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Abstract 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur jämställdheten mellan kvinnor och män ter sig i svensk och 

finsk public service-tv. För att komma fram till våra resultat har vi gjort en kvantitativ och kvalitativ 

analys av  nyhetsinslag från SVT och YLE. Våra frågeställningar handlade om hur många män och 

kvinnor som syns i nyhetsinslagen, hur de framställs och om det finns “manliga” eller “kvinnliga” 

ämnen. I vår analys har vi använt oss av genusteori, dagordningsteori och gestaltningsteori. Vi kom fram 

till att fler män än kvinnor kom fram på både SVT och YLE och att det fanns ämnen som var mer 

“kvinnliga” och “manliga”. Det kom även fram fler kvinnor på YLE än SVT. Vi har dragit slutsatsen att 

det fortfarande inte är jämställt.     

 

Nyckelord: Public service, jämställdhet, SVT, YLE, dagordningsteori, genus, gestaltningsteori.  

 

The purpose of this study was to analyze how the gender equality gets represented in swedish and 

finnish public service television. To discover this we have done a quantitative and a qualitative analysis 

of news reports from SVT and YLE. Our research questions were about how many men and women are 

shown in the news reports, how they are portrayed and if there are “male” and “female” news topics. In 

our analysis we have used gender theory, agenda setting theory and framing theory. We found out that 

there are more men than women shown in both SVT and YLE and that there were tendencies of “male” 

and “female” news topics. There were also more women in YLE than SVT. We’ve come to the 

conclusion that it’s still not equal. 

 

Keywords: Public service, gender equality, SVT, YLE, agenda setting, gender, framing theory. 
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1. Inledning 

Nyheter handlar om att välja. Fortfarande väljs kvinnor bort. Kvinnor utgör halva 

världens befolkning men syns bara i en knapp fjärdedel av nyhetsflödet. I Sverige går det 

två män på varje kvinna i nyheterna. På fem år tycks ingenting ha hänt, vare sig i den 

globala nyhetsrapporteringen eller i Sverige. 

(Edström, Jacobsson, 2015). 

 

Sverige och Finland anses som toppländer när det gäller jämställdhet i medier, jämfört med resten av 

världen (Edström, Jacobsson, 2015). Tendenserna i ovanstående citat stämmer överens med dem i 

Finland och trots att the Global Media Monitoring Project (GMMP) görs var femte år tycks 

jämställdheten inte ha utvecklats särskilt mycket på 20 år. GMMP är den största globala studie som 

rapporterar om jämställdhet i medier världen och görs på alla sorters medier (Who makes the news, 

2017). Kommersiella medier är inte statligt granskade och kan därför följa egna policys, medan public 

service har ett annat ansvar gentemot samhället, då det ska främja yttrandefrihet och demokrati med 

hjälp av jämställdhet och mångfald, i på produktion och redaktion (Statens Offentliga Utredningar 2005, 

s. 18). GMMP och många andra undersökningar granskar alla medier, men vi vill i denna studie ta reda 

på hur jämställt enbart public service är. 

 

Tidigare forskning på området public service är oftast inriktad på enskilda program eller public service i 

stort. Vi bidrar till forskningsområdet genom att studera rena nyhetsprogram på huvudkanalerna i 

Sverige och Finland. Vi jämför två länder för att se om det finns skillnader i public service-produktioner 

som vi anser bör ha ungefär samma mål och värdegrund. Många undersöker länder som ligger långt 

ifrån varandra, men vi har valt att undersöka Sverige och Finland för att de ligger nära varandra både 

geografiskt, historiskt och kulturellt. Thomas Hanitzsch skriver dessutom att det finns problem med att 

jämföra länder med för stora kulturella skillnader. Han menar bland annat att det är lätt att missa viktiga 

skillnader som kan finnas inom den enskilda kulturen om man fokuserar på att hitta skillnader, som 

många tenderar att göra när man jämför två kulturer (Hanitzsch 2009, s. 422). 

 

För att vara toppländer tycker vi att GMMP:s siffror på Sverige och Finland är låga då vi menar att 

jämställdhet innebär en jämn fördelning av män och kvinnor, det vill säga hälften av varje. Dessutom 

handlar inte jämställdhet bara om antalet män och kvinnor, utan även om hur de porträtteras. Vi anser 

inte att det är jämställt ifall män får uttala sig mest om “hårdare” ämnen och kvinnor mest om “mjukare” 

ämnen. I och med att det inte verkar ha hänt särskilt mycket sedan jämställdhet började undersökas med 
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GMMP, tycker vi att det fortfarande är en högst aktuell fråga. 

