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Abstract 
 
 
The purpose of this study is to provide a description of the way gender issues are handled at the 

regional TV-news program Västerbottensnytt. Since media is the public square of today and as 

such it is dominated by men i wanted to se if this station with its outspoken will to take 

responsibility for presenting a equal newsfeed, in reality achieves this. I also attempt to study 

whether the notion that an equal media content not only strengthens democracy but is the very 

foundation democracy is based upon.  My method has been visit and study their concrete 

model and evaluate how the editorial staff works with and in relation to this pragmatic model. 

To sum up this thesis, it can be said that, even at Västerbottensnytt, men are somewhat over 

represented but the awareness of gender representation in mass media shows that equality and 

democracy are possible to reach through a relatively simple model, presupposed that the 

entire editorial staff keeps these issues prioritized 
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Sammanfattning 
 
 
Massmedia är idag torget där det offentliga samtalet förs och som sådant är det 

mansdominerat. Som maktfaktor i detta offentliga rum bär media på ett ansvar. Hos det 

regionala nyhetsprogrammet Västerbottensnytt finns en modell som syftar till att skapa 

jämvikt mellan kvinnor och män i sina nyhetssändningar. Jag har studerat hur den 

redaktionella personalen på Västerbottensnytt arbetar med och utifrån denna modell. 

Den teoretiska grunden för uppsatsen vilar på fyra pelare där den första beskriver feminismen 

som medie- och kommunikationsvetenskaplig teori. Nummer två behandlar feminismen i 

Sverige ur historiskt och politiskt perspektiv och den tredje delen ser på jämställdhet i media. 

Den fjärde grundpelaren rör maktbegreppet och då menar jag såväl makten inom redaktionen 

och sedan makten utåt. Värt att säga är att det handlar om nyssnämnda begrepp i direkt 

anslutning till nyhetsproduktionen. 

För att genomföra undersökningen som ligger till grund för uppsatsen har jag gjort ett antal 

intervjuer med reportrar, fotografer och intake på Västerbottensnytts redaktion. Dessa 

intervjuer skedde såväl inne på redaktionen som ute på journalistiska uppdrag. Jag 

genomförde så kallade professionsintervjuer, det vill säga att det rörde sig om intervjuer med 

personer i egenskap av deras yrke snarare än med privatpersoner. 

Jag fann att män är något överrepresenterade i det regionala nyhetsprogrammet 

Västerbottensnytt samt att kvinnor i högre utsträckning eftersöks till de så kallade mjuka 

nyheterna och inslag med tydlig jämställdhetsvinkel. Jag har observerat en manlig norm, 

alltså att det är naturligt att intervjua en man, men jag har även sett att man arbetar hårt för att 

hitta kvinnliga alternativ. 

Sammanfattningsvis kan sägas att även på Västerbottensnytt är män något överrepresenterade, 

dock finns där en medvetenhet kring könsrepresentativitet i media och en strävan som visar 

att jämställdhet och demokrati är möjlig att uppnå utifrån en förhållandevis enkel modell 

förutsatt att hela den redaktionella personalen håller detta högt prioriterat. 

Det skulle vara intressant att i en förlängning djupare studera hur kvinnor och män gestaltas i 

regionala nyhetsprogram. 
 
 
 
 
Jämställdhet, Media, Genus, Feminism, Medie- och kommunikationsvetenskap
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1. Inledning 
I det första kapitlet är avsikten att ge en bakgrund till jämställdhetsbegreppet som uppsatsen 

sedan kommer att utgå ifrån. Vidare syftar kapitlet sätta jämställdhet i demokratikontexten 

och även diskutera, det inte helt obestridda begreppet, genus. 

 

1:2 Bakgrund 
Björn von Sydow, talman i Sveriges Riksdag, skriver till riksdagen (Talman Björn von Sydow i 

Riksdagens Månadsbrev, November 2004)  om att Sverige i ett internationellt perspektiv 

ofta framställs som ett föregångsland inom jämställdheten. Sverige har under många år haft 

världens mest jämställda riksdag, fram tills 2003 då Rwanda gick om, sett till fördelningen av 

platser mellan kvinnor och män. 
 
 
Massmedia fungerar idag som den forna tidens torg, ett offentligt rum. Men media har i 

undersökningar visat sig vara mansdominerat. C-uppsatsen ”Den aktiva mannen, den passiva 

kvinnan – Norrbottnisk medias gestaltning av kvinnor och män ur ett diskursanalytiskt 

perspektiv, visar till exempel att 72% av alla nyheter handlade om män och 18% handlade om 

kvinnor (Johansson, 2005). En obalans som återfanns likväl i text som på bild och som 

upprätthölls av såväl kvinnliga som manliga reportrar. Det fanns även en skillnad mellan hur 

kvinnor och män skildras. Män skildrades som aktiva och kvinnor som passiv och den 

manliga dominansen i media får konsekvenser. Som maktfaktor i det offentliga rummet bär 

media på ett ansvar att synliggöra sin egen del i skapandet av könsstereotyper, till exempel då 

som i nämnda C-uppsats av Norrbotten där männen framställdes och visades som aktiva, 

motsvarande för kvinnor var passivitet. 
 
 
Hos SVT:s regionala nyhetsprogram Västerbottensnytt som sänds huvudsakligen över 

Västerbotten och delar av Lappland, finns en uttalad medvetenhet om vad den sammanlagda 

gestaltningen av kvinnor och män skapar för bild, varför jag tycker att det är intressant att 

observera hur arbetet inför nyhetssändningarna ser ut under en specifik tidsrymd. Stereotypa 

bilder och fördomsfulla framställanden motverkar en utveckling av samhället mot ökad 

jämställdhet. 
 
 
På Västerbottensnytt i Umeå har man under se senaste åren mätt hur många kvinnor 

respektive män som figurerat i nyhetssändningarna och sammanfattningsvis kan man säga att 

trots att fördelningen under långa perioder har varit 50/50 så gäller att när kvinnorna 
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medverkar så deltar de i högre grad som privatpersoner än som experter, för männen gäller 

det omvända. 

 

1:3 Problemformulering 
För att studera om media hjälper till att konstruera genus är det viktigt att först inse att 

könsmaktsförhållanden är någonting som såväl kvinnor som män är delaktiga i att konstruera. 

Skillnaderna kan ge upphov till demokratiska problem då risken finns att 

könsrepresentativiteten i nyhetsinslagen inte motsvarar den faktiska i samhället. Eftersom jag 

ser detta som ett problem anser jag att det är intressant att studera hur de på Västerbottensnytt 

arbetar med sin uttalade jämställdhetsmodell för att åstadkomma en demokratiskt försvarbar 

fördelning mellan kvinnor och män. 
 
 
Vad sägs då kvinnlig respektive manlig journalistik vara och kan detta sägas ligga bakom 

könsrepresentativiteten i slutproduktionen. Henrika Zilliacus-Tikkanen resonerar kring 

könskillnader i journalistiken och menar att dikotomibildning är en grundbult i västerländskt 

tänkande, det vill säga bildandet av motsatspar såsom kvinnligt – manligt. Zilliacus-Tikkanen 

skriver att eftersom dikotomin varit och är så närvarande i forskning genom historien är det 

omöjligt att tiga ihjäl den utan istället bör forskaren söka synliggöra vad skillnaderna styr i 

fråga om individens preferenser och handlingar(Zilliacus-Tikkanen 1993:228). Hon fortsätter 

med att nämna några vanliga invändningar mot indelningen i kvinnlig och manlig journalistik 

och då främst det att det finns många män som bedriver så kallad kvinnlig journalistik och att 

kvinnor inte är en homogen grupp utan individer med individuella skillnader. Zilliacus- 

Tikkanen åberopar då tidigare forskning av Hanne Haavind (1992: 16-30) som kommit till 

slutsatsen att trots att kvinnlighet och manlighet är under ständig förändring så kan man se en 

statiskhet i könets betydelse som organiserande faktor. Alltså, med organiserande faktor avses 

att, trots att alla kvinnor är individer så möter de ofta på samma slags problem beroende av att 

könet är en ständigt aktuell variabel. 
 
 
För att då återknyta till vad som kännetecknar fördomarna kring kvinnlig respektive manlig 

journalistik listas några drag som vanligtvis nämns när skillnaderna diskuteras 

1.   Kvinnliga journalister förväntas intressera sig för särskilda ämnen på grund av sitt kön 

och dessa områden är att betrakta som mjuka ämnen och skillnaden då mellan manlig 

och kvinnlig journalistik är att kvinnor gör såväl mjuka som hårda nyheter medan 
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männen är uppenbart ointresserade av de mjuka ämnena (Dammert & Linde 1990:85) 

(Carter, Branston & Allen 1998: 35). 

2.   Kvinnor måste arbeta betydligt hårdare för att bevisa sin kompetens än sina manliga 

kollegor, arbetsfördelningen utgår från att kvinnorna är inkompetenta tills de har 

bevisat motsatsen (Zilliacus-Tikkanen 1993:232). 

3.   Kvinnor förväntas ta sig an övriga på redaktionen förekommande arbetsuppgifter. 
 

Kvinnorna blir avbrutna oftare och väntas ha en omsorgsroll på redaktionen, 

exempelvis handla fikabröd och se till att det byts gardiner (Skard 1984:57). 

Ytterligare gemensamma drag i föreställningen om kvinnlig journalistik är att kvinnor sägs 

föredra vardagsnära sociala ämnen medan männen då vill prioritera politik, ekonomi och 

ekonomiska brott. 

 

1:4  Syfte och frågeställning 
 
 
Syftet med uppsatsen är att genom observationer av arbetet på Västerbottensnytt undersöka 

hur den redaktionella personalen arbetar med Västerbottensnyttmodellen, alltså hur det 

praktiska jämställdhetsarbetet ser ut. Jag kommer att utgå från fyra huvudfrågor 
 
 
Om Västerbottensnyttmodellen omsätts i praktiken och i så fall hur? 

Om och i så fall hur väljer reportern intervjuperson? 

Hur styr redaktionsledningen såsom redaktör, intake och nyhetschef den redaktionella 

personalen utifrån modellen? Samt slutligen, hur tar sig dessa val uttryck i slutprodukten, 

alltså resulterar det i att inslagen består av 50/50 kvinnor/män? 
 
 
Alltså kommer jag att diskutera hur Västerbottensnytt arbetar med att bevaka nyheter utifrån 

redaktionens genusmedvetenhet, alternativt brist på densamma? 
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2. Studieobjekt och avgränsning 
 
 
Valet av Västerbottensnytt som studieobjekt kommer sig av att ett av Västerbottensnytts 

ledord är jämställdhet. Sedan starten av programmet i mars 2001 har redaktionen prioriterat 

arbetet att förmedla en mer jämställd bild av verkligheten, med resultat som 47 procent 

intervjuade kvinnor i huvudsändningen under hösten 2004. Arbetet har under våren fortsatt 

med bland annat större fokus på studiogäster, vilket gör att Västerbottensnytt, enligt egen 

utsago, klarar jämställdhetsmålet även där1. Med studiogäster menas personer som bjuds in till 

nyhetsstudion för att i direktsändning svara på frågor. Tidigare har detta varit ett tämligen 

ovanligt grepp för Västerbottensnytt och då det förekom så var gästerna övervägande män. Så 

menar de nu att de har prioriterat en jämn könsfördelning även vad gäller, dessa numer frekvent 

förekommande, studiogästerna. 
 
 
Det jämställdhetsarbete jag söker observera rör enbart nyhetsproduktionen och således inte 

alls exempelvis huruvida det finns löneskillnader mellan kvinnor och män på redaktionen. 

Inte heller kommer jag att studera den redaktionella personalens interagerande med varandra 

och söka röna könsbaserade skillnader där. 
 
