånger 2010, då som ordförande för fackförbundet IF Metall, och sedan vid fem 

tillfällen 2015, då som statsminister.  

 
Figur	  1:	  Andelen	  av	  intervjupersonerna	  i	  Rapport	  och	  TV4Nyheterna	  som	  uppskattades	  vara	  mellan	  36	  och	  65	  

år.	  Till	  höger	  har	  fördelningen	  delats	  upp	  mellan	  respektive	  kön.	  (2010:	  57	  procent	  män	  +	  23	  procent	  kvinnor	  =	  

80	  procent.	  2015:	  47	  procent	  män	  +	  28	  procent	  kvinnor	  =	  75	  procent).)	  

 

 När det kommer till 

intervjupersonernas ålder var 

en klar majoritet i 

medelåldern – oberoende av 

kön eller ursprung. 

Analysveckan 2010 var över 

hälften, 57 procent, av 

personerna som frågades ut 

framför kameran 

medelålders män, medan 23 procent var medelålders kvinnor (figur 1). Det betyder att 

personer mellan 36 och 65 år totalt utgjorde hela 80 procent av alla intervjupersoner i Rapport 

och TV4Nyheterna 2010 (figur 1).  

 År 2015 minskade andelen medelålders personer till 75 procent (figur 1). Figur 2 visar att 

inom gruppen manliga intervjupersoner var det vanligare att 

vara medelålders än hos de kvinnliga intervjupersonerna. Av 

de intervjuade männen år 2010 uppskattades 83 procent vara 

i medelåldern, medan ”endast” 72 procent av de kvinnliga 

intervjupersonerna bedömdes vara mellan 36 och 65 år 

(figur 2). Fem år senare, 2015, hade andelen 36- till 65-

åringar jämnats ut och var nästintill lika mellan könen  

(figur 2). 
Figur	  2:	  Andelen	  intervjupersoner	  mellan	  36	  och	  65	  år	  inom	  respektive	  kön.	   
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FRÅGA	  1:	  HUR	  STOR	  ANDEL	  KVINNOR	  OCH/ELLER	  PERSONER	  MED	  

INVANDRAR-‐	  ELLER	  MINORITETSBAKGRUND	  INTERVJUADES	  I	  TV-‐

NYHETERNA	  2010	  OCH	  2015?	  

	  

4.1.1 Kvinnorepresentation 
En sammanslagning av Rapport och TV4Nyheterna visar att kvinnorna vecka 12 2010 

utgjorde 32 procent av intervjupersonerna (figur 3). Fem år senare hade den siffran stigit med 

5,5 procentenheter till 37,5 procent (figur 4). Båda resultaten pekar på en högre andel kvinnor 

än vad tidigare studier påvisat. Översatt i reella tal blir det 88 intervjuer med kvinnor i 

Rapport och TV4Nyhetera år 2010 samt 104 intervjuer år 2015, alltså en ökning med 16 

intervjuer.  
	  

Könsfördelningen	  hos	  intervjupersonerna	  i	  Rapport	  och	  TV4Nyheterna	  

Figur	  3:	  2010	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  4:	  2015	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  

	  

Bland personerna med invandrar- eller minoritetsbakgrund var dock andelen kvinnor färre. 

Analysveckan år 2010 förekom endast tre kvinnor som tillhörde den gruppen – samtliga 

intervjuades i TV4Nyheterna. Fem år senare hade antalet ökat till åtta kvinnor (fyra i Rapport 

och fyra i TV4Nyheterna).  Sett till antalet procentenheter ökade den här gruppen kvinnor sin 

andel lika mycket som kvinnorna totalt, men de förekommer fortfarande i en väldigt liten 

skala och i mindre omfattning än kvinnor från den svenska majoritetsbefolkningen. 

 När den totala andelen kvinnor delas upp mellan respektive nyhetsprogram utkristalliserar 

sig en del skillnader: Jämställdhetsmässigt var Rapport bättre än TV4Nyheterna vid båda 

undersökningstillfällena (figur 5). Både år 2010 och år 2015 hade SVT:s nyhetsprogram cirka  

Män:	  68	  %	   Kvinnor:	  32	  %	   Män:	  62,5%	   Kvinnor:	  37,5	  %	  
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fem procentenheter fler kvinnor i sina 

sändningar jämfört med konkurrenten. 

TV4Nyheterna låg 2015 på samma nivå som 

Rapport gjorde 2010 – 35 procent kvinnor. 

Samtidigt höll Rapport avståndet till TV4 och 

noterade den undersökta veckan 2015 hela 40 

procent kvinnor, vilket är en bra bit högre än 

tidigare studier pekat på.  
	  

Figur	  5:	  Andelen	  kvinnliga	  intervjupersoner	  i	  respektive	  nyhetsprogram.	  

 

Skulle en högre närvaro av kvinnliga reportrar i sändningarna 2015 kunna förklara en del av 

ökningen? År 2010 stod de kvinnliga reportrarna för 36,5 procent av intervjuerna, medan de 

stod för hela 52 procent av utfrågningarna den undersökta veckan 2015. Beror ökningen på 

det? En närmare titt på de manliga och kvinnliga reportrarnas inslag visar att så inte är fallet. 

2010 intervjuade kvinnorna fler kvinnor	  procentuellt sett än vad deras manliga kollegor 

gjorde: 33 procent jämfört med 28 procent (figur 6).  

 
Figur	  6:	  Andelen	  kvinnliga	  intervjupersoner	  i	  inslag	  gjorda	  av	  manliga	  respektive	  kvinnliga	  reportrar.	  

 
Det var ett väntat resultat baserat på vetskapen från tidigare studier (Sahlstrand 2000, Djerf-

Pierre och Weibull 2001, Löfgren Nilsson 2009). Fem år senare hade dock någonting hänt. De 

kvinnliga reportrarna hade visserligen en ökad närvaro i sändningarna, men andelen kvinnor i 

deras inslag hade inte ökat. Männen däremot tog ett kraftigt kliv framåt och ökade sin 

procentandel kvinnor med 14 procentenheter, till 42 procent (figur 6). Faktum är att det alltså 

var männen som uteslutande stod för ökningen av fler kvinnliga intervjupersoner och att de 

manliga reportrarna 2015 intervjuade fler kvinnor procentuellt sett, än vad de kvinnliga 

reportrarna gjorde.	  	  	  
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Att reporterns egna kön inte spelar någon roll för könsfördelningen av källorna blir extra 

tydligt om man jämför Rapport analysveckan 2010 med TV4Nyheterna analysveckan 2015. I 

båda fallen var andelen kvinnliga intervjupersoner 35 procent (se figur 5). I Rapport 2010 var 

andelen kvinnliga reportrar endast 31,5 procent, medan de utgjorde hela 62 procent i 

TV4Nyheterna 2015. Trots att de kvinnliga reportrarna alltså uppgick till dubbelt så många 

procentenheter i TV4Nyheterna var andelen kvinnliga intervjupersoner densamma som i 

Rapport (figur 5)!1 

 Figur 6 här ovan visar att kvinnorepresentationen i de kvinnliga reportrarnas inslag tvärtom 

minskade en aning mellan den första och andra undersökningsveckan, om än väldigt 

marginellt. En förklaring skulle kunna vara att de kvinnliga reportrarna ökade sin andel 

intervjuer i ämnena ”brott och olyckor”, ”näringsliv” och ”politik”, ämnen som traditionellt 

sett har varit mansdominerade.  Däremot har det i analysmaterialet inte hittats någon tydlig 

förklaring till varför de manliga reportrarna hade fler kvinnor i sina inslag än de kvinnliga.  

 

4.1.2 Invandrar- och minoritetsrepresentation 
TV-nyheterna dominerades föga överraskande av personer som bedömdes ha svensk 

bakgrund. Även andelen utländska personer utan koppling till Sverige var tämligen 

oföränderlig mellan analysveckorna. Så gott som samtliga utländska personer som 

intervjuades förekom i utrikesinslagen, som totalt stod för omkring 25 procent av alla 

intervjuer. 

 Invandrar- och minoritetsrepresentationen däremot ökade markant mellan 2010 och 2015, 

om än från mycket låga nivåer. Sammanlagt utgjorde minoriteter/invandrare 7,6 procent av 

intervjupersonerna, vilket motsvarade 41 intervjuer – 21 i Rapport och 20 i TV4Nyheterna. 

Tretton av dem förekom år 2010 och resterande 28 var från år 2015. Det betyder att inte ens 

var 20:e intervjuperson i tv-nyheterna tillhörde en invandrar- eller minoritetsgrupp vid 

undersökningsveckan år 2010 (figur 7). Det blir drygt en person per sändning.  