 

2. Syfte och frågeställning 

Undersökningens syfte är att ta reda på hur jämställdheten ter sig mellan män och kvinnor i 

”toppländerna” Sverige och Finlands public service-tv. Jämställdhet är en viktig del av samhällets 

utveckling och ämnet är ständigt aktuellt. Vi anser att jämställdhet och demokrati går hand i hand och 

eftersom public service har som uttalad uppgift att främja demokratin, tycker vi att det är viktigt att 

undersöka jämställdheten i just public service. Studien kommer att avgränsa sig till tv-kanalerna SVT 1 

och YLE 1 då de är huvudkanaler i respektive land och de ingår i public service-paketet i varje land. Vi 

riktar in oss på kanalernas huvudnyhetsprogram, då dessa innehåller dagens viktigaste nyheter enligt 

dagordningen (McCombs 2006, s. 23). 

2.1 Frågeställning 

● Hur många kvinnor respektive män är synliga reportrar och programledare på SVT och YLE? 

● Hur många kvinnor respektive män får uttala sig i nyhetsinslag på SVT och YLE? 

● Finns det “kvinnliga” och “manliga” ämnen på SVT och YLE? 

● Hur gestaltas kvinnor och män, finns det någon skillnad på SVT och YLE? 

 

De tre första frågorna kommer att besvaras med hjälp av den kvantitativa delen av studien och den sista 

frågan kommer att besvaras i den kvalitativa delen. 

 

3. Bakgrund 

Det här avsnittet ska ge en bakgrundsförståelse för jämställdhet i media, public service i Sverige och 

Finland, och hur Sverige respektive Finland skiljer sig åt på olika sätt som kan vara relevant för studien. 

Anna Maria Jönsson nämner i Public service som ideal och verklighet att public service handlar om 

ansvar och att politiken styr public service-mediernas verksamhet (Jönsson 2015, s. 375). Därför är det 

viktigt att känna till vissa likheter och skillnader som kan komma att påverka studien, exempelvis det 

faktum att Sverige och Finland har olika politiska system och historiska bakgrunder. Sverige är en 

monarki, medan Finland är republik. Det skulle kunna påverka deras verksamheter trots att det finns 

likheter mellan olika länders public service-produktion. Dessutom pågår ett kommunalval i Finland den 

här våren som också kan komma att påverka innehållet i inslagen på YLE. Det kan vara så att det 

kommer visas fler politiska inslag än vanligtvis. 
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3.1 Jämställdhet 

Jämställdhet definieras enligt nationalencyklopedin som att kvinnor och män har samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Det handlar alltså om ekonomi, 

arbete, utbildning, föräldraskap, makt och inflytande i samhället (nationalencyklopedin, u.å.). 

 

Sverige och Finland anses mest jämställda vad gäller kvinnor och män i medier. Det är dock 

diskuterbart om de verkligen är jämställda. Enligt GMMP visar det sig att endast 27 procent av alla som 

syns i finska medier är kvinnor (Siivonen 2015, s. 23). I svenska medier ser det något bättre ut, där 

kvinnorna utgör 31 procent (Edström, Jacobsson 2015, s. 9). Det är dock inga jämställda siffror med 

tanke på att befolkningen består av ungefär hälften kvinnor och hälften män i båda länderna (statistiska 

centralbyrån, 2017, statistikcentralen, 2016). I Finland är det 0,7 procent fler kvinnor och i Sverige är 

det 0,1 procent fler män. 

 

Finlands historia visar större framgång av jämställdhet, då de bland annat har haft en kvinnlig president 

(som satt i tolv år), medan Sverige aldrig har haft en kvinnlig statsminister. Finland var också före 

Sverige med att införa kvinnlig rösträtt. 

3.2 Public service i Sverige och Finland 

I Karina Horsti och Gunilla Hulténs artikel Directing diversity - Managing cultural diversity media 

policies in Finnish and Swedish public service broadcasting står att både Sverige och Finland startade 

sina tv-sändningar med syfte att underhålla och utbilda befolkningen till goda medborgare (Horsti, 

Hultén 2011, s. 211). 