 
 
 

2.1 Västerbottensnytt 
Västerbottensnytt är ett regionalt nyhetsprogram i Sveriges Television som producerar och 

sänder nyheter som framförallt rör och når Västerbottens län. Under 2005 gjorde 

Västerbottensnyttsredaktionen en egen undersökning av fördelningen mellan könen i 

nyhetssändningarna vid Västerbottensnytts redaktion och resultatet publicerades på Sveriges 

Televisions hemsida2. Det som har mättes då är dels hur många kvinnor respektive män som 

har intervjuades under tidsbegränsningen v.7-8 och v.20-21 och sedan också i vilken 

egenskap de intervjuats. Kategoriseringen gjordes i huvudgrupperna experter och sedan 

privatpersoner. Samband värda att notera från denna tidigare undersökning är det mellan 

egenskap och totalsumma, om det är fler kvinnor totalt så stiger även antalet kvinnliga 

experter. Dock bör påpekas att kvinnorna totalt sett medverkar i högre grad som 

privatpersoner och att det för männen gäller det omvända. 

Det redaktionella arbetet utgår enligt redaktionen, från den pragmatiska 
 

Västerbottensnyttsmodellen, sammanfattad i följande punkter3: 
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1.   Ha mål som är nåbara, be inte om månen från början. Det är roligare att lyckas och 

höja ribban än att sikta för högt och rada upp misslyckandena efter varandra. 
 
 
 
 
 
 
 

1 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=36252&a=453113 
2 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=36252&lid=puff_391604&lpos=extra_2 
3 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=36252&a=392676 

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=36252&amp;a=453113
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=36252&amp;lid=puff_391604&amp;lpos=extra_2
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=36252&amp;a=392676
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2.   Mät varje vecka jämställdhet är ett tråkigt varje-dag-arbete. Det är som att fixa 

disken, du måste göra det efter varje måltid om du vill hålla diskbänken ren. När du 

tror att du kan diska och att jobbet är klart, det är då som diskbänken svämmar över. 

3.   Ha återkommande diskussioner om varför/varför inte målen nåddes återkoppla och 

analysera. Om du inte gör det kommer du inte att få vetskap av vad som stoppar dig, 

eller vad som gör att du lyckas. 

4.   Aktivt ledarskap - jämställdhet är inte minst en ledarskapsfråga. Det behövs både 

coaching gentemot arbetsgruppen som ett kollektiv, men även gentemot individerna i 

arbetsgruppen. Tydliggör strukturer, kommunicera varför jämställdhet är viktigt. I 

vardagen påminn hela tiden om vikten att hitta kvinnor att intervjua. Letar man 

kvinnor och anstränger sig varje dag så når man faktiskt hälften kvinnor och hälften 

män. 
 
 
Jag vill även under denna rubrik förklara titeln ”intake” som återkommer uppsatsen genom. 

Intake är den personen som planerar nyhetsarbetet för dagen, alltså den som utför research 

och bokar intervjuer. En intake arbetar tillsammans med redaktören som har slutgiltigt veto 

över vad som kommer göras under dagen och en planerare som planlägger på längre sikt, 

alltså inte enbart för dagen. 
 
 
Västerbottensnytt har även fått en del priser för sitt jämställdhetsarbete: 

 

PRO EGALIA SVT:s jämställdhetspris till en person som främjat jämställdheten under 2004 i 

företaget delades av två personer, där Maria Brännström, fotograf och researcher på 

Västerbottensnytt sedan starten och jämställdhetsombud på SVT Umeå var den ena. 

GODA EXEMPEL Länsstyrelsen i Västerbotten utsåg Västerbottensnytt som gott exempel 
 

2004. Västerbottensnytt har också varit med på seminarier och debatter kring jämställdhet och 

media samt synts i SVT:s årsredovisning 2005, i SVT:s Mediemagasinet samt i tidningar som 

NSD och Piteå-tidningen. Detta redovisar jag i syftet att visa på att det finns ett dokumenterat 

och erkänt intresse för jämställdhetsfrågan på Västerbottensnytts redaktion. 
 

 
 
 
 

2.2 Sveriges Television och Public Service begreppet 
En av tankarna bakom begreppet public service är att alla medborgare i ett demokratiskt land 

ska få tillgång till opartisk och mångsidig information inom en mängd olika områden. Enligt 

SVT:s hemsida så tänker de på publiken inte bara som tittare utan också som medborgare i 



12  

Sverige vilket ställer höga krav på vilka som syns i rutan4. År 2005 är Sveriges television ett 

medieföretag som säger sig fungera som en fri och oberoende, inte statlig, television med fem 

nationella kanaler som finansieras av en TV-avgift. I Sverige finns det lagar som reglerar 

public service: Det är bl a radio- och TV-lagen, sändningstillståndet samt 

yttrandefrihetsgrundlagen. I denna radio- och TV-lag är villkoren tydligt stipulerade 
 
 
6 kap1 § 

 

”Den som sänder TV-program eller som sänder ljudradioprogram efter tillstånd av 

regeringen skall se till att programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska 

statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda 

människans frihet och värdighet” 
 
 
Demokratibegreppet innefattar även ett tydligt avståndstagande från rasism, våld och brutalitet 

samt hävdandet av jämställdhet mellan kvinnor och män vilket rent konkret innebär att 

programverksamheten inom SVT bör utformas och präglas av detta. SVT formulerar själva sin 

jämställdhetspolicy i 2004 års service redovisning. 
 
 
”Det långsiktiga målet i Sveriges Televisions jämställdhetspolicy är att såväl antalet 

 

anställda som medverkande skall vara jämt fördelade mellan kvinnor och män med en högsta 
 

avvikelse på tio procent” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=6213&a=519164 

 

 

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=6213&amp;a=519164
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3. Metod 
 
 
Till vetenskapen hör förutom teori också de olika forskningsmetoder som används för att 

undersöka och analysera det problem som forskaren formulerar. 
 
 
 

3.1 Etnografiska observationer 
 
 
Mats Ekström, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap, redogör för olika former 

 

av etnografiska observationer och inleder sitt resonemang med att beskriva ett morgonmöte på 

en nyhetsredaktion. Ekström menar att redaktionella möten, såsom morgonmöten, är del i det 

som bygger hierarkier, statusskillnader samt där outtalade normer och regler visas och 

fortplantas. Vidare trycker Ekström på att dessa möten också fungerar som riter där 

journalister och övrig redaktionell personal sluter upp kring gemensamma övertygelser och 

förstärker varandras tro på att det de håller på med är riktigt och betydelsefullt (Ekström 2000, 

21). 
 
 
 
 

3.1.1 Intervjuer 
Genom att göra intervjuer med dem som deltar i redaktionella möten får forskaren kanske inte 

denna bild av vad som sker. Journalisterna är inte nödvändigtvis medvetna om allt som händer 

under ett morgonmöte utan kan i många fall ha en något mer pragmatisk syn på det hela, 

mötet ses som ett tillfälle där dagens jobb delas ut av redaktör eller intake. Vad reportern eller 

fotografen säger att hon eller han gör eller deltar i behöver inte vara det som hon eller han 

faktiskt gör varför intervjuer allena inte används inom vetenskapen utan även observationer 

I en intervjusituation finns många faktorer som påverkar resultatet. Intervjupersonens 

uppfattning om sig själv, vilken uppfattning personen vill att intervjuaren ska få, vilka frågor 

som ställs, intervjuarens attityd samt en rad ytterligare faktorer som har att göra med all social 

samvaro människor emellan. 
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Jag har avsett att på plats i Umeå studera arbetet på Västerbottensnytts redaktion inför 

nyhetssändningarna, samt intervjua manliga och kvinnliga journalister, redaktör och 

nyhetschef för att få en så bred bild av jämställdhetsarbetet som möjligt. 
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Observationerna sker under slumpvis valda veckor under vårterminen 2006. Den intervjuform 

som har använts i uppsatsen är att karaktäriseras som professions – intervjuer, det vill säga att 

det rör sig om intervjuer med professioner som fotografer och journalister till skillnad från 

intervjuer med kvinnan på gatan. Intervjuns syfte är att få till ett samtal där intervjupersonens 

erfarenheter och uppfattningar kommer fram genom en dialog. Termen ”djupintervju” 

undviks i detta sammanhang med stöd av Mats Ekström (2000:51) eftersom jag i enlighet med 

hans resonemang inte är ute efter att kartlägga intervjupersonens djupliggande känsloliv utan 

deras uppfattning om praktiskt jämställdhetsarbete, det vill säga ett konkret fenomen. 
 
 
 

3.1.2 Observationer 
Genom att en oberoende forskare observerar ett skeende kan hon själv undersöka utan att 

behöva luta sig mot de inblandades versioner. Observera att det inte handlar om att den 

redaktionella personalen inte skulle vara tillförlitlig och att forskaren av denna andledning 

måste söka andra metoder, dikotomin sanning lögn är i detta fall inte aktuell utan snarare 

handlar det om olika perspektiv. Ju fler perspektiv desto bredare forskningsunderlag, därför 

inte sagt att observationer är en helt oproblematisk forskningsmetod. Mats Ekström skiljer 

mellan två forskningssituationer; experimentellt konstruerade situationer och naturliga 

situationer. Arketypen för den första situationen är helt enkelt laboratorium där forskaren kan 

iscensätta det hon önskar studera genom att skapa en miljö där forskningsproblemet kan 

studeras under ideala förhållanden (Ekström 2000:22). Fördelen med denna typ av miljö är att 

den gör det möjligt för forskaren att renodla det hon önskar specialstudera utan att en rad 

störningsmoment påverkar forskningsresultaten 

 

3.1.3 Observationer i naturlig, semioffentlig miljö 
Observationer i naturlig miljö syftar till när forskaren studerar fenomen i dess naturliga 

kontext, det vill säga i den miljö de hör hemma i. Till exempel om forskaren är intresserad av 

samspelet mellan kassörska och kund så beger hon sig till en butik hellre än stänger in en 

kassörska och en kund i ett laboratorium. Således, för att studera det praktiska 

jämställdhetsarbetet på en nyhetsredaktion, där de har ett uttalat jämställdhetsmål, så beger 

forskaren sig till en sådan nyhetsredaktion. Dock bör tilläggas att en viss reservation kan vara 

på sin plats när man använder sig av termen ”naturlig situation” eftersom till exempel nämnda 

nyhetsredaktion eller kassörska kan tänkas påverkas av forskarens närvaro varpå en viss 
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onaturlighet kan uppstå, dock inte så till den grad att situationen kan sägas vara experimentellt 

konstruerad. Fördelen med naturlig miljö kan sägas vara det att det som studeras redan från 
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början finns i sitt rätta sammanhang så att forskaren får chansen att väga in kontexten i sina 

resultat. Alltså, forskaren kan ha lättare att förhålla sig till ett fenomen om sammanhanget står 

klart för henne. Dessutom kan en komparativ ansats också underlätta för forskaren. Det vill 

säga att hon jämför liknande aktiviteter med varandra eller exempelvis ser hur en skriven och 

uttalad jämställdhetspolicy efterlevs i verkligheten, rent praktiskt. I jämförelsen, 

komparationen, kan intressanta likheter och skillnader upptäckas och analyseras. Vad som 

utmärker en social situation, vad som ger den dess karaktäristiska kan vara tydligare om det 

kan ställas mot en annan situation. Eller för att återanvända exemplet med policydokumentet så 

kan det vara lättare förhålla sig till hur redaktionell personal resonerar kring jämställdhet om 

forskaren har sett vad redaktionsledningen stipulerat svart på vitt. Hur de arbetar praktiskt med 

regler och normer framträder tydligare om reglerna och normerna är klart beskrivna för 

forskaren (se Västerbottensnyttmodellen). 
 
 
Vid etnografiska studier av nyhetsredaktioner rekommenderar Mats Ekström att studien bör 

pågå under minst en veckas tid men påpekar att det är vanligt att forskaren väljer att kombinera 

olika forskningsmetoder genom så kallad triangulering. Forskaren kan så både observera och 

genomföra intervjuer med redaktionell personal vilket är precis den metod som används i 

denna uppsats. 
 