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  År	  2010	  gjorde	  de	  kvinnliga	  reportrarna	  39	  procent	  av	  inslagen	  i	  TV4Nyheterna	  och	  år	  2015	  stod	  kvinnorna	  för	  34	  procent	  av	  inslagen	  i	  
Rapport.	  Det	  betyder	  att	  båda	  nyhetsprogrammen	  ökade	  andelen	  kvinnliga	  reportrar	  mellan	  2010	  och	  2015.	  	  
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Ursprungsfördelning	  hos	  intervjupersonerna	  i	  Rapport	  och	  TV4Nyheterna.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  7:	  2010	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  8:	  2015

	  

Fem år senare hade andelen visserligen fördubblats till var 10:e person (figur 8), men det 

tangerar ändå bara resultatet som Marina Ghersetti fick i sin studie från 2001 när hon 

undersökte andelen personer med invandrarbakgrund i SVT:s nyhetsprogram (2001:3). 

Eftersom den här studiens definition av ”invandrar- eller minoritetsbakgrund” var bredare än 

Ghersettis definition på ”invandrarbakgrund” hade det förväntade varit att den gruppen skulle 

ha utgjort en större andel än ”invandrarna” i Ghersettis undersökning. Så var det inte. Av 

samtliga personer som i den här studien antogs ha invandrar- eller minoritetsbakgrund var det 

endast tre som inte skulle ha fallit inom ramen för begreppet ”invandrarbakgrund” så som 

Marina Ghersetti använde det i sin studie (2001). Tre personer; en muslim, en jude samt en 

same klassificerades som invandrar- eller minoritetsbakgrund utifrån religionskriteriet och 

kriteriet om de officiella nationella minoritetsgrupperna.  Övriga intervjupersoner hade 

troligtvis benämnts som	  ”invandrarbakgrund” om det alternativet hade funnits. De absolut 

flesta med invandrar- eller invandrar- eller minoritetsbakgrund antogs alltså vara ”invandrare” 

i någon form.	  
Figur	  9:	  Andelen	  minoriteter/invandrare	  i	  respektive	  nyhetsprogram.	  	  	  	  	  	  	  	  
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Låter man analysera Rapport och TV4Nyheterna var för sig synliggörs flera skillnader i 

fördelningen av invandrar- och minoritetsrepresentationen. Anmärkningsvärt är att Rapport 

endast innehöll två procent invandrare/minoriteter, eller tre personer, den undersökta veckan 

2010. Dessa var: generalsekreteraren för Sveriges unga muslimer, ett vittne till en dödsolycka, 

samt en politiker (integrationspolitiska talesmannen för Socialdemokraterna). Samtidigt 

innehöll dessa fem Rapport-sändningar en högre andel utrikesinslag jämfört med 

undersökningsveckorna i sin helhet, 29 procent. Andelen intervjuer med utländska 

medborgare korrelerade direkt med detta och utgjorde också 29 procent. 	  

 Andelen intervjuer med personer som bedömdes ha svensk bakgrund var densamma i 

Rapport både 2010 och 2015 – 69 procent. Däremot minskade intervjuerna med utländska 

medborgare med 10 procentenheter samtidigt som minoriteterna ökade med samma siffra 

mellan de två undersökningstillfällena. Hela sex gånger fler personer med invandrar- eller 

minoritetsbakgrund, 18 stycken, förekom i Rapport vecka 12 2015 jämfört med samma vecka 

2010. Fem av dessa figurerade i inslag med anknytning till restaurangskjutningen i 

Biskopsgården i Göteborg onsdagen 18 mars 2015. De övriga 13 personerna förekom i totalt 

nio andra inslag om olika ämnen.  

 I motsats till Rapport var invandrar- och minoritetsrepresentationen i TV4Nyheterna jämn. 

Programmet genomförde 10 intervjuer med personer med invandrar- eller minoritetsbakgrund 

båda de undersökta	  veckorna, vilket motsvarade 8 procent, eller i snitt två personer per 

sändning.  

 

 

FRÅGA	  2:	  INOM	  VILKA	  ÄMNESOMRÅDEN	  INTERVJUADES	  KVINNOR	  

SAMT	  PERSONER	  MED	  INVANDRAR-‐	  ELLER	  MINORITETSBAKGRUND? 
	  

4.2 Ämnesfördelning 
När nu andelen kvinnor och minoriteter i sändningarna har undersökts infinner sig nästa 

fråga: i vilka sammanhang förekommer de? Är ökningen av deras representation reell eller 

endast en konsekvens av att typen av nyheter kanske skiljde sig åt mellan de undersökta 

veckorna? Med andra ord: finns det ett samband mellan kvinno- och 

minoritetsrepresentationen och nyhetsagendorna de undersökta veckorna? 

 För att kunna besvara den första frågan, i vilka sammanhang de förekommer delades de 

238 inslagen in i 12 ämneskategorier (se bilaga 3).  
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Figur	  10:	  Fördelningen	  av	  intervjupersoner	  mellan	  de	  olika	  ämnesområdena,	  2010	  och	  2015	  sammanslaget.	  

	  

	  

Figur 10 visar hur stor andel av intervjupersonerna som uttalade sig om respektive ämne. Den 

blå stapeln demonstrerar hur många av samtliga intervjupersoner som figurerade inom 

respektive ämnesområde, till exempel stod politikinslagen för sammanlagt tio procent av 

intervjuerna. De breda områdena ”utrikes” och ”sociala frågor” förekom i störst omfattning 

och hade flest intervjuer. Det framkommer inte i diagrammet, men ämnesfördelningen hos 

intervjupersonerna var jämn mellan Rapport och TV4Nyheterna, förutom i kategorin ”sociala 

frågor”, där dubbelt så många förekom i Rapport jämfört med TV4Nyheterna (73 

intervjupersoner mot 36). Nyheter om sociala frågor var alltså dubbelt så vanligt i Rapport än 

i TV4Nyheterna. 

 De röda och gröna staplarna visar hur stor andel av de intervjuade kvinnorna respektive 

personerna med invandrar- eller minoritetsbakgrund som förekom inom de olika 

ämnesområdena. Drygt 25 procent av de intervjuade kvinnorna och 39 procent av de 

intervjuade personerna med invandrar- eller minoritetsbakgrund figurerade i inslag om sociala 

frågor. För den som tillhörde en invandrar- eller minoritetsgrupp var sannolikheten alltså 

dubbelt så stor att bli intervjuad i ett sammanhang som rörde en social fråga, jämfört med 

samtliga intervjupersoner i stort (där sannolikheten var knappt 20 procent, se figur 10). 

Diagrammet visar också att minoritetsgrupperna procentuellt sett var överrepresenterade i 
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inslag om brott och olyckor, samtidigt som de var helt frånvarande i de politiska nyheterna. 

Även i inslag om näringslivet och ”human interest” var de underrepresenterade. 

Ämneskategorierna ”energi och miljö”, ”kultur och nöje” samt ”sport” förekom i en så pass 

marginell skala att det är omöjligt att dra några slutsatser om dem och de har därför uteslutits 

under resten av frågeställningens resultatpresentation.   

 Jämfört med snittet förekom kvinnor oftare i inslag tillhörande kategorin ”human interest” 

(6,8 procent jämfört med 4 procent generellt, figur 10). Kvinnorna var däremot 

underrepresenterade i nyheter om näringslivet och i inslag om ekonomi och arbetsmarknad. 

Intressant är också att notera att de i kategorierna ”utrikes” och ”politik” utgjorde en lika stor 

andel av intervjupersonerna som i nyheterna generellt, samt att de var väl representerade i de 

vetenskapliga inslagen.  

 Hur skiljde sig då ämnesuppdelningen åt under de två undersökta veckorna?  
	  

Figur	  11:	  Antal	  intervjuer	  per	  inslagskategori	  och	  år.	  	  

	   	  
Nyheter om sociala frågor var dubbelt så vanliga vecka 12 2015 jämfört med samma vecka 

fem år tidigare. Även politik och vetenskap var vanligare. Den politiska debatten bestod under 

veckan av två heta utrikespolitiska frågor: Sveriges relationer till Saudiarabien samt hur 

landets försvar skulle tackla hotet från Ryssland. Att vetenskap placerade sig så pass högt 

berodde delvis på solförmörkelsen som ägde rum fredagen den 20 mars 2015 och som 

uppmärksammades i sändningarna både på torsdagen och fredagen. 

	   Nyheterna vecka 12 2010 dominerades däremot i högre grad av ämnena ”ekonomi och 

arbetsmarknad” samt ”näringsliv”. Anledningen var flera strejkhot samt att ett par av 

storbankerna höll sina årsstämmor.  Att intervjuer kring brott och olyckor var vanligare den 
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här veckan beror delvis på rapporteringen kring en uppmärksammad våldtäkt av en 

tonårsflicka i Bjästa. 