 

I en svensk kontext brukar public service beskrivas som “radio och tv i allmänhetens tjänst” och 

regeringen har en rad regler för hur det ska gå till (SOU 2005, s. 13). För Finland uttrycks det kortfattat 

av skribenten Veronica Aspelin i artikeln Vad betyder public service? på YLEs hemsida att: “Yles 

uppgift är att stödja demokratin, stärka den finländska kulturen och förmedla en mångsidig och 

mångkulturell bild av världen.” (Aspelin, 2016). 

 

Det är med andra ord tydligt att de båda länderna har snarlika mål med sina public servicekanaler, både 

vid start och nu. 

 

SVT har en egen jämställdhetspolicy som bland annat handlar om att anställda på SVT ska behandlas 
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lika oavsett kön. Dessutom står det: 

 

I programutbudet ska jämställdheten vägas in och avspeglas såväl i ämnesval och 

inriktning som i andelen medverkande kvinnor och män. Chefer med personalansvar på 

alla nivåer har ansvaret för jämställdhetsarbetet som det beskrivs i lag och avtal samt i 

denna plan. (svtstatic, u.å.) 

 

Vi har inte kunnat hitta något jämställdhetsdokument på YLE:s hemsida och inte heller kunnat nå YLE. 

3.3 SVT 

Sveriges television (SVT) ingår i Sveriges public service-paket tillsammans med Utbildningsradion 

(UR) och Sveriges Radio (SR), och SVT 1 är huvudkanalen på tv. Visionerna är att nå så många som 

möjligt, visa ett brett utbud, informera och utbilda befolkningen. 

 

SVT började sända reguljärt 1956 och play-funktionen kom 2006 för att bredda målgruppen. Företagets 

VD är kvinna och heter Hanna Stjärne (sveriges television [svt], 2017). 

 

Enligt undersökningen MMS, som mäter tv i Sverige, tittade cirka 16 procent av befolkningen på 

Rapport den 6 november 2016 (MMS, 2016). SVTs förtroende är 66 procent, enligt artikeln Förtroendet 

för medierna minskar bland yngre som publicerades på svt.se den 7 april förra året (Mokhtari, Lundberg 

och Weiderud 2016). 

3.4 YLE 

YLE är namnet på hela Finlands public service-paket, och har både tv- och radiokanaler. Visionerna är 

snarlika SVT:s; att nå ut till hela befolkningen samt att informera och utbilda dem med ett brett utbud. 

 

Tomas Ek skriver i sin artikel O.Y. Suomen Yleisradio - A.B. Rundradion om YLE:s historia och att 

YLE började sända tv permanent 1958, samt att radion har funnits sedan 20-talet (Ek, 2016). Play-

funktionen kom 2007 för att öka utbudet och åtkomsten av detta (avoinyle, 2009). Pia Stoltzenberg 

skriver i sin artikel Rundradioverksamhet finns i hjärtat av den europeiska kulturen om företagets VD 

och vad han tycker om YLE:s radioverksamhet. VD:n är man och heter Lauri Kivinen (Stoltzenberg, 

2017). 
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Enligt Finnpanel, som mäter tittarsiffror på YLE, tittade cirka 18 procent av befolkningen på Uutiset den 

7 maj 2017 (finnpanel, 2017). Mats Carlsson-Lénart skriver i sin artikel Rekordhögt förtroende för Yle 

på vipatv.se att förtroendet för YLE är hela 92 procent (Carlsson-Lénart, 2008). 

 

4. Tidigare forskning 

Det här avsnittet beskriver vad som tidigare har forskats om inom jämställdhet och public service. 

4.1 Jämställdhet i medier globalt 

Anat First skriver i All Women Should Cry: The Presentation of Women in Foreign News om kvinnors 

låga representation i medier globalt 1995 och hur stor skillnad det var på vilka ämnen kvinnor och män 

fick delta i. Män fick uttala sig inom ämnen som klassades som offentliga ämnen (sådana ämnen som 

hade stort allmänintresse), det vill säga politik, ekonomi, konflikter. Kvinnorna deltog i de så kallade 

privata ämnena (sådana ämnen som inte hade lika stort allmänintresse), alltså underhållning/kändisar 

och mänskliga rättigheter. Anat First nämner även att kvinnor nästan alltid porträtteras som offer, medan 

männen får agera experter i större utsträckning (First 2002, s. 41). Kvinnor som huvudpersoner i artiklar 

och inslag var så lågt som tio respektive 14 procent under de två tillfällena 1995 som studien The 

Presentation of Women in Foreign News utfördes (First 2002, s. 47). 