 
 

3.1.4 Validitet och reliabilitet 
Det finns ingen objektiv verklighet och erfarenheter, fördomar och intressen styr i alla fall 

analyserande. Forskare kan dock med hjälp av olika metoder närma sig en sanning där 

mottagare för forskningen får ta del av de omständigheter som ligger till grund för forskaren. 

Avsikten med denna uppsats är inte att måla upp den enda sanna bilden av 

jämställdhetsarbetet på Västerbottensnytt utan endast att presentera en tolkning av det 

material som jag hämtat in med hjälp av de teorier jag redovisat. En etnografisk observation 

av detta slag skulle eventuellt bli tydligare under ett längre tidsperspektiv och göra möjligt att 

genomföra en jämförelse över tid. Ett problem kan till exempel vara att jag inte har haft 

möjlighet att följa samtliga journalister under en nyhetsdag samt att jag inte har kunnat ta del 

av de alternativa intervjupersoner som reportrarna har haft tillgång till, ej heller hur 

diskussionen sett ut när intervjuer bokats av intake eller redaktör. Dock bedöms validiteten 

vara tillfredsställande då liknande forskning (Hultén i Ney 1998) använt sig av analog mängd 

data. 
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3.1.5 Reflexivitet 
Min egen roll som forskare i den semioffentliga miljön på nyhetsredaktionen Västerbottensnytt 

är inte helt oproblematisk. Då en forskare vistas i en miljö tillsammans med andra människor 

så påverkar hon också denna miljö. I mitt fall rör det sig om en redaktion där personalen kan 

antas ändra sitt beteende på grund av min närvaro. Det kan röra sig om att 

man undviker vissa samtalsämnen eller överdriver andra som man tänker sig kan missgynna 

alternativt gynna forskarens framställning av redaktionen. Min bedömning är dock att måttet av 

förställning är att betrakta som ringa och ser ändå att det är fullt möjligt att anta att 

observationerna är tillförlitliga. Ytterligare problemområden innefattar mina egna 

föreställningar, fördomar och åsikter. Som uttalad feminist löper jag risk att låta den 

övertygelsen ta överhand och mista min förmåga att väga in andra synpunkter. Även här anser 

jag att detta inte undergräver uppsatsens trovärdighet. 
 
 
 

3.1.6 Problem och kritik av metoden 
Den vanligast förekommande kritiken av deltagarobservation, alltså observationer i naturlig 

miljö, är just det att forskaren med sin närvaro påverkar den situation hon önskar studera och 

att resultatet av forskningen därför är missvisande. Detta är ett problem att ta hänsyn till, Mats 

Ekström menar dock att oron i de flesta fall är överdriven och att det i fallet med studier av en 

redaktion finns så många andra krav; produktionskrav, förutsägbarhet och tidsmässig 

synkronisering, att forskarens närvaro knappast kommer att sätta så djupa spår. För att hänsyn 

skulle tas till forskaren så krävs det så att hela produktionskedjan rubbas och det är väldigt få 

nyhetsredaktioner som har möjlighet till detta (Ekström 2000:46). De skeenden som jag i min 

uppsats önskar studera, är rutiner och kännetecknande för rutiner är att de sker utan reflektion 

kring att det kunde ha gjorts annorlunda. Det handlar, som Ekström skriver, om trögrörliga 

förhållanden som är förankrade i sociala organisationer och institutioner (Ekström 2000:46) 
 
 
Mats Ekström diskuterar även problematiken kring hur forskaren ska hitta sin roll vid studier i 

naturlig miljö. Han menar att det finns svårigheter i privata och semioffentliga miljöer. Den 

förra då forskaren till exempel befinner sig i någons hem eller på en mycket liten arbetsplats 

och den senare exempelvis på en mindre nyhetsredaktion. Han beskriver situationer där 

forskaren kan känna sig i vägen eller att gränserna blir oklara. Dessutom menar Ekström att 

det alltid finns de, framförallt kanske i den semioffentliga miljön, som tycker att det som 
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forskaren studerar verkar meningslöst och därför känner ett behov av att sända gliringar och 

kommentarer (Ekström 2000:43). 
 
 
 

3.1.7 Min metod 
 
 
För att genomföra min undersökning genomförde jag en rad intervjuer på Västerbottensnytts 

redaktion, dessa intervjuer skedde såväl inne på redaktionen som ute på journalistiska 

uppdrag. Jag genomförde så kallade professionsintervjuer, det vill säga att det rörde sig om 

intervjuer med till exempel intake och reporter snarare än en anonym människa på gatan. 

Jag befann mig på plats på redaktionen under ett antal slumpvis utvalda veckor under våren 
 

2006 och observerade hela produktionskedjan från idé till sänt nyhetsinslag och följde med 

slumpvis valda reportrar och fotografer i deras dagliga arbete under dessa veckor. 
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4. Teoretisk ram 
 
 
Den teoretiska ramen utgörs av fyra delar där den första delen beskriver feminismen som 

medie- och kommunikationsvetenskaplig teori. Dessutom innehåller den första delen viss 

begreppsförklaring av, för uppsatsen, centrala uttryck. Den andra delen beskriver feminismen i 

Sverige ur historiskt och politiskt perspektiv för att i den tredje delen komma in på jämställdhet 

i media. Den tredje delen är i sin tur tudelad i jämställdhet inom redaktionen och 

i arbetet utåt, det vill säga vad som syns i rutan. Den fjärde delen handlar om maktbegreppet, 

även där sker samma delning som inom del tre, makten på redaktionen och sedan makten utåt. 

Återigen vill jag poängtera att det rör sig om jämställdhetsarbetet i direkt anslutning till 

nyhetsproduktionen varför jag, varken under punkt tre eller fyra, har intresserat mig för vare 

sig löneskillnader eller något annat som inte sker i omedelbar anslutning till denna 

nyhetsproduktion. 

 

4.1 Feministisk medie- och kommunikationsvetenskap 
Madeleine Kleberg menar att det feministisk teoribildning, kvinnovetenskap och medie- och 

kommunikationsvetenskap har gemensamt att de är tvärvetenskapliga. Kvinnovetenskapen har 

vuxit fram och berör nu många olika discipliner där syftet har varit att influera dessa grenar 

med ett feministiskt perspektiv. Dessutom finns en strävan efter att etablera feminismen som en 

egen vetenskap, genusvetenskap. Risken med den förra strategin är att feminismen hamnar 

i marginalen inom de större områden den önskar infiltrera, att feminism ses som en renodlad 
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kvinnofråga när det handlar om jämlikhet och demokrati, grundplåtarna för civilisation. Dock 

finns även risker med att skapa ett eget ämne då även detta riskerar att marginaliseras (Kleberg 

1993:9). 
 
 
Feminism kan komma till uttryck som en politisk rörelse, en samhällssyn och en 

forskningsinriktning och får så olika innebörd beroende av hur det används. Dock kan den 

gemensamma faktorn sägas vara att feminismen ser könet och maktförhållandet mellan 

kvinnor och män som en avgörande organisationsprincip. Som feminist, hävdar vissa 

forskare, handlar det inte bara om att beskriva samhället som ett system baserat på ojämlika 

maktförhållanden där mannen är överordnad kvinnan utan det handlar också om att förändra 

detta samhälle. Trots att kraven på demokrati och att mänskliga rättigheter ska innefatta även 

kvinnor så har inte mycket hänt, mannen har varit och är fortfarande normen i samhället 

(Ohlsson red. 1994:97). Media och kommunikationsvetenskap sett med feministiska glasögon 

kan alltså handla om att synliggöra maktförhållanden i medieutbudet och också önskan att göra 

någonting åt dem. 
 
 
Kleberg skriver att hon, vid genomläsning av en av medie- och kommunikationsvetenskapens 

stöttepelare Denis McQuails Mass Communication Theory, An Introduction (1987), noterar 

att författaren i sitt förord påpekar att boken till stor del är omarbetad sedan 1983 års utgåva. 

Hänsyn ska ha tagits till ny forskning och teorier men feministisk innehållsanalys bevärdigas 

en halv sida (McQuail 1987:190). I den fjärde upplagan av samma bok handlar det om en sida 

(McQuail 2000:310) där rubriken ”Gender-based critique” inleder en kort redogörelse där 

slutsatsen blir att feministisk medie- och kommunikationsvetenskap i stort sett saknar en 

dominerande teori eller metod. Snarare handlar det om en eklektisk sammanslutning av 

metoder med tyngdpunkten vid tolkning snarare än kvantitetsstudier. Dessutom handlar det, 

enligt McQuail, om en uppfattning om att det falska medvetandet är automatiskt pådyvlat och 

att feministerna önskar frigöra vissa samhälleliga koder för att det i ett senare skede också 

avkoda dessa. Med andra ord så skriver McQuail att det, för de feministiska teoretikerna, 

handlar om att peka på ett problem för att kunna göra någonting åt det (McQuail 2000:311). 
 
 
 

4.2 Vad är genus? 
Gränserna mellan natur och kultur, människa och djur är i ständig förändring och definieras 

och omdefinieras kontinuerligt. Vetenskap möter naturen och kunskap stöts mot fördomar och 
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nya gränser dras för vad vi uppfattar som mänskligt respektive djuriskt. Definitionerna bygger 

lika mycket på vad som är som på vad som inte är. Människan ges mänsklighet i 

avståndstagandet från det som är djuriskt. På samma sätt får kvinnan sin kvinnlighet genom 

vad som skiljer henne från mannen, identifikation via negering. 
 
 
Det är också kring barnafödandet som stor del av kvinnans identitet skapas, hon hamnar 

närmare jorden och det naturliga, den naturliga urmodern är en seglivad stereotyp. Det 

problematiska med denna stereotyp är den praxis den ger upphov till. Kvinnornas plats och 

uppgift finns i hemmet och detta är att ses som den naturliga ordningen. Yvonne Hirdman 

laddar hemmet med begreppen underordnad, underrepresenterad och underbetald (Hirdman 

2001:81) och driver tesen att biologin således rättfärdigar kvinnans sociala underordning. 

Vidare menar Hirdman att biologin kan orsaka problem därför att dikotomin kropp – själ anas, 

där kroppen i kvinnans fall skulle ha ensamrätt på att skapa subordinerade samhällsroller. 

Man föds inte till kvinna, man blir det (Simone de Beauvoir). Markeringen av en skillnad 

mellan biologiskt och socialt kön ger möjligheter att analysera vilka samhälleliga villkor som 

resulterar i nedvärdering av kvinnor. Genus är en komplex sammansmältning av arv och 

miljö, människan och hennes omgivning där det kulturella arvet och de sociala systemen 

ständigt växelverkar. Det biologiska könet, manligt och kvinnligt har ingen evig förklaring 

utan ges innehåll utifrån sin tidsliga och rumsliga kontext. Kvinnans bundenhet till hus och 

hem, ”det lilla livet” riskerar dock att ses som naturligt, autentiskt, önskvärt och i värsta fall 

legitimt. Utestängda från en manlig offentlighet skapade kvinnorna, historiskt sett5, egna 
 

kompetensområden som rörde hem och moral. Detta perspektiv fick stort genomslag i Sverige 

under andra hälften av 1800-talet då nationellt och internationellt kända filosofer talade om 

specifikt kvinnliga värden under det samlande begreppet ”samhällsmoderlighet”.6 Hirdman 

skriver dock att det är viktigt att påpeka att biologi aldrig legitimerar segregering, än mindre 

gör segregering naturlig. Den statiska teoretiska bild av kvinnligt och manligt som tecknats, 

kan och bör förändras 
 
 

1.   Det gäller, kan man således säga, att undvika situationen -  den som ligger till grund 

för ett stereotypt genuskontrakts grundtext. 

2.   Det gäller att gå ifrån den – fly den. 
 
 
 
 

5 Historisk Tidsskrift 4/1992 Kvinnor i Välfärdsstatens framväxt 
6 Fredrika Bremer, Ellen Key 



7 Sedan valet 2002 är andelen kvinnliga ledamöter ungefär 45 procent. 
8 Jämställdhetsministerns ansvarsområde 
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3.   Det gäller slutligen att förändra den – att förhandla fram en annan kontraktstext, med 

andra fördelningar, skyldigheter och rättigheter (Hirdman 2001:94). 
 