 Ökningen av de sociala ämnena samt kvinno- och minoritetsrepresentationen följs åt. 

Staplarna som rör de sociala frågorna i figur 11 ser näst intill identiska ut jämfört med samma 

staplar i figur 12 på nästa sida, som anger antalet kvinnliga intervjupersoner. Undersöknings-

veckan 2010 förekom 17 kvinnor i inslag om sociala frågor. Fem år senare hade antalet 

kvinnor i den typen av inslag nästan fördubblats – till 32 stycken, men samtidigt fördubblades 

också som sagt antalet sociala inslag. Kvinnornas andel i de sociala inslagen ökade alltså inte.  

 Även ökningen av personer med invandrar- eller minoritetsbakgrund utgjordes till största 

delen av intervjuer inom de sociala ämnena, tillsammans med intervjuer om brott och olyckor. 

Av de 28 minoritets- och invandrarintervjuer som gjordes 2015 återfanns 18 inom dessa 

kategorier. Samtidigt var personer med invandrar- eller minoritetsbakgrund i stort sett helt 

frånvarande i nyheter om näringsliv samt ekonomi och arbetsmarknad.  

	  
Figur	  12:	  Antal	  kvinnliga	  intervjupersoner	  i	  respektive	  ämneskategori.	  

	  
Figur	  13:	  Antal	  personer	  med	  invandrar-‐	  eller	  minoritetsbakgrund	  i	  respektive	  ämneskategori.	  
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Eftersom vissa ämneskategorier endast förekom i mycket liten skala blir antalet intervjuer 

således ytterst få när de delas upp. I vissa fall rör det sig bara om en eller ett par intervjuer. 

Det är därför omöjligt att dra för stora växlar och uttala sig om generella trender inom 

respektive ämnesområde eftersom det lika gärna kan röra sig om tillfälligheter. Tabellen här 

nedan är trots det ett försök att illustrera hur representationen av kvinnor och minoriteter såg 

ut och skiljde sig åt under de två undersökningsveckorna. 

	  
Tabell	  3:	  Andel	  kvinnor	  och	  personer	  med	  invandrar-‐	  eller	  minoritetsbakgrund	  (i	  fallande	  ordning	  utifrån	  2015).	  

Kvinnor	  (procent)	   2010	   2015	  
	  

Invandrare/minoriteter	  (procent)	   2010	   2015	  

Human	  interest	  	   56	   63	  
	  

Sociala	  frågor	   5,9	   26	  

Sociala	  frågor	  	   46	   44	  
	  

Brott	  och	  olyckor	   10,8	   16,7	  

Vetenskap	   0	   41	  
	  

Övrigt	   5	   13,3	  

Politik	   32	   36	  
	  

Vetenskap	   0	   7,7	  

Utrikes	   34	   35	  
	  

Human	  interest	   0	   7	  

Övrigt	   40	   33	  
	  

Ekonomi	  och	  arbetsmarknad	   8,3	   6,7	  

Brott	  och	  olyckor	   24	   30	  
	  

Näringsliv	   5,7	   0	  

Ekonomi/Arbetsmarknad	   25	   22	  
	  

Politik	   0	   0	  

Näringsliv	   23	   13	  
	  	  

Human interest var som synes den enda kategorin där kvinnorna var i majoritet. Deras 

representation inom vetenskap steg dock kraftigt och de ökade också sin andel något inom 

den politiska journalistiken samt i nyheter om brott och olyckor. Däremot sjönk deras andel 

inom ämnena ekonomi/arbetsmarknad och näringsliv, de två kategorier där de redan hade 

sämst representation.  

 Andelen personer med invandrar- eller minoritetsbakgrund steg kraftigt inom de sociala 

ämnena och de ökade också sin andel inom brott och olyckor samt övrigt. Resten av 

kategorierna går det inte att dra några slutsatser om på grund av för låg representation.  

 

	  

FRÅGA	  3:	  VILKA	  AKTÖRSROLLER	  HADE	  KVINNOR	  OCH	  PERSONER	  MED	  

INVANDRAR-‐	  ELLER	  MINORITETSBAKGRUND	  I	  TV-‐INSLAGEN?	  

	  

4.3 Aktörsrollsfördelning 
Om kvinnor och minoriteter i störst utsträckning förekommer i nyheter om sociala frågor, 

brott och olyckor samt human interest, vilka roller intar de i så fall i de här inslagen? Med 
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utgångspunkt i Sahlstrands (2000) och Djerf-Pierre och Weibulls aktörskategorier (2001) 

delades intervjupersonerna in i roller på två nivåer: vad/vem/vilka de representerade, samt i 

vilken funktion de uttalade sig (bilaga 4).  En person från en myndighet kan till exempel vara 

en chef som ställs till svars eller en sakkunnig som intervjuas på grund av sitt expertisområde. 

Enskilda personer kan förekomma i till exempel enkäter eller som case. Det vill säga: vilken 

social status kan intervjupersonerna sägas ha utifrån deras roller i nyhetsinslaget (Sahlstrand 

2000)? 

	  
Figur	  14:	  Fördelningen	  av	  intervjupersonernas	  representationsroller	  (2010	  och	  2015	  sammanslaget):	  

	  

Figur 14 är uppbyggd på samma sätt som figur 10, där den blå stapeln visar hur 

representationsrollerna fördelade sig mellan samtliga intervjupersoner och de röda och gröna 

staplarna anger spridningen hos de intervjuade kvinnorna och personerna med invandrar- eller 

minoritetsbakgrund. ”Enskilda personer” utgjorde totalt knappt 30 procent av 

intervjupersonerna i TV-nyheterna (blå stapel), men bland de intervjuade kvinnorna uppgick 

de till drygt 40 procent (röd stapel) och bland personerna med invandrar- eller 

minoritetsbakgrund till över 50 procent (grön stapel). Det betyder alltså att över hälften av 

intervjupersonerna med invandrar- eller minoritetsbakgrund uttalade sig som enskilda 

personer. Däremot var de så gott som helt frånvarande hos myndigheter och det privata 

näringslivet. Kändisar förekom i en så pass extremt liten skala att den kategorin inte går att 

uttala sig om.   

 Av kvinnorna var det relativt få som representerade såväl organisationer som näringslivet. 

Men de var jämnt representerade som experter. Kvinnorna hade också en liten övervikt bland 

de journalister som uttalade sig (kategorin ”media”). 

	  

0,0%	  

10,0%	  

20,0%	  

30,0%	  

40,0%	  

50,0%	  

60,0%	  

Total	  andel	  av	  samtliga	  
intervjupersoner	  

Andel	  av	  de	  kvinnliga	  
intervjupersonerna	  

Andel	  av	  personerna	  med	  
invandrar-‐	  eller	  
minoritetsbakgrund	  



	   37 

Figur	  15:	  Fördelningen	  av	  intervjupersonernas	  funktionsroller	  (2010	  och	  2015	  sammanslaget):	  

	  

Vilka funktioner hade då dessa representationer i inslagen?  Figur 15 är uppbyggd på samma 

vis som figurerna 10 och 14 och visar med extrem tydlighet att en dryg fjärdedel av samtliga 

intervjupersoner med invandrar- eller minoritetsbakgrund porträtterades som offer, trots att 

bara 7,5 procent av alla personer som intervjuades i TV-inslagen generellt skildrades som det. 

Även kvinnor framställdes i högre grad som offer (11,5 procent).  

 Kvinnorna förekom relativt sett i högre omfattning i enkäter och som offer, journalister 

eller anställda. De var däremot underrepresenterade bland framför allt chefer och 

representanter. Minoriteter/invandrare förekom relativt sett i större utsträckning som offer, 

case, eller vittnen, medan de var klart underrepresenterade bland politiker, chefer och 

sakkunniga. Resultatet var väntat eftersom studien redan visat på att både kvinnor och 

minoriteter i störst omfattning representerade sig själva som enskilda privatpersoner.  

 Fördelningen av aktörsrollerna skiljde sig dock mellan de båda åren, precis som 

fördelningen av ämneskategorierna gjorde. I figur 16 visas intervjuerna uppdelade på 

respektive representationsroll och år, samt funktionsrollerna ”enkät” och ”offer”, vilka 

bedömdes intressanta att titta närmare på (se figur 15).  
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Figur	  16:	  Antal	  intervjuer	  med	  personer	  med	  invandrar-‐	  eller	  minoritetsbakgrund	  inom	  respektive	  

representationsroll	  samt	  inom	  funktionsrollerna	  ”enkät”	  och	  ”offer”:	  

	   	  

Under analysveckan 2010 fördelades de totalt 13 intervjuerna med personer med invandrar- 

eller minoritetsbakgrund mellan organisationer (5), enskilda (3), politiker (3) samt näringsliv 

(1) och medier (1). I enkäter och bland offer var de inte representerade alls. Samma vecka fem 

år senare syntes varken politiker eller representanter för organisationer och näringsliv till. I 

stället dominerade de enskilda intervjuerna. 