 

Rosalind Gill nämner i sin bok Gender and the media att den gränsöverskridande studien GMMP som 

också utfördes 1995, men med lite fler deltagande länder än The Presentation of Women in Foreign 

News, visar att endast 17 procent av intervjuade och reportrar var kvinnor. Kvinnor förekom minst i 

nyheter om politik, ekonomi, affärer eller regering. Istället var de med i nyheter inom mer lättsamma 

områden som hälsa, konst eller sociala frågor. I en uppföljning 2000 hade det endast höjts med en 

procentenhet, och 2005 stod kvinnliga intervjuade och reportrar för 21 procent, vilket hon menar inte är 

en särskilt stor skillnad på tio år (Gill 2007, s. 107). Och 2015, det vill säga 20 år senare, var siffran inte 

heller särskilt mycket högre utan bara 24 procent (Edström, Jacobsson 2015, s. 25). 

 

De här två studierna visar alltså ungefär samma resultat, att kvinnor inte får särskilt mycket plats i 

medier världen över och att de ofta får delta i lättare ämnen, medan männen får vara med i tyngre ämnen 

och porträtteras som viktigare 

 

Gill tar även upp Sverige som ett exempel, hon skriver att även i Skandinaviska länder som Sverige där 

kvinnor deltar i politiken (43 procent i regeringen är kvinnor: 1998) är de ändå underrepresenterade i 
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media (Gill 2007, s. 107). Gill menar alltså att det inte bara är antalet kvinnor i media som är oroande 

utan även på vilket sätt de porträtteras när de blir nyhetsvärdiga (Gill 2007, s. 108). Vidare menar hon 

att en enkel strategi för att förstå vad det är som händer med nyhetsrapporteringen av kvinnor är att 

jämföra det med hur män porträtteras. Till skillnad från kvinnor beskrivs män mer sällan utifrån sin 

fysiska attraktion (Gill 2007, s. 108). 

 

Även om Anat First presenterar siffror från 90-talet är det fortfarande relevant, då färska studier visar 

samma resultat. Tendenserna verkar inte ha förändrats och då Sverige och Finland är i topp enligt dessa 

undersökningar vill vi använda de globala siffrorna som en utgångspunkt för vår studie. Det ger oss en 

bredare överblick över vårt forskningsfält. 

4.2 Jämställdhet i svenska och finska medier 

I finsk tv stod männen 2015 för 83 procent av talespersonerna och 73 procent experter (Siivonen 2015, 

s. 37). I Sverige presenterades bara siffror för alla medier, och där var de manliga talespersonerna 67 

procent och de manliga experterna 79 procent (Edström, Jacobsson 2015 s. 37). Jämfört med de globala 

siffrorna är dessa bara snäppet bättre. 

 

Maria Edström skriver i Svensk journalistik. Bromskloss eller pådrivare för jämställdheten? att Sverige, 

likt andra nordiska länder, ser sig själv som ett jämställt samhälle. Men när det kommer till området 

medier så är det inte lika självklart. Edström skriver att det är färre kvinnor i dagspressens styrelserum 

än i börsbolagen, dessutom är det oftare mäns åsikter och handlingar som är i fokus i nyhetsflödet. 

(Edström 2015, s. 57) 

 

Hon menar att en bristande jämställdhet gör att yttrandefriheten begränsas eftersom kvinnors problem 

och möjligheter sällan anses vara nyhetsmässiga (Edström, 2015, s. 57). Vidare menar Edström att 

International Women’s Media Foundation-studien (IWMF) från 2011 pekar på exempel där 

jämställdheten kommit långt. I Sverige och Finland fanns på ledande positioner cirka 40 procent 

kvinnor, de hamnade därför på topp i studien. (Edström 2015, s. 60) 

 

Enligt en artikel på journalisten.se den 16 mars förra året, visar de senaste siffrorna från Statistiska 

Centralbyrån (SCB) att journalistyrket är kvinnodominerat i Sverige med lite drygt 52 procent fast 

anställda kvinnliga journalister i landet, detta 2014. Däremot arbetar bara 13 procent av dessa anställda 

journalister inom statliga organisationer, det vill säga bland annat public service (Nesser 2016). 