 
 

4.3 Vad är jämställdhet? 
1921 fick kvinnor rösträtt i Sverige. Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är 

att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla 

områden i livet och det råder politisk enighet om detta. Trots denna enighet är vårt samhälle 

fortfarande inte jämställt. Varför? Enbart sett till den kvantitativa statistiken finns 

framgångshistorier, inte minst i Sveriges Riksdag7. Men det är bortom siffrorna som den 

verkliga utmaningen för jämställdheten finns, att förändra invanda roller, mönster, attityder 

och strukturer. Där finns fortfarande mycket kvar att göra. 
 
 
Med hänsyn till tidigare forskning, då främst Maria Murphys avhandling ”Jämställdhet – ett 

missförstått begrepp” (Murphy 1998:1) bör jämställdhetsbegreppet inledningsvis diskuteras. 

Där finns otaliga sätt att studera jämställdhet och i de flesta fall råder konsensus kring 

jämställdhet som ett konkret slutmål, en självförklarande slutpunkt i en process. Dock skapar 

frågor kring målet möjligheter till ytterligare målformuleringar 
 
 
 
 

1.   Är en nyhetssändning jämställd om den innehåller hälften kvinnor och män hälften? 
 

2.   Hur hanterar journalisten vardagspraktiken? 
 

3.   Är kvinnor och män lika? 
 

4.   Beror identitetsskapandet på arv eller miljö? (Murphy 1998) 
 
 
 
Jämställdhet kan mätas genom såväl kvantitativa som kvalitativa metoder och rör sig inom 

flera områden. Handlar det om en nödvändig dikotomi mellan kvinna och man där likheter och 

olikheter kategoriseras och tillskrivs betydelser? Det vedertagna målet för politikområdet 

är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla livets 

områden.8 Det vill säga att kvinnor och män ska bland annat ha samma möjlighet till arbete och 

ekonomiskt oberoende, vårda hem och barn samt deltagande i politiska, fackliga och 

samhälleliga aktiviteter. Jämställdhetsproblematiken består således av rörliga moment och 



9 http://www.ac.lst.se/jamstalldhet/ 
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föränderliga strukturer då människors livssituationer påverkas av, och påverkar, 

samhällsprocessen. Idag diskuteras jämställdhet, förenklat sett utifrån två olika 

förhållningssätt. Antingen ses positioneringen som jämställdhetsproblem eller 

könsmaktförhållanden (Holmberg 1993:15) där den förra bygger på en föreställning om att 

kvinnor och män har ett gemensamt intresse av att förändra könsrelationerna. 

Könsmaktsordningen är ett sätt att förklara varför ett samhälle är ojämställt och varför 

ojämställdheten förblir trots insatser. Samhället kännetecknas således framförallt av dessa 

grundregler; mannen är normgivande, könen hålls separerade och kvinnor är underordnade 

och män är överordnade. Könsmaktsperspektivet menar det motsatta, det vill säga att det finns 

olika intressen när det handlar om att luckra upp könsordningen. Yvonne Hirdman, 

genusforskare, ser könsordning eller genusstrukturen i sociala, ekonomiska och politiska 

sammansättningar i hela samhället. Resonemanget vilar på två grundpelare eller logiker; Den 

ena logiken är just dikotomin, det vill säga isärhållandets tabu, manligt och kvinnligt bör inte 

blandas och den andra logiken är hierarkin, det är mannen som är norm. Det är män som är 

människor och därmed utgör de normen för det normala och allmängiltiga (Hirdman 1988) 

 

4.5 Feminism i politiken 
Det råder konsensus kring jämställdhetsområdet i Sveriges riksdag. Män och kvinnor ska ha 

samma möjligheter och skyldigheter inom samtliga delar av livet. Lika möjligheter till makt 

och inflytande samt tillgång till utbildning och personlig utveckling, dessutom poängteras 

frihet från könsrelaterat våld. 
 
 
Då uppsatsen syftar till att undersöka jämställdhetsarbetet på en regional nyhetsstation finns 

anledning till ett decentraliserat maktbegrepp. De 21 länsstyrelserna är de särskilda 

myndigheter som arbetar som regeringens förlängda arm på regional nivå. Länsstyrelsen som 

har till uppgift att se till att regeringens nationella mål får genomslag ute i länet9 utgår från en 

förståelse för att det finns en maktordning mellan kvinnor och män i samhället och ser 

exempelvis mäns våld mot kvinnor som ett uttryck för denna maktordning. På varje 

länsstyrelse finns en jämställdhetsexpert som är ett stöd för länsstyrelsens ledning i arbetet 

med att integrera jämställdhet i verksamheten. Jämställdhetspolitiken i, det för uppsatsen 

aktuella länet, västerbotten vilar på en förståelse av könsmaktsordningen. 

http://www.ac.lst.se/jamstalldhet/
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Principen om isärhållandet kan belysas av könsuppdelningen på arbetsmarknaden och den 

ojämna fördelningen av det obetalda arbetet i familjen. Det patriarkala systemet yttrar sig till 

exempel i mäns våld mot kvinnor, i att män tjänar mer, innehar fler chefspositioner och får 

bättre sjukvård. Det senaste kan exemplifieras med att nya mediciner (även för kvinnor) ofta 

testas enbart på män. Könsmaktsordningen handlar om de strukturella skillnaderna i samhället 

och används inte för att förklara skillnader mellan enskilda individer.10 Att endast se till 

individen innebär att göra, som exempel, våldet mot kvinnor till en isolerad händelse och en 

privat fråga för enskilda kvinnor och män. Därmed rycks grunden undan för det politiska 

arbete som krävs för att bekämpa våldet och uppnå jämställdhet. 
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5. Media och jämställdhet 
I uppsatsen har ojämställd könrepresentativitet i media formulerats som ett demokratiskt 

problem och för att ytterligare belysa och ge fler dimensioner till detta problem beskrivs 

således media i allmänhet och så även redaktionen i synnerhet från ett feministiskt perspektiv. 

 

5.1 Feminism och media 
Könsroller och könsstereotyper är begrepp som används när samhället delas upp i dikotomin 

manligt/kvinnligt. Stereotyper är grova generaliseringar där inget utrymme ges för individuella 

skillnader och ger upphov till missvisande social kategorisering. Könsstereotyper är, precis 

som andra stereotyper, mest inflytelserika vid första kontakten med en främmande människa 

varför de i nyhetssammanhang kan spela stor roll. Vem som kommer till tals och vad den 

representerar spelar stor roll för den demokratiska processen eftersom media idag är vad torget 

var förr för den offentliga diskussionen. Vem som har inflytande i det offentliga rummet; där 

information utbyts, normer och regler stipuleras samtidigt som det även är de politiska 

aktörernas arena, är i allra högsta grad en fråga om demokrati. Men att tala om journalistikens 

konstruktion av verkligheten är inte allmängiltigt. Monica Djerf-Pierre (2003) 

menar att det fortfarande finns en stolthet i att ”media speglar verkligheten”, snarare än skapar 

den. Maria Jacobsson (2004) tror snarare att media bidrar med grovt generaliserande bilder av 

manligt och kvinnligt och menar att denna dikotomi ger upphov till ett motsatsförhållande där 

olikheterna, per se, legitimerar en ojämlik maktfördelning. 
 
 
 
 
 
 
 

10 http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/66/92/1af0486f.pdf 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/66/92/1af0486f.pdf
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5.2 Jämställdhet på redaktionen 
Efter att kvinnor fått rösträtt och blivit valbara till alla politiska församlingar kom 

två av de frisinnade feministerna, yrkesinspektrisen Kerstin Hesselgren och 

godsägarinnan Elisabeth Tamm, in i riksdagen. Sommaren 1922 tog Elisabeth Tamm initiativ 

till en kurs i medborgarskap för kvinnor. Den hölls i hennes hem, godset Fogelstad i 

Julita socken i Södermanland. Ett år senare tog Elin Wägner initiativ till startandet av 

Tidevarvet, en politisk och kulturkritisk veckotidning som var nära knuten till såväl Frisinnade 

Kvinnors Riksförbund som den så kallade Fogelstadgruppen. Tidevarvet startades samtidigt 

som kvinnor var utestängda från tidningarnas politiska sidor och ledaravdelningar 

men hade samma uppgift som dessa varför det inte är otroligt att anta att deras idéer ligger till 

bas för ett stort antal kvinnliga journalister. Djerf-Pierre menar att den manliga dominansen 

inom journalistiken historiskt sett är uppenbar och ser även skillnader i vad de få kvinnorna, 

1914 var endast 11 procent av journalisterna kvinnor (i Stockholm), fick skriva om. Under 

och efter 60-talet skedde en förändring och den manliga dominansen över prestigefyllda 

platser inkluderade nu även utrikes varför kvinnorna arbetade i huvudsak som 

allmänreportrar. Synen på journalistiken förändrades under samma tidsperiod och dess 

förmåga att påverka och fungera som en tredje statsmakt lyftes fram. Under 80-talet kliver 

den ekonomiska marknaden in på spelplanen och medierna nischar sig, söker aktivt publiken 

med specialbilagor och mer inriktat innehåll. Enligt Djerf-Pierre baseras de olika 

inriktningarna på kön och ålder. Fram till och med mitten av 1990-talet ökade antalet 

kvinnliga journalister till ett avstannande på 45 procent, dock utan motsvarande ökning på 

chefspositionerna. Mansherraväldet i eliten var övervägande, 2001 var tre fjärdedelar män och 
 

89 procent av VD posterna hölls av män samtidigt som två tredjedelar av redaktionscheferna 

var män. Kvinnorna återfinns i populärpressen och inom public service företagen SR och SVT 

(Djerf-Pierre 2003: 29ff). 
 
 
Inom nyhetsjournalistiken finns det enligt Allan (Allan Stuart m.fl 1998) en manlig tradition, 

som även införlivas av de kvinnliga journalisterna, vilken mångfaldigas dagligen. Kvinnornas 

erfarenheter förminskas och marginaliseras samt att kvinnors utseende, ålder och 

attraktionskraft ges oproportionellt stort utrymme. Vem som blir intervjuad och/eller kommer 

till tals i media menar Edström (Edström 2002:14) avgörs inte av vem det är som håller i 

mikrofonen eller pennan utan av den kultur som präglar redaktionen. Britt Hultén (Ney 1998: 

7) skriver att massmedia ger en mycket könssegregerad bild och att för att kvinnor ska få 

fungera som huvudaktörer måste publiken ses som, i huvudsak, kvinnlig. Om mottagarna är i 
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överlag män ses inte kvinnor som önskvärda informationskällor eller huvudpersoner. Kvinnor 

finns i tidningar som vänder sig till kvinnor och som i huvudsak också produceras av kvinnor. 

Hultén menar att i nyhetsjournalistik använder man sig av kvinnor som illustration och 

exempel snarare än källa eller huvudaktör (Ney 1998: 15). Hultén sammanfattar massmedias 

bild av kvinnor som ”knådad, plastikopererad, bantad, sextränad, vältränad och med rätt 

kosthåll” och så konstaterar hon att Simone de Beauvoirs klassiska ”Man föds inte till kvinna, 

man blir det” får en perverterad självuppfyllning (Ney 1998: 21). 
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6. Media och makten 
Avstampet för uppsatsen tas i konklusionen att media är en maktfaktor i det offentliga rummet 

och att det därför är intressant att diskutera hur det kommer sig och vari makten består. 
 