 Av de totalt 28 intervjuer som gjordes med personer med invandrar- eller 

minoritetsbakgrund analysveckan 2015 var 18 med enskilda individer. Fyra av dessa var 

enkätpersoner och tio framställdes som offer (”drabbade”)(den elfte var representant för ett 

trossamfund). Ökningen av antalet intervjuer med personer med invandrar- eller 

minoritetsbakgrund går alltså att härleda till kategorierna offer och enkäter (totalt 15 

intervjuer). Ingen enskild nyhet kan förklara denna massiva övervikt. De elva drabbade 

personerna var fördelade på sex olika händelser (en nyhet/händelse kan bestå av flera inslag), 

varav skjutningen i Biskopsgården stod för tre av intervjuerna. De resterande åtta ”offer-

intervjuerna” var alltså fördelade på de återstående fem händelserna.  

 Totalt sett ökade antalet offer i tv-nyheterna trefaldigt mellan veckorna 2010 och 2015: 

från tio till 31 personer.  Men 2010 hade inte någon av dem invandrar- eller 

minoritetsbakgrund – medan alltså en tredjedel av offren hade det 2015.  
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Figur	  17:	  Antal	  kvinnliga	  intervjupersoner	  inom	  respektive	  representationsroll	  samt	  inom	  funktionsrollerna	  

”enkät”	  och	  ”offer”:	  

	  

Hos de kvinnliga intervjupersonerna såg utvecklingen delvis annorlunda ut. Den totala 

mängden ”enskilda” var högre i nyhetsinslagen analysveckan 2015 jämfört med 2010 (89 mot 

66), vilket betyder att kvinnornas andel i denna kategori föll från drygt 57 procent 2010 till 45 

procent 2015 (tabell 4). Samma tendens gäller kategorin ”offer”: Antalet kvinnliga offer 

fördubblades visserligen, från sju till 15, men på grund av fler ”offer-intervjuer” 2015 sjönk 

kvinnors del även i denna kategori, från 70 procent 2010 till 49 procent. Likaså minskade 

representationen av kvinnor i enkäter – från 62 procent till 53 procent.  

 
Tabell	  4:	  Andel	  kvinnor	  och	  personer	  med	  invandrar-‐	  eller	  invandrar-‐	  eller	  minoritetsbakgrund	  i	  respektive	  

representationsroll	  samt	  funtionsrollerna	  ”enkät”	  och	  ”offer”.	  

Kvinnor	  (procent)	   2010	   2015	  
	  

Invandrare/minoriteter	  
(procent)	   2010	   2015	  

Enskilda	   57	  	  	   45	  
	  

Enskilda	   4,5	   20,2	  

Politiker	   30	   31	  
	  

Politiker	   5,3	   0	  

Myndigheter	   28	   36	  
	  

Myndigheter	   0	   0	  

Organisationer	   15	   23	  
	  

Organisationer	   12,5	   0	  

Näringsliv	   17	   20	  
	  

Näringsliv	   2,8	   0	  

Experter	   18	   41	  
	  

Experter	   0	   6,2	  

Medier	   57	   50	   	   Övriga	   0	   23,5	  

Enkäter	   62	   53	  
	  

Enkäter	   0	   23,5	  

Offer	   70	   49	  
	  

Offer	   0	   35,5	  
	  

 Utmärkande i övrigt var den kraftiga ökningen av kvinnliga experter, från två till 13 

stycken. De förekom som forskare, läkare och utredare och utgjorde drygt 40 procent av alla 

experter analysveckan 2015. Intervjuerna var fördelare på tio olika inslag, så ingen enskild 

händelse stod bakom förändringen. Dock är det intressant att notera att sex av kvinnorna 

uttalade sig i typiska kvinnofrågor som våld i hemmet, barnavård, amning och hudvård.    
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5.	  DISKUSSION 

5.1 Kvinnorepresentation 
Kvinnorepresentationen bland intervjupersonerna var högre både 2010 och 2015 än den varit i 

tidigare redovisade studier. Resultatet bekräftar i och med det att den historiska utvecklingen 

består: kvinnorepresentationen fortsätter att öka succesivt. Den tillbakagång i 

kvinnorepresentationen som Löfgren Nilsson observerade mellan åren 1995 och 2003 

(Nilsson 2009) kan i ljuset av den här studien tolkas som en historisk tillfällig nedgång. Såväl 

år 2010 som år 2015 var kvinnorepresentationen högre (32 procent respektive 37,5 procent) 

än toppnoteringen i Löfgren Nilssons studie (29 procent, år 1995). En logisk slutsats skulle 

alltså vara att kvinnorepresentationen i TV-nyheterna ökade med knappt nio procentenheter 

på 20 år. Så enkelt är det dock inte. Förklaringen till varför kommer lite längre fram i 

analysen.  

 Att andelen kvinnor och män var jämnare i Rapport än i TV4Nyheterna skulle kunna 

tolkas utifrån en hypotes att SVT i sin public service-roll möjligtvis arbetar mer med 

mångfald och könsrepresentation än TV4 eftersom det är deras demokratiska uppgift. Frågan 

har dock inte varit föremål för studien och går därför inte att svara på. Utifrån ett politisk 

ekonomiskt synsätt skulle TV4:s sämre ställning på jämställdhetsskalan förklaras med det 

faktum att kanalen är reklamfinansierad. Annonsörer bryr sig om tittarandelar och att TV-

tittarna kommer att vilja köpa deras varor. Enligt den politiska ekonomin främjas i sådana 

lägen den köpstarka medelklassen tillsammans med nyheter om till exempel näringslivet, 

samtidigt som exempelvis sociala frågor marginaliseras eftersom de inte har samma 

kommersiella bäringskraft. Ett talande exempel är att SVT de två undersökta veckorna hade 

dubbelt så många intervjuer inom sociala frågor (73) än vad TV4Nyheterna hade (36). 

Samtidigt sände TV4Nyheterna särskilda ekonominyheter båda åren, något som togs bort från 

Rapport mellan 2010 och 2015. Eftersom kvinnor oftast intervjuas i sociala frågor och mer 

sällan i frågor om näringslivet blir det logiskt att Rapport har fler kvinnliga intervjupersoner. 

Det faktum att TV4Nyheterna under 1990-talet övergav sin ”populärare” inriktning till 

förmån för en traditionellare, ”seriösare” nyhetsrapportering talar ur ett politisk ekonomiskt 

perspektiv för att TV4 gjorde bedömningen att kanalens nyheter tjänade kommersiellt på att 

framstå som seriösa och rapportera om ”hårda nyheter”. Så länge ägarna och uppdragsgivaren 

TV4 är affärsmässigt nöjda med det TV4Nyheterna levererar finns det sålunda inte något 

incitament för kanalen att förbättra sitt jämställdhetsarbete.  

 I det avseendet är det intressant att TV4Nyheterna innehöll fler kvinnliga reportrar än 
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Rapport. Tidigare forskning pekade mot att det inte fanns någon tydlig korrelation mellan 

andelen kvinnliga journalister och andelen kvinnliga intervjupersoner och studiens resultat 

bekräftar den hypotesen. Mellan 2010 och 2015 var det endast de manliga reportrarna som 

jämnade ut könsfördelningen i sina inslag och det resultatet överensstämmer helt med 

Löfgren Nilssons slutsatser (Löfgren Nilsson 2009). Kvinnorepresentationen styrs främst av 

vad nyheterna handlar om och i vilka roller kvinnorna intervjuas – inte av vilket kön reportern 

har. Med journalisternas arbetssituation i åtanke förefaller en sådan slutsats logisk. Det 

konstaterades tidigare att nyhetsjournalistiken verkar inom snäva tidsramar och att mycket av 

arbetet går på rutin. Stressade etermediejournalister intervjuar ofta hellre ett säkert kort än 

ringer ett samtal extra för att hitta en ny, oprövad intervjuperson. I en miljö där knappa 

deadlines måste hållas är det sannolikt lätt att falla för det uppenbara, traditionella, 

lättåtkomliga och konventionella. Den slutsatsen bekräftas av Gunilla Hulténs studie där 

chefer inom public serviec-bolagen har intervjuats. Högt arbetstempo, hög arbetsbelastning, 

homogena redaktioner och rädsla för konflikter pekas där ut som några av de främsta hindren 

för ökad mångfald (Hultén 2014:157).  

 

5.2 Invandrar- och minoritetsrepresentation 
Andelen kvinnliga intervjupersoner nådde inte upp till kvinnornas andel i samhället – det vill 

säga 50 procent. Invandrar- och minoritetsrepresentationen var sparsammare än så. Efter den 

svaga noteringen 2010 (4,7 procent) verkar inget ha hänt mellan Ghersettis studie 2001 

(2009) och 2015, trots att andelen personer med utländsk bakgrund steg i Sverige från 14,5 

procent till 21,5 procent mellan åren 2000 och 2014 (SCB.se 2015a). Utöver det uppskattas 

som tidigare nämnts cirka 500 000 personer identifiera sig med någon av de fem nationella 

minoritetsgrupperna (prop. 2008/09:158), vilket i så fall motsvarar ungefär fem procent av 

den svenska befolkningen räknat på en folkmängd på 9,5 miljoner människor. Det betyder att 

personer med utländsk bakgrund och de nationella minoriteterna tillsammans teoretiskt skulle 

kunna utgöra 26,5 procent av den svenska befolkningen – men de utgör endast 10 procent av 

intervjupersonerna i TV-nyheterna. Siffran 26,5 procent är en väldigt grov uppskattning och 

med all sannolikhet för hög eftersom det självklart finns personer som både har utländsk 

bakgrund och tillhör en nationell minoritet. Oavsett – det är ingen överdrift att konstatera att 

personer med invandrar- eller minoritetsbakgrund var kraftigt underrepresenterade under 

analysveckorna. 

  De små kvantiteterna gör det svårt att dra några alltför generella slutsatser om exakt i vilka 
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sammanhang de förekommer och exakt hur ofta – intervjuerna med personer med invandrar- 

eller minoritetsbakgrund är helt enkelt för få. Ett talande exempel är den stora förändringen i 

antalet intervjuer med invandrare och minoritetspersoner i Rapport mellan år 2010 och år 

2015. Endast två procent (tre personer) av intervjupersonerna hade invandrar- eller 

minoritetsbakgrund i Rapport analysveckan 2010, medan det fem år senare var elva procent 

(18 personer). Samtidigt hade TV4Nyheterna en jämn fördelning (tio intervjuer vardera 

analysveckan). Med Ghersettis och Asps studier (Ghersetti 2009, Asp 2002) i åtanke är det 

föga troligt att den stora förändringen i Rapport beror på en reell ökning över tid. Troligare är 

att det i alla fall delvis rör sig om naturliga svängningar som har orsakats av vilka nyheter och 

ämnen som var aktuella de olika analysveckorna.  

 

5.3 Porträtteringen av personer med invandrar- eller minoritetsbakgrund 
Invandrar- och minoritetsgruppen fördubblade visserligen sin representation mellan 

analysveckorna, men det betyder inte att de närmade sig den övriga befolkningen och 

förekommer i TV-nyheterna på lika villkor som den. I och med att det främst var inom 

kategorierna ”sociala frågor” och ”brott och olyckor”, samt som ”offer” som de ökade sin 

andel gick den sociala representationen av invandrare/minoriteter snarare bakåt under 

perioden. Studien har inte tagit hänsyn till hur intervjupersonerna gestaltats, till exempel om 

de framställs positivt eller negativt, men mångfalden i representationen blir så klart lidande 

när majoriteten av intervjupersonerna med invandrar- eller minoritetsbakgrund intervjuas 

inom några få ämnesområden och i några få aktörsroller. Dahlstedts elva år gamla 

beskrivningar om hur ”invandraren” i media framställs som ”offer” – utsatt och hjälplös, eller 

som ”problemet”, riskerar att leva vidare (2004). Risken när representationen blir ensidig, 

medvetet eller omedvetet, är att minoriteterna får svårt att identifiera sig med innehållet. Det 

knyter an till van Dijks teori och new(s) racism (2000). Idén om att olika ”raser” skulle kunna 

rangordnas biologiskt efter deras förträfflighet är i dag förlegad, men i och med att minoriteter 

och migranter förekommer i media i ensidigare sammanhang än majoritetsbefolkningen 

frodas enligt van Dijk den nya rasismen där de främst anses vara annorlunda. Att 

minoritetsgrupper framför allt förekommer som enskilda personer och är överrepresenterade 

bland offren kan ses som uttryck för sådana här vardagliga stereotyper, fördomar och 

ideologier. En konsekvens blir att de skilda medievärldar som Gunnar Nygren (2005) 

beskriver framstår som fullt rimliga i ljuset av den här studien. När minoriteter inte 

identifierar sig med programmen eller får sina behov av relevanta nyheter tillgodosedda hos 
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de stora TV-nyheterna söker de sig följaktligen till andra alternativa medier. På så sätt riskerar 

en stor grupp att fjärma sig ännu mer gentemot majoritetssamhället. Det offentliga samtalet 

riskerar att bli uppdelat i olika sfärer som aldrig kommer i kontakt med varandra, vilket i sin 

tur förstärker motsättningarna och skulle kunna försvåra för mainstreammedia att uppnå en 

etniskt mångkulturell och rättvis rapporteringen. Vargaftig och Ross (2001) poängterar att en 

rättvis representation av migranter och minoriteter i media är avgörande för den sociala 

sammanhållningen i ett samhälle och att en ensidig bild riskerar att spä på rasism och 

främlingsfientlighet.  

 

5.4 Porträtteringen av kvinnor 
Även kvinnor förekommer oftare i vissa roller och inom vissa ämnesområden, om än i mer 

varierande grad än minoritetsgrupperna, men kvinnorna är ju och andra sidan fler. Det som är 

mest slående är att så gott som hela den procentuella ökningen av kvinnor mellan 2010 och 

2015 kan härledas till ämneskategorin ”sociala frågor”. Korrelationen är påfallande. 

Anledningen till att kvinnorna är fler 2015 är för att de främst förekommer i ämnen om 

sociala frågor och att de inslagen var så pass många flera 2015 än 2010. Trots att det inte 

fanns någon enskild nyhetshändelse under analysveckan 2015 som ensam stod för ökningen 

bjöd veckan på nästan dubbelt så många fler intervjuer om sociala frågor än veckan 2010.  

Dessutom ökade även ”human interest”-inslagen något, den enda kategori där kvinnliga 

intervjupersoner var i majoritet. Samtidigt minskade mängden näringslivs- och 

ekonomi/arbetsmarknadsnyheter, ämnen där männen dominerade. Man skulle kunna säga att 

nyhetsagendan vecka 12 2015 var ”kvinnovänligare” än 2010 (som tvärtom dominerades av 

de ”manliga” ämnena ekonomi/arbetsmarknad och näringsliv). Utifrån Löfgren Nilssons 

tidigare undersökning (2009) där andelen kvinnor 1995 var 29 procent drogs tidigare här i 

diskussionen slutsatsen att andelen kvinnor ökat med knappt nio procentenheter på 20 år. Så 

behöver det emellertid inte alls vara. Korrelationen mellan fler inslag om sociala frågor och 

fler kvinnliga intervjupersoner väcker följande frågor: 1. Är ökningen av sociala frågor en 

slump just för vecka 12 2015, eller har det skett en generell förändring över tid i 

nyhetsvärderingen och rapporteringen? 2. Ifall ökningen är tillfällig, betyder det i så fall att 

kvinno- invandrar- och minoritetsrepresentationerna minskar så fort andelen inslag om sociala 

frågor går ner? Det vill säga: Är ökningen av kvinnliga intervjupersoner i TV-nyheterna 

allmängiltig därför att nyheterna har börjat sända fler inslag om ”kvinnoämnen”, eller var 

vecka 12 2015 bara en tillfällig toppnotering?  
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Det som skulle tala för teorin att kvinnor faktiskt intervjuas oftare i dag än tidigare är dels att 

kvinnorna 2015 faktiskt också ökade sin andel av intervjuerna inom ”vetenskap”, ”politik” 

och ”brott och olyckor” och dels för att kvinnorna numera har en starkare ställning i samhället 

än tidigare. De kvinnliga cheferna blir allt fler och kvinnor har under en längre tid utbildat sig 

mer än män (svensktnaringsliv.se, SCB 2015b). Det är logiskt att en sådan förändring på sikt 

även märks i TV-nyheterna. Utifrån ett politiskt ekonomiskt perspektiv spelar även 

marknadsvillkoren in här. I takt med kvinnor arbetar sig upp i samhället blir de en allt större 

självständigare del av den köpstarka etablerade medelklass som TV-reklamsannonsörerna vill 

nå. Mycket återstår dock. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade totalt sett och särskilt i 

nyheter och ekonomi och näringsliv. Samhällets mest priviligierade positioner i näringslivet 

och hos myndigheter domineras alltjämt av männen och där tycks varken kvinnorna eller 

minoritetsgrupperna ha tagit något kliv framåt i medierna mellan 2010 och 2015. Kvinnornas 

representation inom ekonomi/arbetsmarknad och näringsliv minskade till och med mellan 

åren.  