6.1 Medias makt 
Det var under 1920-talet som forskningen kring massmediernas makt kom igång i och med att 

pressen och radion gjorde stora framsteg och synkront med beteende och samhällsvetenskapens 

framväxt. Medievetenskapen kan sägas förändras med hur man ser på publiken, på mottagaren, 

och texten i sitt kontextuella sammanhang. Det vill säga hur innehållet i medierna står i relation 

till det omgivande samhället (Ekecrantz 1990: 8). Mediernas makt och makten över medierna 

kommer inte att behandlas separat utan ses som 

en sammanhållen struktur. Nyhetsredaktioners arbete och då i synnerhet nyheternas innehåll 

kan ses som en produkt av maktrelationer och förhållanden, inom redaktionen och utanför. 

Jan Ekecrantz (1990: 8) menar att det inte handlar om en medveten styrning utan att påverkan 

ligger latent i den allmänna förutsättningen för mediernas utbyte med omvärlden. Journalister 

har kontakt med såväl det kollektiva som det individuella kognitiva perspektivet. Detta 

eftersom journalister till stor del bidrar till att skapa det förra och ger på så vis upphov till en 

lagringsplats för stereotyper och maktstrukturer. Till skillnad från till exempel 

utbildningsväsendet så är massmedia en informationsinstitution som vi har livslång kontakt 

med och det är därför inte uppseendeväckande att anta att dess påverkan på vår kultur är 

massiv. Massmedias definitioner av världen är avgörande i allt högre grad samt vår 

uppfattning om vad som är manligt respektive kvinnligt. Detta gör att representationen i 

media blir allt viktigare ur demokratisk aspekt då det är avgörande för vem som får synas och 

höras, kanske framförallt för vad de får säga när de syns. 
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Media spelar även en stor del för granskningen av samhället och bestämmer så också vilka 

delar av samhället som bör granskas, vilka problem som bör formuleras Media kan därför 

sägas producera strukturer i sociologisk mening utifrån den så kallade dagordningsfunktionen. 

(Ekecrantz 1990). 
 
 
Huruvida massmedia har makt eller inte, eller snarare synen på massmedias eventuella makt 

varierar som sagt och här kommer några få teorier att återges utan att göra anspråk på att måla 

upp en fullkomlig och allestädes rådande sanning. Generellt sett så kan man dela in 

medieforskningen i tre huvudfåror, Jostein Gripsrud kallar detta ”standardberättelsen om 

medieforskningens uppfattning om mediernas makt” (2002: 65). Del ett, De Allsmäktiga 

Medierna och teorierna kopplade till detta kallas bland annat injektionsteorier eftersom man 

hade uppfattningen att det gick att injicera budskap, värderingar, tankesätt och handlingssätt 

rakt in i den passiva publikens medvetande. Denna uppfattning kring de allsmäktiga medierna 

sträcker sig fram till 1940 varefter De Vanmäktiga Mediernas era tar vid och råder under 

följande trettio år. Teorin hade gjort en så kallad kovändning och nu ansåg man att medierna 

inte hade någon makt att påverka förutom i de fall då de kunde stärka redan rådande 

uppfattningar eller om de fick med sig de lokala opinionsbildarna. 
 
 
Det tredje och sista kapitlet börjar vid vändningen 1970 och kombinerar de två, så följer därav 

att det får namnet De Mäktiga Medierna. Teorin handlar om att medierna kanske inte 

bestämmer hur publiken ska tänka men att vad publiken tänker i hög grad påverkas. 

Begreppet dagordningsfunktion myntades inom detta kapitel (Gripsrud 2002:66) samt 

forskare som George Gerbner och dennes kultiveringshypotes. McQuail (2000) gör en 

liknande uppdelning av medieforskningens historia med undantaget att han lägger till ett 

kapitel, De Förhandlande Medierna. Huvudprincipen i denna fåra är att medierna fungerar 

som en betydelsekonstruktiv kraft, det vill säga en symbolskapare. Symbolerna formuleras 

och sänds ut till publiken som antingen avfärdar eller accepterar och gör dem till sina egna. 

Metoden beskrivs som förhandlande och tar stor hänsyn till publikens samhälleliga kontext. 

Undersökningsmetoden är kvalitativ och närmare beteendevetenskap än någonsin tidigare. 

Mediernas makt att påverka publiken menar McQuail (2000) kan även påverkas av tiden de 

verkar i. Under krigstid kan tillexempel mediemakten stegras då styrande i samhället i högre 

grad använder sig av medierna för att kontrollera opinionen 
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6.2 Massmedia och demokratin 
Eftersom massmedia kan ses som en mycket central del av demokratins förutsättningar med 

sitt monopol på offentliga samtal och flera andra liberala demokratiska friheter, som yttrande, 

mötes och religionsfrihet (Bengtsson 2001: 21). Om massmedia ses som denna plattform för 

medborgarnas möjlighet att göra sig hörda, men också en arena för kunskapsinhämtning och 

opinionsbildning så blir medverkan i nyhetsinslag och soffprogram en väsentlig del av det 

offentliga samtalet och dessutom nödvändigt för de som vill påverka samhället i endera 

riktningen. Således, vid tillämpning av detta resonemang, påverkas den allmänna opinionen 

och det offentliga samtalet, av vilka som syns i nyhetsinslag och soffprogram. Jesper 

Bengtsson drar det så långt att han påstår ” Den som inte är med i TV finns inte” (Bengtsson 

2001, 22). Bengtsson siar även att det för omvärlden snart inte finns andra parametrar för att 

mäta framgång än just medverkan i massmedia. 
 
 
Statsvetenskapen talar om maktens tre ansikten. Maktens första ansikte visas när A får B att 

göra eller tycka något genom övertalning eller tvång. Dagordningsfunktionen, alltså förmågan 

att få vissa frågor i offentligheten emedan andra aldrig blir föremål för diskussion, kallas 

maktens andra ansikte. För att se detta krävs att man frågar sig, till exempel varför samtida 

grävande journalister väljer att granska det svenska kungahusets inblandning i andra 

världskriget, snarar än maktelitens inställning till folkmord under deras levnadstid, alltså frågor 

som de kan förväntas ta ansvar för.  Maktens tredje ansikte är också det mest komplicerade och 

mångfasetterade. Där ser man på de frågor och ämnen som inte ens kommit 

upp på listan för ratade dagordningsförslag, det handlar om makten över våra tankar. (Gaventa 
 

1987) 
 
 
 
I Demokratirådets rapport 2005 ”Mediernas Integritet” resonerar författarna kring 

demokratibegreppet och sammanfattar så fyra normativa demokratimodeller vilka anses ställa 

olika krav på medierna och journalistiken, de fyra är procedurdemokratin, 

konkurrensdemokratin och deltagardemokratin samt samtalsdemokratin. Mycket kort innebär 

deltagardemokrati att demokratins kvalitet avgörs utifrån hur många medborgare som aktivt 

deltar medan konkurrensdemokratin baseras på att det ska finnas konkurrerande alternativ för 

väljarna att välja mellan. Sammanfattningsvis kan sägas att eftersom demokrati är en form av 

kollektiv handling är kommunikation mellan medborgarna av olika slag naturligt. Följaktligen 

ställer olika former av demokrati olika krav på media. 
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Huruvida massmedia har makt i en demokrati är en ofta och mycket omdebatterad fråga där det 

nästan finns lika många teorier som det finns teoretiker. För att presentera några så utgår Denis 

McQuail, i Mass Communication Theory (2000) bland annat från en matris där maktens 

hemvist placerats i fyra hörn, Mediecentrerad makt vs Samhällscentrerad; och på horisontells 

skärande axel återfinns Kulturalistiskt vs Materialistiskt perspektiv på maktcentreringen. Ifall 

media har makt påverkar naturligtvis demokratin varför det är intressant att ta upp McQuail. 
 
 
 
 

Mediecentrerad 
 

1 2 
 
 
 
Kulturalistisk Materialistisk 

 
 
 

3 4 
 
 
 

Samhällscentrerad 
 
 
 

1)  Ett media - kulturalistisk perspektiv koncentrerar sig på innehåll och den subjektiva 

tolkningen av medietexter påverkade av omgivningen. 

2)  Ett media – materialistisk perspektiv ser de strukturella och teknologiska aspekterna 

av media. 

3)  Ett samhälleligt – kulturalisiskt perspektiv ser kulturella faktorers påverkan på 

medieproduktion och publikmottagande samt medias funktioner i samhället. 

4)  Ett samhälleligt – materialistiskt perspektiv ser media och dess innehåll huvudsakligen 

som en reflektion av politisk-ekonomiska och materiella förhållanden i samhället, till 

exempel klasskillnader och förhållandet kvinnor-män. 
 
 
Kritisk politisk ekonomi (bl.a marxistisk medieteori) har sitt ursprung från sociologer och 

statsvetare som på 1960-talet började oroa sig för privata företags intåg i den kulturella 

produktion och såg hur medierna omöjligt kunde anses vara fria. Enligt den här teoretiska 

inriktningen (2) fungerar världen på följande sätt. Det finns en konflikt mellan kapital och 

arbete, fattiga och rika och i-länder och u-länder. De teoretiker som utgår från ett politisk- 

ekonomiskt synsätt ser således ägarna av produktionsmedlen, kapitalisterna, som de styrande 

och dominerande i samhället och följaktligen utövas social kontroll genom dem över de 
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underordnade, proletärerna. Media ägs och styrs av överklassen och används för att sprida 

dess ”sanningar”. Publiken är inte fri och det tas liten hänsyn till individuella receptoriska 

skillnader. Medierna är enligt detta kritiska förhållningssätt varken fria eller demokratiska 

utan tjänar maktelitens intressen. 
 
 
Den politisk – ekonomiska samhällssynen skiljer sig från den kulturalistiska då den tenderar att 

se alla kulturella yttringar som återspeglingar av det ekonomiska livet. Eftersom teorin utgår 

från den borgerliga dominansen har den benägenhet att nedvärdera arbetarklassens 

kulturyttringar och dela upp kulturutbudet (konst, litteratur, teater, musik osv.) i högt och lågt, 

där det senare är till för arbetarklassen. 
 
 
Det kulturalistiska perspektivet (3) syftar till att ta bort skillnader som högt/lågt inom de 

folkliga praktikerna, dock riskerar de att då göra en alltför homogen grupp av ”folket”, en i 

allra högsta grad konstruerad enhet. På så sätt tonar den breda definition av kultur som de ger, 

ner individualiteten i de kulturella manifestationerna, vilket kan anses som en odemokratisk 

mediestruktur. Om kulturen delas upp i högt och lågt finns risken till kulturellt förtyck, social 

kontroll. En kulturalistisk samhällssyn tillerkänner människan större påverkansförmåga och 

koncentrationen ligger vid kultur och idéer där den materialistiska, politisk – ekonomiska, lutar 

åt ekonomibaserade förklaringar av samhällsstrukturen och utövandet av social kontroll. Den 

breda humanvetenskapliga inriktningen ideologikritik rymmer bland annat det 

marxistiska ideologibegreppet samt psykoanalytiska drag. Ideologikritiken handlar inte om 

mediernas effekter i en enkel och mekanisk mening utan analyserar hur medierna bidrar till 

den ständiga reproduktionen av rådande tankesätt och samhällsförhållanden, exempelvis 

demokratibegreppet, (Gripsrud 2002:57) och drar slutsatsen att media inte saknar makt. Media 

påverkar genom att bekräfta de attityder och uppfattningar som redan finns i samhället, inte 

genom att skapa nya. Denna uppfattning stämmer överens med ansatsen i frågan där 

mediernas skiftande karaktär eftersöks då den berör medieutbudet vilket i sin tur påverkar och 

påverkas av medborgarna. Gripsrud (2002:58) konkluderar ”effekterna på enskilda individer, 

på grupper och på samhället som helhet är betingade av sociala och kulturella omständigheter 

som till stor del ligger utanför själva medierna och utanför den direkta tillägnelsen av 

mediernas texter, ljud och bilder” 
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Den roll massmedia har som något form av tankenormativt system, alltså till exempel 

verkande för social integration, är dubbeltydig. Massmedia kan, exempelvis, verka antingen 

konserverande eller nydanande, integrerande eller cementerande 

McQuail (2000: 424) listar sex olika varianter kring medias kapacitet att forma samhället, 

alltså utöva antingen social kontroll eller verka för social integration: 

1.   orsaka medveten förändring 
 

2.   orsaka omedveten förändring 
 

3.   orsaka mindre förändring (form eller intensitet) 
 

4.   underlätta förändring (avsiktligt eller inte) 
 

5.   underbygga det som finns, konservera 
 

6.   förhindra förändring 
 

Det mest pregnanta torde vara att det råder delade meningar därom. Å ena sidan speglas, å 

andra sidan formas verkligheten av media, det enda som med självklarhet kan sägas är att det 

ena sällan utesluter det andra och att växelverkan mellan de båda ståndpunkterna verkar ske. 
 
 
 

6.3 Makten på redaktionen 
Journalister verkar på två arenor, ute i offentligheten såväl i arbetet med nyhetsinslag och 

reportage som i det senare skedet då produkten hamnat i tryck eller sänts i tv och radio. Den 

andra arenan kan sägas vara den egna redaktionen där journalisten och journalistiken är 

föremål för en rad styrningsinstrument. Den redaktionella ledningen, nyhetschef, redaktör, 

intake och i viss mån även andra journalister, redigerare och fotografer har makt över 

journalistiken. Dessutom reglerar rutiner och policy, det som sitter i väggarna, vad som 

slutligen hamnar i sändning eller tryck. Journalistens egna ambitioner och uppfattningen kring 

vilka ämnen som äger status och således är mer eftertraktade i arbetsgruppen. Inre 

maktförhållanden och yttre sådana är inte alltid i harmoni, exempelvis kan en journalist som 

ligger lägre ner i den redaktionella makthierarkin tilldelas ett ämne med hög status så konflikt 

på den icke-offentliga arenan uppstår. Denna konflikt är osynlig för mottagarna men kan i stor 

utsträckning påverka slutresultatet (Ekecrantz 1990: 9). 
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7. Resultat 
Under våren 2006 har jag under slumpvis valda veckor funnits på Västerbottensnytts 

 

redaktion för att observera hur de omsätter sin jämställdhetsmodell i praktiken. Jag vill få svar 

på frågorna; 

1)  Hur omsätts Västerbottensnyttmodellen i praktiken? 
 

2)  Hur väljer reportern intervjuperson? 
 

3)  Hur styr redaktionsledningen såsom redaktör, intake och nyhetschef den redaktionella 

personalen utifrån modellen? 

4)  Statistiken. Hur tar sig dessa val uttryck i slutprodukten, alltså resulterar det i att 

inslagen består av 50/50 kvinnor/män? 
 
 

 

7.1 Hur omsätts Västerbottensnyttmodellen i praktiken? 
 
 
För att börja med den första frågan så inleder jag med att redogöra att det redaktionella arbetet 

på Västerbottensnytt utgår från den så kallade Västerbottensnyttmodellen där de fyra punkterna 

ska hjälpa personalen att hela tiden styra mot ett gemensamt mål. Men som Mats Ekström 

(2000: 45) påpekar så kan det råda dissonans mellan vad människor säger att de gör och så vad 

de faktiskt gör. Jag har i mina observationer utgått från denna modell när jag har observerat hur 

redaktionell personal arbetar. För tydlighetens skull så skriver jag ut den punkt 

i Västerbottensnyttmodellen som är aktuell. 
 
 
 

1.   Ha mål som är nåbara, be inte om månen från början. Det är roligare att lyckas 

och höja ribban än att sikta för högt och rada upp misslyckandena efter 

varandra. 

På redaktionen har man målet att huvudsändningen, vardagar klockan 19:10, ska innehålla 

jämn fördelning mellan könen vad gäller intervjupersonerna. De räknar rent mekaniskt 

huvuden, alltså mäter man inte i vilken egenskap personen intervjuas eller hur stort utrymme 

den får. ”Det övergripande målet är inte formulerat men Västerbottensnytt arbetar utifrån tre 

ledord; jämställdhet, genomslag och kunskap. I siffror är målet 50/50 med max fem procents 

variation” (manlig redaktör) 
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Målet är relativt luddigt definierat, det enda som med önskvärd tydlighet framgår är att det ska 

vara möjligt att nå detta mål. Så enbart med utgångspunkt i denna modells första punkt så 
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är det svårt att fastställa exakt vari målet består och således är det svårt att dra några slutsatser 

kring huruvida man har nått det eller inte. Dock har jag i observationerna utgått från att målet 

för Västerbottensnytt är att fördelningen ska vara 50/50 mellan kvinnor och män och att punkt 

ett syftar till att begränsa arbetet till att just bara uppnå denna kvantitativa jämställdhet. Alltså 

man söker inte till att börja med skapa en jämställdhets-oas i medievärlden där alla löner, 

arbets- och levnadsvillkor är fullkomligt likvärdiga. I samtliga intervjuer med ett undantag så 

framställdes arbetet med att räkna kvinnor och män som viktigt, med brasklappen att där 

fanns variationer i exakt hur viktigt det var. Nästan lika angeläget såg dock personalen att en 

utvidgning av mätningarna skulle vara ”Det krävs att man kollar på kvalité också. Det är 

viktigt att se över val av ämnen alltså nyhetsvärdering. När det handlar om att skildra och 

spegla närmar man sig generellt ett mer kvinnligt perspektiv. Hårda nyheter, politik och 

ekonomi till exempel, blir manliga nyheter på grund av en traditionell nyhetsbevakning” 

(kvinnlig reporter) Dessutom finns, enligt mina intervjuer och observationer, en rädsla för att 

man ska uppfattas som besvärlig om man ständigt talar om vikten av jämställdhet ”Problemet 

är att vi ses som besvärliga människor. Det finns manliga maktstrukturer som inbegriper även 

kvinnor - alltså kvinnor tänker som män för att få makt” (kvinnlig reporter) ” Manliga 

maktstrukturer på redaktionen som kräver att man som kvinna står på sig och det är 

livsviktigt med kvinnlig representation på redaktionen” (kvinnlig reporter) 
 
 
 

2.   Mät varje vecka jämställdhet är ett tråkigt varje-dag-arbete. Det är som att fixa 

disken, du måste göra det efter varje måltid om du vill hålla diskbänken ren. När 

du tror att du kan diska och att jobbet är klart, det är då som diskbänken 

svämmar över. 

”Men det är ständigt en stor personalomsättning på redaktionen vilket gör det svårt att få 

kontinuitet i jämställdhetsarbetet. I praktiken är människan en bekväm varelse, det är ett 

tråkigt, tjatigt och osexigt ämne men alla blir rätt nöjda när det är gjort” (manlig redaktör). 

Varje dag för redaktören bok över hur många kvinnor respektive män som intervjuats i 

huvudsändningen. Dessa siffror sammanställs och redovisas veckovis via e-post till den 

redaktionella personalen samt, något beroende av redaktören, verbal återkoppling på 

morgonmöten. Personalen har då chansen att kommentera och på andra sätt visa vad de tycker 

om statistiken. ”Förra veckan var det förskräckliga siffror men det var så stressig att det 

liksom föll mellan stolarna det där med räkningen” (manlig intake). Västerbottensnytt är en 

redaktion med stor personalomsättning och har under det senaste året varit föremål för 

omorganisation vilket, enligt dem själva, tagit fokus från jämställdhetsfrågorna. 
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Redaktionsledningen menar att då personalgruppen till stor del bestått av vikarier har det varit 

svårare att få kontinuitet i jämställdhetsarbetet ”Det är svårt att hålla kursen, att hålla kvar 

vid någonting som ska sitta i väggarna om personalen byts ut från dag till dag” (kvinnlig 
 

intake) 
 
 
 
Ifråga om huruvida Västerbottensnytts diskbänk svämmat över så ser jag tydligt i statistiken 

hur mycket det handlar om att det finns engagemang från redaktör och intake när det gäller att 

skaffa fram kvinnliga intervjupersoner. ”Under sommaren 2004 fanns det ingen som mätte 

och då sjönk siffrorna så att bara var tredje intervjuad var kvinna. Då var det en vikarie som 

arbetsledare och stor personalomsättning också. Mätningarna återupptogs under hösten 2004 

och då var det 47% kvinnor” (manlig redaktör) Liknande engagemang kanske också krävs för 

att hitta en vinkel där kvinnliga intressen och behov speglas. ”Det är en tillgång för 

programmet med variation av intervjupersoner. Till skillnad från (att enbart intervjua) vita 

medelålders män med slips. Bredd i programmet tilltalar också tittarna och då blir arbetet 

även publikorienterat. Har man en gång fått på sig ett par jämställdhetsglasögon så är det 

svårt att ta av sig dem igen” (manlig redaktör) 

”Det blir lite mer spännande och dynamiskt med båda könen i rutan. 
 

Nya perspektiv och nytt innehåll i intervjuer, nya vändningar” (kvinnlig redaktör) 
 

”Jag tycker att det är roligare att intervjua kvinnor, de är trevligare att prata med och så ser 

det ju snyggare ut i rutan också” (manlig reporter) 
 
 
”Visa att vi lever i ett tvåkönat samhälle där båda kön finns representerade inom samtliga 

sektorer. Trognare världsbildsspegling. Men det måste ske på ett naturligare sätt, bort med 

inslag som bara skapar ytterligare skillnader” (manlig reporter) 
 
 

3.   Ha återkommande diskussioner om varför/varför inte målen nåddes återkoppla 

och analysera. Om du inte gör det kommer du inte att vetskap av vad som 

stoppar dig, eller vad som gör att du lyckas. 

”Om man vill ha svar på en specifik fråga så går det först och enligt mig är båda ordförande 
 

och chefsposterna ofta uppfyllda av män. Vi sysslar ju med nyheter inte 

jämställdhetspropaganda. Man kan inte intervjua en kvinna om hon inte har nått att säga” 

(manlig reporter). 
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Morgonmötet är ett tillfälle där hela redaktionen som regel är samlad och det finns möjlighet att 

diskutera vad som hänt och vad som ska hända under dagen. Redaktör och intake håller i 

morgonmötet som vanligtvis inleds med en diskussion kring gårdagens sändning. ”Men hur 

kan det finnas en motsättning mellan nyheter och jämställdhet, allt är ju samma sak i 

slutändan” (kvinnlig redaktör). Morgonmötet fungerar som en slags muntlig utvärdering där 

alla har chans att tycka till kring och jag har i mina observationer fört anteckningar under 

morgonmöten för att se om där finns en sådan diskussion som punkt tre i 

Västerbottensnyttmodellen eftersöker och kan sammanfattningsvis säga att det framförallt rör 

sig om en diskussion kring mätningarna och väldigt sällan kring det ligger bakom, alltså bland 

annat uppfattningen om representativ demokrati och SVT:s ansvar gentemot 

sändningstillståndet. Åsikterna kring hur viktigt det är att mäta och hur viktigt det är att 

överhuvudtaget eftersträva en jämlik fördelning går något isär. Vissa anser att detta inte får 

ske på bekostnad av något annat och då är inlandsbevakningen ett skäl som kommit på tal i 

flertalet intervjuer. Dessutom hävdas att en ojämlik könsfördelning beror framförallt på 

nyhetsvärderingen, att de ämnen som man väljer att prioritera framförallt har att göra med 

mäns villkor och behov. ”Kvinnliga nyheter är mjukare men man måste värdera om vad som 

har status, tex barnomsorg och våga göra någonting annorlunda med vinkeln på reportaget - 

exempelvis hur drabbar en gruvnedläggning det lokala dagiset för att få en mer kvinnlig 

vinkel” (kvinnlig reporter). Andra håller inte med och tycker att det är svårt att skapa en 

motsättning mellan vad som rör män och vad som rör kvinnor eftersom alla berörs av till 

exempel politik och ekonomi som anses vara klassiskt manliga ämnen. ”Allt är inte 

machomän som spränger berg och plockar upp guldtackor och blåljusnyheter tenderar bli 

späckade med män – kanske ska man inte ha så många blåljussändningar” (manlig redaktör) 

”Det måste till en medvetenhet, en insikt kring att det tar längre tid att intervjua kvinnor, till 

exempel sjuksköterskor. Män är mer benägna att ge kommentarer och kvinnor skickar gärna 

fram en man dessutom. Vi måste jobba mer aktivt med det” (kvinnlig reporter) 
 
 

Jag ser ett samband mellan hur fördelningen mellan kvinnor och män, alltså statistiken, ser ut 

och hur prioriterat detta är på morgonmötet. Detta kan naturligtvis bero på att om siffrorna 

visar 50/50 så är frågan högt upp på redaktörens dagordning och således finns en vilja att 

diskutera detta på ett morgonmöte. Men om siffrorna istället visar 35/65 kanske frågan ligger 

lägre ner på redaktörens prioritetslista och hon/han kommer inte heller välja att lägga ner tid 

på att diskutera ämnet på morgonmötet. ”Det krävs verkligen att man mäter resultat varje dag 
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och sedan ger återkoppling till resultaten som sammanställningen ger veckovis” (manlig 
 

redaktör) 
 

”Det krävs en större kritisk massa för ett genombrott, inte lika många krävs för att underhålla 

efter ett genombrott” (kvinnlig redaktör). 