 

5.5 Kvinno- och minoritetsrepresentationens konsekvenser 
Representationen av kvinnor och minoritetsgrupper har flera likheter: de förekommer i störst 

utsträckning i inslag om sociala frågor och som enskilda personer. Det är som kvinnan på 

gatan eller den drabbade invandraren som de förekommer i störst grad. Sammantaget 

bekräftar resultatet den bild av mediernas kvinno-, invandrar- och minoritetsrepresentation 

som tidigare forskning vittnat om. Att både kvinnor och minoritetsgrupper framför allt 

intervjuas som enskilda personer tyder på att de oftare än män tillskrivs en låg social status i 

medierna. De förekommer i högre utsträckning i enkäter, som offer, case, vittnen och 

anställda än genomsnittsintervjupersonen i TV-nyheterna. Enligt Ekecrantz och Olsson 

(1994) är syftet med enskilda personers medverkan i nyheterna att illustrera en agenda som 

redan satts av medierna eller officiella källor. Enskilda människors möjlighet att påverka 

innehållet i de nyheter där de förekommer är därmed liten och de tillskrivs följaktligen en 

lägre rang i inslagen. Agendan sätts i stället av representanter, myndigheter, chefer, medier, 

experter osv. Det vill säga elitkällor där såväl kvinnor som minoritetsgrupper fortfarande är 

underrepresenterade sett till deras totala mediemedverkan.  

 Den dåliga representationen av journalister med invandrar- eller minoritetsbakgrund gör att 

nyheterna dessutom tolkas utifrån ett etniskt svenskt medelklassperspektiv. Enligt teorierna 

om framing och agenda-setting är det med andra ord alltjämt svenska medelklassjournalister 
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och svenska elitkällor som har tolkningsföreträde till hur nyheterna ska vinklas och vilka 

ämnen det ska rapporteras om. Särskilt när det gäller de hårda, tunga nyheterna är medelålders 

män fortfarande agenda-sättande. Deras makt lär dessutom knappast minska i takt med att 

pressade medieorganisationer slimmas och färre och stressade journalister måste göra samma 

jobb som tidigare.  

 Trots att kvinnorna de senaste decennierna succesivt har trätt in på TV-nyheternas scen och 

tagit allt mer plats tycks alltså den gamla hegemonin bestå.  Den är under långsam förändring, 

men resultaten tyder på att kvinnor alltjämt främst i det offentliga rummet ses som ”kvinnan 

på gatan” och som budbärare för sociala frågor som till exempel familj och omvårdnad. 

Minoriteternas representation i det allmänna samtalet förekommer alltjämt i sociala och 

brottsliga sammanhang. De drabbas av sociala svårigheter och motgångar. Varför 

förekommer kvinnor och invandrare/minoriteter främst inom dessa ämnesområden och varför 

intar de just dessa roller? Till och med när kvinnor uttalar sig som experter håller de sig inte 

sällan till en traditionella kvinnlig sfär. Sex av de tretton kvinnliga experter som intervjuades 

2015 uttalade sig om traditionellt kvinnliga ämnen som barnavård, amning och hudvård samt 

även våld i hemmet. Teorin om hegemoni utgår ifrån att ett samhälles rådande ideologi 

uppsattas som ”det sunda förnuftets normala verklighet” av dess invånare. I vårt samhälle har 

dessa företeelser blivit vardag. Vi ser de inte längre. Strukturerna vad gäller typiskt 

”kvinnliga” ämnen och minoriteternas roller har blivit så självklara att vi inte ser dem i det 

vardagliga livet. Det blir en ond cirkel där medierna förmedlar en bild av verkligheten som 

publiken ser och förhåller sig till och sedan anpassar sig till. Om den största andelen kvinnor i 

TV-nyheterna intervjuas om sociala frågor kommer det att vara enklare att hitta nya kvinnor 

att intervjua inom dessa områden, samtidigt som den hegemoniska ideologin gör att det blir 

svårare att hitta kvinnliga intervjupersoner inom andra ämnen eller områden, till exempel hos 

myndigheter eller näringslivet. Den rådande hegemonin och den dominerande framingen av 

nyheter består.  

 

6.	  SLUTSATSER	  

6.1 Fråga 1: Hur stor andel kvinnor och/eller personer med invandrar- eller 

minoritetsbakgrund intervjuades i TV-nyheterna 2010 och 2015? 
Undersökningen bekräftar att utvecklingen som tidigare studier påvisat fortsätter. Kvinnorna 

ökade sin representation med 5,5 procentenheter mellan 2010 och 2015, men var fortfarande 

underrepresenterade sett till deras andel av befolkningen. Rapport var lite mer jämställt än 
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TV4Nyheterna och könen på reportrarna spelade ingen roll i fördelningen av manliga eller 

kvinnliga intervjupersoner.  

 Invandrare/minoriteter förekom i genomsnitt en gång per sändning under analysveckan 

2010 och två gånger per sändning 2015 (vilket motsvarade tio procent), men eftersom urvalet 

har varit för litet utgör studien inget bevis för att andelen minoriteter i nyhetsinslagen i TV 

har ökat generellt. Oavsett var minoritetsgrupperna alltjämt underrepresenterade i tv-

nyheterna sett till deras andel av befolkningen. 

 

6.2 Fråga 2: Inom vilka ämnesområden figurerar dessa personer?  
I vilket storts inslag en intervjuperson får synas och höras styrs till stor del både av vilket kön 

och vilken härkomst personen har. Om resultatet från analysveckorna 2010 och 2015 slås 

samman intervjuades den största andelen kvinnor och invandrare/minoriteter i inslag om 

sociala frågor. Kvinnor var också överrepresenterade i mjuka inslag, s.k. ”human interest”. 

Inom politik och utrikesnyheter figurerade kvinnor i lika hög grad som i nyheterna generellt, 

medan de var	  underrepresenterade i kategorierna ”ekonomi/arbetsmarknad”, ”brott och 

olyckor” och ”näringsliv.  

 Förutom i sociala frågor intervjuades invandrare/minoriteter i störst omfattning även i 

inslag om brott och olyckor. De förekomm också i lite större utsträckning i inslagskategorin 

”övrigt”. I nyheter om politik och näringsliv var de så gott som helt frånvarande. Såväl 

minoritets- som kvinnorepresentationen i de lika ämneskategorierna överensstämmer med de 

tendenser som tidigare studier pekat på.  

 

6.3 Fråga 3: Vilka aktörsroller intar dem i TV-inslagen? 
Den största andelen kvinnor och invandrare/minoriteter intervjuades som enskilda individer 

och representerar sig själva som privatpersoner. Andelen kvinnor var högre i enkäter, bland 

offer (”drabbade”), anställda och journalister jämfört med kvinnorepresentationen totalt. 

Jämfört med Löfgren Nilssons studie (2009) ökade kvinnorna sin andel i de flesta 

aktörskategorier jämfört med för 20 år sedan, men de var fortfarande underrepresenterade 

som representanter för organisationer och näringslivet, samt i viss mån även som politiker. 

De intervjuades dock som experter i lika hög grad som manliga intervjupersoner. 

 Invandrare/minoriteter var överrepresenterade som offer, case och vittnen. De var helt 

frånvarande som myndighetspersoner och underrepresenterade bland experter/sakkunniga, 

politiker och chefer. 
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Sammantaget går det att dra slutsatsen att kvinnor och invandrare/minoriteter under 

analysveckorna 2010 och 2015 generellt i TV-nyheterna tillskrevs en lägre social status än 

svenska män eftersom de i rollerna som enskilda vanligtvis inte tillskrevs något ansvar, utan 

endast reagerade på eller drabbades av något.  

 

6.4 Blir kvinno- och minoritetsrepresentationen bättre? 
Det övergripande resultatet i den här studien tyder på att det blev bättre mellan 2010 och 

2015. Personer med invandrar- eller minoritetsbakgrund fördubblade sin närvaro och andelen 

kvinnor ökade till exempel som representanter för myndigheter och organisationer. Fler 

kvinnor intervjuades också som experter (tabell 4, s. 40). Studiens urval är dock för litet för 

att sådana slutsatser med säkerhet ska kunna dras. I stället bör undersökningen ses som ett 

stickprov eller en förstudie. Till det ska tilläggas att en felkälla kan ha varit svårigheten att 

definiera invandrar- eller minoritetsbakgrund (se 1.3 Begreppsdefinitioner). Resultatet av 

undersökningen är författarens tolkning av begreppet och eftersom kvantiteten på vissa av 

variablerna var låg får detta behandlas med försiktighet.   