”Det har funnits manliga redaktörer som visat betydligt större intresse för 

jämställdhetsfrågor än många kvinnliga. Däremot så finns det, i mitt tycke, ett generellt sett 

större intresse hos de kvinnliga” (kvinnlig intake). 
 
 

4.   Aktivt ledarskap - jämställdhet är inte minst en ledarskapsfråga. Det behövs 

både coaching gentemot arbetsgruppen som ett kollektiv, men även gentemot 

individerna i arbetsgruppen. Tydliggör strukturer, kommunicera varför 

jämställdhet är viktigt. I vardagen påminn hela tiden om vikten att hitta kvinnor 

att intervjua. Letar man kvinnor och anstränger sig varje dag så når man 

faktiskt hälften kvinnor och hälften män. 

”De fyra punkterna i Västerbottensnytt modellen är viktiga. Kanske framförallt ett modernt 
 

ledarskap Det är mycket svårt att få 100% samstämmighet men det finns tillräckligt många 

som vill göra en ansträngning. Det krävs ihärdighet för att få resultat” (kvinnlig intake) 

Jag har funnit att redaktören och intakes intresse för jämställdhetsfrågan spelar en avgörande 

roll. ”Inom den manliga skaran på redaktionen finns variation från totalt ointresse till stort 

intresse medan kvinnorna håller sig inom en mittfåra – inte jätteintresserade och inte totalt 

ointresserade” (kvinnlig reporter). Under min observationsperiod så byttes det redaktör vid 

flera tillfällen vilket kan följas i statistiken. ”Alla kvinnliga redaktörer har varit mer eller 

mindre intresserade av jämställdhetsarbete, vilket inte kan sägas om motsvarande grupp 

män” (manlig redaktör). Om redaktören varit en ivrare så visar siffrorna 50/50 men så snart 

som redaktören inte drivit arbetet i den riktningen så syns en mer ojämställd fördelning av 

könen. Tydligast syns detta när en kvinnlig intake gick till ett annat arbete och andelen 

kvinnor sjönk från 50procent till 35 procent över bara några veckor (se statistik). 

 

7.2 Hur väljer reportrarna sina intervjupersoner? 
 
 
Målet för Västerbottensnytt, vad gäller jämställdhet, är att de som medverkar i programmet ska 

vara jämt fördelade mellan könen. Alltså vill de verka för att den redaktionella personalen 

aktivt väljer att intervjua kvinnor så att detta sker. Jag har ställt mig frågan, hur går det då till 

när reportern väljer intervjuperson och valt att undersöka detta genom att observera 
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reportrarna ute på fältet samt kortare och längre intervjuer med reportrarna. Vid dessa 

intervjuer som jag genomfört med reportrar är uppfattningen att det går bra att välja en kvinna 

om det inte spelar någon roll vem man intervjuar, alltså om det finns en kvinna som är likvärdig 

med en man. Jag finner resonemanget något motsägelsefullt då det förutsätter att det naturliga 

valet av intervjuperson ständigt är en man men att man som reporter kan göra ett undantag om 

det, mot förmodan, finns en kvinna som är likvärdig. Jag finner att i de situationer där det står 

mellan en man och en kvinna på likvärdiga positioner så väljer reportern, i de 

intervjusituationer som jag observerat, mannen. För att göra det tydligt kommer jag att använda 

mig av ett exempel där en stor mässarrangör i Umeå håller presskonferens och det är företagets 

kvinnliga VD samt en manlig projektledare som håller i den. VD:n är 

naturligt att betrakta som huvudansvarig för verksamheten och det är också hon som i 

huvudsak håller i presskonferensen. När det sedan blir dags för reportern att välja 

intervjuperson väljs den manlige projektledaren. Anledningen till detta anges vara att ”han 

var roligare och pratade mer”. Jag finner att detta var symptomatiskt för vad jag i övrigt 

observerat och ska så förklara vad jag menar med det. När ämnet direkt rör kvinnor, inslag 

som handlar om jämställdhet och även klassiskt ”mjuka nyheter” är valet av kvinnliga 

intervjupersoner självklart i samtliga observationer, men när ämnet är av mer könsneutralt 

alternativt klassiskt manligt så väljer reportern en man att intervjua. 
 
 
Jag har dessutom funnit att det finns starkare tendenser hos den tillfälliga personalen på 

redaktionen, exempelvis vikarier, att favorisera manliga intervjupersoner trots att där funnits 

så kallade likvärdiga kvinnliga alternativ. ”Man kan inte intervjua en kvinna om hon inte har 

nått att säga” (manlig reporter) Huruvida det finns någon poäng med att intervjua en man 

som inte har någonting att säga har jag inte observerat någon diskussion kring och kan därför 

inte redovisa någon slutsats. Dock ska inte konklusionen vara att det inte finns någon strävan 

hos reportrarna att välja kvinnor som intervjupersoner överhuvudtaget. Jag finner att det i 

frågor som är klassiska kvinnofrågor, så kallade mjuka nyheter, eller när nyheten har en 

”mjuk” krok så finns en större benägenhet att välja kvinnliga intervjupersoner framför 
 

manliga. Jag ska söka tydliggöra med ett exempel. En reporter ska göra ett inslag om så kallad 

e-mobbning, det vill säga mobbning via nya medier såsom mobiltelefoner och Internet, och 

det ska innehålla intervjuer med en polis, en kurator och en rektor. För att illustrera detta 

söker reportern sig naturligt till en skola i kommunen och på den valda skolan är både rektor 

och kurator kvinnor. När reportern söker en polis som har detta med e-mobbning som 

arbetsområde ges fyra alternativ där tre är män och en är kvinna. Reportern ringer då upp 



37  

samtliga poliser och ställer sina frågor varefter det konstateras att den kvinnliga polisen var 
 

”lika bra som de andra och då finns det ju inte någon anledning att välja en av männen” 

(kvinnlig reporter). Inslaget ska också innehålla ungdomar varför fotograf och reporter besöker 

nämnda högstadieskolas uppehållsrum där reportern mycket aktivt söker upp tjejer att 

intervjua. Värt att notera i denna situation är att det innebar avsevärt merarbete för såväl 

reporter som fotograf att söka upp tjejerna än killarna. Vad detta beror på lämnar jag därhän. 

För att återknyta till den så kallade ”mjuka” kroken så handlade inslaget om ungdomar och 

barn vilket traditionellt sett berör kvinnor snarare än män. En klassiskt mjuk nyhet rör barn, 

hem och familj (Dammert & Linde 1990:85) (Carter, Branston & Allen 1998: 35). I fallet med 

e-mobbning är ungdomar som grupp huvudpersoner varför intervjupersonerna uteslutande var 

kvinnor. Jag vill poängtera att detta exempel på detta sätt får stå som en bild för en tendens som 

jag observerat. 
 
 
I de allra flesta fall så är intervjupersonen bokad när reporter och fotograf åker ut men det 

finns en kategori där detta inte är fallet och det är när det handlar om enkäter. En par 

privatpersoner får svara på samma fråga med avsikten att på så sätt redovisa för tittarna vad 

”mannen på gatan” tycker i den aktuella frågan. Dessa intervjusituationer är spontana och det 

är helt upp till reportern att välja ut vilka hon/han vill prata med. Vad jag har funnit i mina 

observationer är att samtliga reportrar mycket aktivt söker en jämn fördelning mellan kvinnor 

och män i dessa situationer. Det förs en medveten diskussion kring hur många av vardera kön 

som bör och har intervjuats. 
 
 
 

7.3 Redaktionell styrning 
Hur styr redaktionsledningen såsom redaktör, intake och nyhetschef den redaktionella 

personalen utifrån modellen? ”Det är viktigt att göra mätningar eftersom det är svårt att få 

det man har i huvudet omsatt i vardagen. Det är i många fall enklare att hitta en man och få 

honom att ställa upp. Män är mer benägna att ställa upp och kvinnor är mer benägna att 

skicka fram en man när det kommer till intervjutillfället, men det har blivit lättare” (kvinnlig 

intake) Det hör till saken att det inte alltid är reportern som väljer intervjuperson utan 

intervjun kan i förväg vara bokad av intake och därför kommer jag börja i den änden, 

intervjuer som intake har bokat. Jag finner, och får stöd av Västerbottensnytts egna statistik, 

att det finns ett samband mellan vilken prioritering jämställdhet har hos intake och hur 

könsfördelningen ser ut i slutproduktionen. 
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Tabell 7.1 
Inslag i Västerbottensnytt vecka 9 – vecka 12, Intake A 

Intervjuer i inslag 
Män Kvinnor Summa Proc m Proc k 

Vecka 9                            Måndag                                                                                       0                        #######                   ####### 
Tisdag                                                                                         0                        #######                   ####### 
Onsdag                               6                       8                            14                            43                             57 
Torsdag 6 11 17 35 65 
Fredag 5 7 12 42 58 
Summa 17 26 43 40 60 

 
Vecka 10 Måndag 7 14 21 33 67 

Tisdag 6 6 12 50 50 
Onsdag 6 7 13 46 54 
Torsdag 8 10 18 44 56 
Fredag 5 3 8 63 38 
Summa 32 40 72 44 56 

 
Vecka 11 Måndag    0 ####### ####### 

Tisdag 7 5 12  58  42 
Onsdag 6 3 9 67 33 
Torsdag 10 4 14 71 29 
Fredag 6 8 14 43 57 
Summa 29 20 49 59 41 

 
Vecka 12 Måndag 7 8 15 47 53 

Tisdag 10 7 17 59 41 
Onsdag 3 2 5 60 40 
Torsdag 4 10 14 29 71 
Fredag 11 6 17 65 35 
Summa 35 33 68 51 49 

 
 

Vecka 13 Måndag 8 5 13 62 38 
Tisdag 9 5 14 64 36 
Onsdag 3 11 14 21 79 
Torsdag 4 5 9 44 56 
Fredag 9 5 14 64 36 
Summa 33 31 64 52 48 

 
Summa hela månaden 146 150 296 49 51 

 
 
 
 

Tabell 7. 2 
Inslag i Västerbottensnytt vecka 14 – vecka 17, Intake B 

      
 Intervjuer i inslag 

Män Kvinnor  Summa  Proc m   Proc k  
Vecka 14 Måndag 6 4  10  60   40  

 Tisdag 9 4  13  69   31  
 Onsdag 11 5  16  69   31  
 Torsdag 9 9  18  50   50  
 Fredag 10 9  19  53   47  
 Summa 45 31 76 59 41 

            
Vecka 15 Måndag 6 3  9  67   33  

 Tisdag 7 8  15  47   53  
 Onsdag 9 6  15  60   40  
 Torsdag 5 8  13  38   62  
 Summa 27 25 52 52 48 

            
Vecka 16 Måndag    0  #######   #######  

 Tisdag 9 3  12  75   25  
 Onsdag 6 5  11  55   45  
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Torsdag 9 2 11 82 18 
Fredag 7 12 19 37 63 
Summa 31 22 53 58 42 

Vecka 17 Måndag 9 8 17 53 47 

Tisdag 9 9 18 50 50 

Onsdag 6 7 13 46 54 

Torsdag 9 7 16 56 44 

Fredag 8 6 14 57 43 
 

Summa 41 37 78 53 47 
 

Totalsumma 144 115 259 56 44 
 
 
I jämförelse tabellerna emellan finner jag att det under de veckor som Intake A leder och 

fördelar arbetet så visar siffrorna att de nått en jämnare fördelning mellan kvinnor och män i 

huvudsändningen. Min tanke är då att intake har stor roll i huruvida könsfördelningen blir 

jämne eller inte och att jag ser skillnader som kan kopplas till vilken person som satt på den 

platsen. 

Vid intervju med olika personer på intake-position på Västerbottensnytt uppges att ”det krävs 
 

några extra samtal för att få tag på en kvinna att intervjua och då är det ju viktigt att man 

som intake är intresserad av att ringa dessa extra samtal” (kvinnlig intake). Vidare sägs det 

att det mycket handlar om att ”välja ämnen som rör kvinnor så blir det ju direkt fler kvinnor 

med i sändningen” (manlig intake). Mina iakttagelser gör dock gällande att i fallet där intake 

anser att det handlar om att hitta lämpliga ämnen för kvinnorepresentation så visar statistiken 

en klart övervägande manlig dominans i slutresultatet. Det verkar även vara svårare att hålla 

jämställdhetsfrågan prioriterad och vid intervju anges att ”det har varit hektiskt och struligt så 

räknandet har fallit mellan stolarna”. Min anmärkning är dock att det inte är räkningen utan 

representationen, alltså valet av kvinnliga intervjupersoner, som fallit mellan stolarna 

eftersom man de facto har räknar och statistiken visar på en ojämn könsfördelning. 
 
 
 
I fråga om hur nyhetschefen styr arbetet med att hålla en jämn könsfördelning i rutan känner 

jag mig som forskare osäker. Under de veckor som jag varit på plats på Västerbottensnytts 

redaktion har jag inte observerat någon inblandning från nyhetschef i någon del av det 

redaktionella arbetet varför jag har svårt att dra några slutsatser kring dennes påverkan. Dock 

ligger ansvaret på chefsnivå att utforma en policy som redaktionen arbetar utifrån varför 

utförandet av Västerbottensmodellen som styrdokument kan sägas vara en påverkan från 

chefsnivå på det redaktionella arbetet. 
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Tabell 7.3 
 
 

Hela året (jan-maj 2006) 
 

 Intervjuer i inslag Intervjuer i studio 
Män Kvinnor Summa  Proc m   Proc k Män Kvinnor Summa  Proc m   Proc k 

Januari 109 102 211  52   48 6 4 10  60   40 
Februari 145 145 290  50   50 7 7 14  50   50 
Mars 146 150 296  49   51 8 15 23  35   65 
April 144 115 259  56   44 8 6 14  57   43 
Maj 26 20 46  57   43 0 3 3  0   100 
Totalt: 570 532 1102 52 48 29 35 64 45 55 
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8. Diskussion och slutsatser 
 
 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur Västerbottensnyttsmodellen omsätts i praktiken och då 

har jag observerat hur det ser ut när reportrar och intake väljer sina intervjupersoner för att 

slutligen även studera resultatet, alltså slutproduktionsstatistiken. Det mest slående under 

arbetet med uppsatsen är hur enkel Västerbottensnyttmodellen är. Det handlar om en modell i 

fyra punkter ”En tydlig ledning som siktar mot ett gemensamt mål och diskuterar mot- och 

medgångar” och jag skulle säga att det är just ledningen som är det viktigaste. Jag önskade 

landa i en vidare diskussion kring hur Västerbottensnytt arbetar med att skapa nyheter utifrån 

redaktionens genusmedvetenhet, alternativt brist på densamma samt huruvida genus, skapandet 

och reproducerandet, påverkar demokratibegreppet. Allt som allt sökte jag följaktligen 

fördjupa mig i om och i så fall hur Västerbottensnytts praktiska jämställdhetsarbete inverkar på 

jämställdhetsutvecklingen, i detta vidare perspektiv. Jag kan inte göra anspråk på att med 

denna uppsats ge den slutgiltiga versionen av sanningen om hur det praktiska 

jämställdhetsarbetet på Västerbottensnytts redaktion ser ut, men jag har genom mina studier 

sökt närma mig det formulerade problemet för att kunna visa på mönster som jag finner 

talande. Jag ämnar landa i en vidare problemformulering; påverkar genus, skapandet och 

reproducerandet, demokratibegreppet som SVT säger sig värna om? Sammanfattningsvis ska 

jag alltså studera om och i så fall hur Västerbottensnytts praktiska jämställdhetsarbete påverkar 

jämställdhetsutvecklingen, i detta vidare perspektiv? 
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Det svenska samhället är komplext och denna komplexitet och mångfald bör återspeglas i 

media. Många forskare argumenterar att fler stereotypa bilder av män och kvinnor får 

konsekvenser och motverkar en utveckling mot ett mer jämställt samhälle (Hall 1997). För att 

de politiska och juridiska målen om kvinnor och mäns lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter ska förverkligas krävs det en förändring i medias gestaltning av kvinnor och män 

och en vidgning av diskussionen kring denna gestaltning. Man kan hävda att det är mycket 

viktigt att media har en framskjuten ställning vad gäller jämställdhetsarbete då det är en så 

stor del av det offentliga rummet och har möjlighet att påverka under människors hela liv. 

Dock är det problematiskt att helt fastställa hur mycket och på vilket sätt media påverkar 

jämställdhetsutvecklingen och det finns åtskilliga teorier där den enda konklusionen är att 

åsikterna går isär. Ansvaret är delat, media har en stor del men publiken, konsumenten, 

kvinnan och mannen har ett eget ansvar och kan förväntas vara aktiv. Dessutom är det viktigt 

att inte se media som någonting abstrakt, en egen kropp med egen vilja och intentioner. De 

som däremot har såväl vilja som intention är de som arbetar inom media; ägare, journalister, 

redaktörer, nyhetschefer, fotografer, redigerare och så många fler som producerar och bör ha 

ansvar för den bild de skapar. Därjämte finns tittare, lyssnare och läsaren som har ansvar för 

att återkoppla och reagera för att på så sätt påverka och förändra. Jag vill återigen understryka 

att de exempel, mässarrangör och e-mobbning – inslagen, syftar inte till att peka ut enskilda 

journalister utan får konkretisera genusslentrianen snarare än att antyda dessa enskilda 

journalister, alternativt redaktörers, brist på medvetenhet. Det kan tolkas som att det 

individuella valet inte alltid återkopplas till den sammantagna gestaltningen alternativt att 

jämställdhetsarbetet inte alltid har landat ideologiskt bara för att det är 50/50 i en 

slutproduktion. 
 
 
Media påverkar naturligtvis inte bara i slutprodukten utan redan när det väljs vem, var och hur 

en intervju ska gå till skapas en verklighet, en bild av vad som är sant och relevant. Insikten om 

att journalister inte bara speglar utan även skapar är allmänt vedertagen och detta återfinns 

också på Västerbottensnytts redaktion i deras jämställdhetsarbete. Det går inte heller att bortse 

från hur den egna organisationen påverkar jämställdhetsarbetet. Denna uppsats omfattar vare 

sig det arbetsorganisatoriska eller yttre påverkansfaktorer, däremot kan observationer som visar 

att såväl kvinnlig som manlig redaktionell personal upprätthållit mönstret med manlig 

överrepresentation visa på att genusslentrian inom redaktionen många gånger följer med ut till 

tittarna. 
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Media skapar verklighet utifrån den bild som förmedlas och den gestaltning den rymmer men 

det är ständigt en process där publiken är medskapare. Eftersom media har möjlighet att 

bekräfta och förstärka värderingar som finns i samhället kan det också fungera som en stor 

förändringsfaktor. Något som jag finner att Västerbottensmodellen faktiskt är. En oerhört 

enkel modell som handlar om gemensamma mål och uppföljning kan skapa, om än inte 

fullkomligt jämställt i alla aspekter, representativ demokrati. Jag finner, som jag tidigare 

nämnde, att det är just ledningen som är det centrala för just Västerbottensnytts 

jämställdhetsarbete då jag inte funnit underlag nog för att påstå att all redaktionell personal 

fullt och fast stödjer och står bakom de ideal som förmedlas i Västerbottensnyttmodellen. Vid 

intervjuer har uppfattningen att det krävs ”riktiga eldsjälar för att arbetet inte ska stranda 

fullkomligt” framkommit vilket antyder en insikt kring hur djupt genusmedvetenheten nått 

inom redaktionen. Dock kan jag inte nog påpeka att det, med väldigt få undantag, finns en 

samstämmighet kring hur viktigt jämställdhetsarbetet är, åtminstone hur viktigt det är att 

räkna på könsrepresentationen i slutprodukten. Inställningen på redaktionen, enligt mina 

intervjuer, är att kvinnorepresentationen kraftigt skulle försämras om man slutade räkna varje 

vecka. Västerbottensnytt är ingen ”jämställdhets-oas” och att anta detta vore i min mening 

orättvist. Redaktionen och dess personal omfattas av samma strukturella könsmaktsordning 

som samhället i övrigt. Dock kan en stor skillnad sägas vara att man på denna redaktion tagit 

fram en modell som i sin tillämpning har möjligheten att åstadkomma skiftningar i 

maktbalansen. 
 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att män i Västerbotten som regel är något överrepresenterade i 

det regionala nyhetsprogrammet Västerbottensnytt. Jag finner att kvinnor i högre utsträckning 

eftersöks till de så kallade mjuka nyheterna och inslag med tydlig jämställdhetsvinkel. I och 

med att kvinnor följaktligen i lägre grad visas som ledare, chefer och dylikt reproduceras 

bilden av kvinnan som underordnad och jag ser stora demokratiska problem med att kvinnors 

intressen och behov inte ges utrymme. Jag har observerat en manlig norm, alltså att det är det 

naturliga att intervjua en man men jag har även sett att man arbetar hårt för att hitta kvinnliga 

alternativ. Denna uppsats vill verkligen inte peka ut enskilda journalister utan inser att såväl 

reportrar, redaktörer, övrig redaktionell personal och intervjupersoner gör sitt bästa utifrån sitt 

perspektiv men att det sammantaget kan resultera i ett odemokratiskt medieutbud, män blir 

överrepresenterade på kvinnors bekostnad. Måttet av insikt om detta på Västerbottensnytts 

redaktion är rågat, det vill säga, där finns en rad medarbetare som mycket aktivt söker 

förändra detta. Något motsägelsefullt, då jag konstaterat att det rör sig om en konstant 50/50 
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fördelning, kommer jag slutligen fram till att det går att förändra och förbättra 

kvinnorepresentationen genom jämställdhetsarbete lett av den pragmatiska 

Västerbottensnyttmodellen - förutsatt att den tillämpas av samtliga i den redaktionella 

personalen. 

 

8.1 Vidare forskning 
 
 
Det skulle vara intressant att djupare studera hur kvinnor och män gestaltas i regionala 

nyhetsprogram. Jag tänker mig en studie som jämför i vilken egenskap kvinnor och män 

intervjuas och hur stort utrymme de får, samt även ta hänsyn till kameravinklar och val av 

klippbilder i de olika fallen. Detta tror jag skulle ge möjligheten att dra än fler slutsatser kring 

hur medias bild påverkar jämställdhetsarbetet. Ytterligare fördjupning skulle ges vid en 

jämförelse mellan Nordnytt och Västerbottensnytt, alltså Norrbottens regionala 

nyhetsprogram mot Västerbottenens motsvarande. 
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