 

6.5 Förslag på vidare forskning 
Det vore intressant att titta närmare på hur medierepresentationen av kvinnor och 

invandrare/minoriteter stämmer överens eller skiljer sig åt jämfört med deras sociala ställning 

i samhället. Är medierepresentationen endast en spegel av verkligheten eller är porträtteringen 

av kvinnor och invandrare/minoriteter snedvriden?  

 Att genomföra en större studie på invandrar- och minoritetsrepresentationen vore också av 

intresse. Med ett längre tidsperspektiv, till exempel tio år, skulle en sådan undersökning ha 

goda förutsättningar att ha möjlighet att kartlägga hur minoritetsrepresentationen har 

förändrats i Sverige de senaste åren.  

 En annan intressant aspekt att undersöka vidare är den eventuella förändringen av 

nyhetsagendan. Var det stora antalet nyheter om sociala frågor vecka 12 2015 bara en 

tillfällighet, eller finns det en generell tendens inom nyhetsmedierna att sociala frågor blivit 

vanligare? Hur påverkar det i så fall kvinno- och minoritetsrepresentationen? En genomgång 

av Rapport och TV4Nyheternas nyhetsvärderingar under en längre tid kopplat till kvinno- och 

minoritetsrepresentationen skulle ge intressanta svar på hur deras medverkan i TV-nyheterna 

påverkas av nyhetsläget och vilka nyheter det rapporteras om. 
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Bilaga	  1	  

 
Kodschema 

    
    

  
Intervjuperson: Personligt nr: 

 
Idnr: 07.04.04 

Fredrik Reinfeldt 96 
 

Inslag:             83 

   
Intervju:           176 

1. Reporter: 
 

1. Kvinna 
   Johanna Johnsson  2. Man 
   (korre) 

 
3. Man och kvinna 

  
      2. Ursprung 

 
1. Inrikes 

   
  

2 .Utrikes 
   

  
3. Både inrikes och utrikes 

  
      3. Ämne: 

 
EU-toppmöte - Grekland lovas stöd 

 
      
      4. Intervjupersonens kön: 

   
  

1. Kvinna 
   

  
2. Man 

   
  

3. Vet ej 
   

      5. Etnicitet: 
 

1. Svensk 
   

  

2. Svensk med invandrar- eller 
minoritetsbakgrund 

 
  

3. Utländsk 
   

      6. Ålder: 
 

1. Barn (0-18) 
  

  
2. Ung (ca 19-35) 

  
  

3. Medelålder (36-65) 
  

  
4. Pensionär (66-) 

  
      7. Aktörsroll statsminister 
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Begreppsförklaring:	   (Bilaga	  1)	  

 	   	   	   	   	   	   	  
 

Idnr (ex. 17.01.03): 
	   	   	   	   	  

 
Första siffran anger vilken sändning intervjun är med i. Sändningarna är numrerade  

 
mellan 1-20, där 1-10 är år 2010 och 11-20 är år 2015. Rapport har ojämna nummer 

 
(1,3,5 osv) och TV4Nyheterna jämna. Den andra siffran anger vilket inslag intervjun  

 
är med i. Inslagen numreras i den ordning de kommer i respektive sändning, dvs 1, 2, 3. 

 
Den tredje siffran anger i vilken ordning intervjun kommer i inslaget. Dvs 1:a, 2:a, 3:e  

 
intervjun osv.  

	   	   	   	   	  
   	   	   	   	   	  
 

Inslag: Här numreras inslagen oberoende av sändning, från 1 till 238 
	  

 
Intervju: Här numreras intervjuerna oberoende av sändning, från 1 till 553 

   	   	   	   	   	  
 

Intervjuperson: 
	   	   	   	   	  

 
Personens namn i namnskylten. Personen får även ett personligt ID-nummer som  

 
återkommer om personen intervjuas även i andra inslag (ex 1-125) 

	  
   	   	   	   	   	  
 

Reporter:  
 	   	   	   	   	  

 
Könet på den person som anges som reporter för inslaget. I de fall flera  

 
reportrar står bakom ett inslag och det är både en man och en kvinna anges 

 
det svarsalternativet. I TV4Nyheterna har "reporter" definierats som den person 

 
vars namn finns med i en namnskylt tillsammans med personens mailadress. 

 
I Rapport har reportern angetts som den som titulerats "reporter" i namnaskylten. 

	  
   	   	   	   	   	  
 

Ursprung: 
 	   	   	   	   	  

 
Nyhetens ursprung. Om nyheten handlar om Sverige, någon företeelse som har  

 
hänt i Sverige eller är inspelad i Sverige har inslaget noterats som "inrikes".  

 
Handlar nyheten om en utländsk företeelse utan direkt koppling till Sverige har inslaget 

 
noterats som "utrikes". Handlar inslaget om utrikesfrågor med koppling till Sverige,  

 
till exempel svensk utrikespolitik har inslaget noterats som "både inrikes och utrikes".  

   	   	   	   	   	  
 

Ämne: 
 	   	   	   	   	  

 
Detaljerat det ämne som inslaget handlar om. Sammanfattning av påan.  

   	   	   	   	   	  
 

Intervjupersonens kön: 
	   	   	   	   	  

 
Baserat på personens namn och utseende fastställs dess kön. En person som    

 
låter, ser ut och för sig som en man respektive kvinna, samt har ett namn som 

 
stämmer överens med aktuellt kön noteras som man eller kvinna. Om oklara fall  

 
uppstår finns alternativet "vet ej" (det har dock inte varit aktuellt, alla har kategoriserats  

 
som antingen man eller kvinna). 

	   	   	   	  
   	   	   	   	   	  
 

Etnicitet: 
 	   	   	   	   	  

 
Se punk 1.3 Begreppsdefinitioner 

	   	   	   	  
   	   	   	   	   	  
 

Ålder:   
	   	   	   	   	  

 
Barn: En person som pratar, ser ut och beteer sig som en person mellan 0-18 år. 

 
Ung: En person som pratar, ser ut och beteer sig som en person mellan 19-35 år.  

 
Medelålders: En person som pratar, ser ut och beteer sig som en person mellan 36-65 år. 

 
Pensionär: En person som pratar, ser ut och beteer sig som en person över 65 år 



	   53 

  	   	   	  

	  
(Bilaga	  1)	  

   	   	   	   	   	  
 

Aktörsroll: 
	   	   	   	   	  

	  
Den titel som personen har i namnskylten. Anges ingen titel registreras "vanlig  

	  
medborgare". 
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Bilaga	  2	  

 
Förteckning	  nyhetssändningar	  

          
 

22 mars 2010 
 

  
 

16 mars 2015   
  1 Rapport 19.30 

 
  11 Rapport 19.30   

  Nyhetsankare: Filip Struwe 
 

  Nyhetsankare: Linda Nilarve 
  A-ekonomi: Helena Berg 

 
  

  
  

  
   

  
  

  
  2 TV4Nyheterna 19.00 

 
  12 TV4Nyheterna 22.00   

  Nyhetsankare: Bengt Magnusson   Nyhetsankare: Ulrika Nilsson 
  Ekonominyheterna: Rafaela Lindberg   Ekonominyheterna: Ulrika Bergquist 
                
          

  
  

  
 

23 mars 2010 
 

  
 

17 mars 2015   
  3 Rapport 19.30 

 
  13 Rapport 19.30   

  Nyhetsankare: Lisbeth Åkerman   Nyhetsankare: Lisbeth Åkerman 
  A-ekonomi: Helena Berg 

 
  

  
  

  
   

  
  

  
  4 TV4Nyheterna 19.00 

 
  14 TV4Nyheterna 22.00   

  Nyhetsankare: Bengt Magnusson   Nyhetsankare: Ulrika Nilsson 
  Ekonominyheterna: Rafaela Lindberg   Ekonominyheterna: Ulrika Bergquist 
                
                
  

 
24 mars 2010 

 
  

 
18 mars 2015   

  5 Rapport 19.30 
 

  15 Rapport 19.30   
  Nyhetsankare: Lisbeth Åkerman   Nyhetsankare: Katarina Sandström 
  A-ekonomi: Helena Berg 

 
  

  
  

  
   

  
  

  
  6 TV4Nyheterna 19.00 

 
  16 TV4Nyheterna 22.00   

  Nyhetsankare: Anna Herdenstam   Nyhetsankare: Peter Lindgren 
  Ekonominyheterna: Rafaela Lindberg   Ekonominyheterna: Ulrika Bergquist 
                
  

   
  

  
  

  
 

25 mars 2010 
 

  
 

19 mars 2015   
  7 Rapport 19.30 

 
  17 Rapport 19.30   

  Nyhetsankare: Lisberth Åkerman   Nyhetsankare: Katarina Sandström 
  A-ekonomi: Pia Conde 

 
  

  
  

  
   

  
  

  
  8 TV4Nyheterna 19.00 

 
  18 TV4Nyheterna 22.00   

  Nyhetsankare: Ulrika Nilsson   Nyhetsankare: Anders Kraft 
  Ekonominyheterna: Pia Sehm   Ekonominyheterna: Ulrika Bergquist 
                
  

   
  

  
  

  
 

26 mars 2010 
 

  
 

20 mars 2015   
  9 Rapport 19.30 

 
  19 Rapport 19.30   

  Nyhetsankare: Claes Elfsberg   Nyhetsankare: Lisbeth Åkerman 
  A-ekonomi: Pia Conde 

 
  

  
  

  
   

  
  

  
  10 TV4Nyheterna 19.00 

 
  20 TV4Nyheterna 19.00   

  Nyhetsankare: Ulrika Nilsson   Nyhetsankare: Anders Kraft 
  Ekonominyheterna: Pia Sehm   Ekonominyheterna: Ulrika Bergquist 
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Bilaga	  3:	  

Definition av ämneskategorier (inspirerat av Djerf-Pierre och Weibull 2001:372) 

1. Utrikesnyheter: nyheter om ekonomi, politik, välfärdsfrågor (sociala förhållanden), krig 

och terrordåd samt olyckor och brott i andra länder. Observera att nyheter om kultur och nöje 

samt human interest i andra länder inte har klassificerats som utrikesnyheter utan återfinns 

under de kategorierna.  

2. (Inrikes)politik: nyheter om val och valrörelser, de politiska partierna och deras 

agerande, demokratifrågor samt nyheter om de politiska processerna (t.ex. nyheter från 

riksdagen) och spelet på riks- och kommunal nivå. Även svensk utrikespolitik och 

försvarsfrågor inkluderas här.  

3. Ekonomi och arbetsmarknad (samhällsekonomi): samhällsekonomiska nyheter om 

t.ex. räntor, inflation, sysselsättning, statsbudgeten, skattefrågor, samt nyheter om 

arbetsmarknadsfrågor.  

4. Sociala frågor och välfärdsfrågor: sociala reportage, nyheter om sociala förhållanden 

och om tillståndet när det gäller sjukvård, barnomsorg, invandring, bostäder, skola, 

kriminalvård m.m. i Sverige. Om riksdagen debatterar en social fråga, t.ex. sjukvårdspolitik, 

klassificeras detta i stället som politik.  

5. Olyckor och brott: nyheter om enskilda olyckor och brott, dvs. inte om brottslighet eller 

kriminalvård som samhällsfrågor (då har de klassificerats som sociala frågor).  

6. Energi och miljö: miljöreportage och andra nyheter om inriktas på miljötillståndet eller 

som handlar om t.ex. olika energislag. När politiker debatterar miljöpolitik klassificeras det 

som politik.  

7. Näringsliv: nyheter om det privata näringslivet, t.ex. om aktiemarknaden, börsen, eller 

om enskilda företag (t.ex. nyetableringar, företagskriser eller bokslut).  

8. Kultur och nöje: finkultur (teater, opera, litteratur) och populärkultur (film och 

populärmusik). 

9. Human interest: nyheter av allmänmänskligt intresse av lättare karaktär, t.ex. 

kattutställning, evenemang och kuriosa.  

10. Sport: sportnyheter.  

11. Vetenskap: nyheter om nya uppfinningar, teknik, medicin.  
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12. Övrigt: nyheter som inte passar in under någon av de övriga huvudkategorierna. (Kan 

t.ex. vara nyheter om udda ämnen som gränsar till kuriosa och human interest, men också 

nyheter om kyrka och massmedier).   
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Bilaga	  4	  

Definition av intervjupersonernas representation (inspirerade av Djerf-Pierre 

och Weibull 2001:375) 

1. Enskilda: så kallade vanliga människor som representerar sig själva, t.ex i en enkät eller 

som ”case”, t ex. i egenskap av boende, anställda, ögonvittne eller småföretagare.  

2. Experter: oberoende forskare och andra experter som uttalar sig just för sitt kunnande 

(framför allt akademiker, men det kan även vara andra sakkunniga).  

3. Organisationer: representanter för olika organisationer, t ex. fackliga- och 

arbetsgivarorganisationer och ideella organisationer.  

4. Näringslivet: representanter för företag på minst chefsnivå, men också ägare, t ex 

aktieägare.  

5. Politiker: representanter för de politiska partierna på riks- eller lokal nivå.  

6. Myndigheter: representanter för samtliga statliga verk, styrelser, kommunal- och 

landstingsförvaltning samt polisen.  

7. Kändisar: Personer som den breda allmänheten känner till. Till exempel 

kulturpersonligheter, kungligheter, artister, skådespelare, författare och idrottsstjärnor.  

8. Övriga: Intervjupersoner som inte hör hemma i någon av de övriga huvudkategorierna. 

Till exempel representanter för kyrkan, brottmålsadvokater, vissa representanter inom vården 

och journalister.  

 

Definition av intervjupersonernas roller (inspirerade av Sahlstrand 2000:252) 
I ett försök att anpassa Sahlstrands tidningsvariabler till tv-mediet har två variabler lagts till 

som inte används av Sahlstrand: enkät och case. De två aktörsrollerna är viktiga i tv-

dramaturgin och har därför lagts till för att tydligare visa i vilka olika roller enskilda individer 

kan förekomma i TV-inslag. 

1. Chef: Arbetsledande befattning, VD:ar osv, men även lägre chefer om de tydligt uttalar 

sig i sin chefsroll. Dock kodas samtliga ordföranden i styrelser och organisationer m.m. som 

representanter.  

2. Representant: Intervjupersonen kodas som representant om denna har ett 

förtroendeuppdrag, är vald att representera osv. Informatörer, talespersoner, advokater och 

ordföranden.  
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3. Sakkunnig (expert): konsulter, forskare, analytiker m. fl. Intervjupersonen bidrar med 

värdefull information. Det behöver inte vara en oberoende forskare, utan kan till exempel 

också vara analytiker eller sakkunniga på myndigheter, företag eller organisationer. 

4. Medborgare: En person som tar en aktiv roll i samhällslivet. Startar kampanjer och 

evenemang, tar initiativ och försöker bidra till ett bättre samhälle. T ex med ett konstprojekt, 

ideellt arbete eller demonstrera.  

5. Anställd: En person som uttalar sig i egenskap av anställd och uttalar sig som 

representant för sig själv och inte företaget.  

6. Offer: Motsatsen till medborgare, dvs. en källa som uttalar sig för att den har drabbats på 

något sätt, både direkt och indirekt. Ett brottsoffer kodas t.ex. som offer, men även dess 

granne kan kodas som det, om grannen känner sig rädd och inte längre vågar bo kvar. Även 

personer som faller offer för systemet och är socialt utsatta: t.ex. får låg pension, dras ner i 

missbruk eller drabbas av sjukdom.  

7. Vittne: En person som har hört och sett något av intresse och som figurerar i nyheten 

endast därför.  

8. Enkät: Personer som intervjuas av en slump, till exempel folk på stan som egentligen inte 

har något med själva nyheten att göra. Syftet hos reportern är att få en representant för 

”allmänheten” som ska tycka till om en viss fråga. Enkäter kan också göras i ett visst 

sammanhang, till exempel i ett klassrum, för att få fram ”allmänna” åsikter hos barn.  

9. Case: Ibland kan det vara en svår nyansskillnad mellan ”case” och variablerna ”enkät”, 

”medborgare” och ”offer”. Ett offer fungerar till exempel också oftast som ett ”case”. Här har 

därför ”case” definierats som en person som får personifiera ämnet som inslaget handlar om, 

men där personen varken är ett offer eller har tagit egna positiva initiativ. Det kan till exempel 

vara en föräldraledig pappa som får kommentera pappaledighet. Personens historia måste 

framgå i inslaget. T.ex. bör personen introduceras och/eller omnämnas i speakertexten.  

10. Övriga: Personer som inte passar in i de övriga kategorierna. Till exempel gärningsmän, 

kändisar och representanter för kyrkan.  

 
 

 