Enligt yle.fi är andelen fast anställda kvinnliga journalister på YLE 56 procent 2016 (yle 2017). 
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Forskningen visar att svenska och finska siffror ser ungefär likadana ut som de globala. Trots detta ses 

Sverige och Finland som jämställda länder både av andra och sig själva. Detta blir ett problem då man 

kanske inte granskar sig själv om jämför sig med andra, för då ser man inte sina egna brister. Att vara 

bättre än genomsnittet garanterar inte att man faktiskt är bra. Vår studie bidrar därför till forskningsfältet 

genom att vi granskar de två “bästa” länderna. 

4.3 Jämställdhet i public service 

Maria Edström skriver i sin avhandling TV-rummets eliter. Föreställningar om kön och makt i fakta och 

fiktion om skillnaden mellan public service (SVT1 och SVT2) och kommersiell tv (TV4). Skillnaderna 

vad gäller kön är inte så stora, utan de största skillnaderna handlar om vilka ämnen som tas upp. Hon 

skriver däremot om de små skillnader hon kunde utläsa av en studie gjord 2000. Hon skriver att 

undantaget var området vetenskap/natur/miljö där TV4 under en vecka hade en större andel kvinnor, och 

inom livsstil var andelen män högre (Edström 2006, s. 112). 

 

Hon skriver även att:  

 

visserligen har SVT något fler kvinnor med fokus på de två mest mansdominerade 

områdena ekonomi och sport samtidigt som SVT har något mer män på det område som 

har flest kvinnor; relationer och privatliv, men det är skillnader på marginalen. 

(Edström 2006, s. 112) 

 

Maria Edström menar att man därför inte kan säga att någon kanal skulle vara mer “kvinnlig” eller 

“manlig” än den andra, utan att det snarare är samstämmigheten mellan kanalerna som är det slående. 

Eftersom hon skriver att kanalerna är ganska lika varandra trots att TV4 är en kommersiell tv-kanal 

anser vi att den här forskningen är relevant för vår studie även om vi bara riktar in oss på public service. 

 

5. Teori 

Följande kapitel kommer beskriva de teorier som vi kommer utgå från när studiens resultat analyseras. 

Vi kommer att prioritera dagordningsteorin och genus för att sedan komplettera det med 

gestaltningsteori.  
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5.1 Genusteori 

Genus är ett nyckelbegrepp för att förstå hur ojämställdhet och jämställdhet uppstår. Ordet kommer från 

engelskans gender och betecknar det sociala och kulturella könet. Det innefattar bland annat de 

uppfattningar vi har om vad som är kvinnligt och manligt i samhället. Att beteckna rosa som en flickig 

färg och blått som en en pojkig färg är exempel på hur genus skapas. Genus är inte statiskt utan 

förändras ständigt och ser olika ut i olika kulturer. 

 

Yvonne Hirdmans teori genuskontraktet handlar om att kvinnor och män hålls isär, det manliga värderas 

högre än det kvinnliga och alla människor är med, medvetet eller omedvetet, och skapar genus i 

samhället (Hirdman 1988, s. 51) 

 

Genus är alltså en norm som skapas om vad som är kvinnligt och manligt medan kön är det biologiska. 

Könet föds man med medan genus är något som tilldelas och lärs in.   

 

Hirdman skriver i Genus - om det stabilas föränderliga former att: 

 

Mest opererar normprimatet där det inte syns: i den enorma bias, skevhet, det skapar, att 

världen uppfattas, diskuteras, berättas om, utifrån denna självklarhet att det är man som är 

människa. It’s in the eye of the beholder, som det heter på engelska. och the beholder är 

inte, och har inte varit av kvinnokön. Detta kan vi avläsa i allt ifrån medicinering mot 

blodtryck till TV-utbudets stereotypa maskulinitetshöjande serier, till “självklara” 

överenskommelser till vad som är viktigt.  

(Hirdman 2001, s. 61-62).  

 

 

Den här teorin används för att skilja på män och kvinnor i den här studien, och för att analysera ifall 

nyheterna värderas utifrån en manlig norm. 

5.1.1 Homosocial normativitet 

Homosocial normativitet är ett begrepp som kan beskriva mäns relationer till andra män. Yvonne 

Hirdman skriver att homosocial normativitet är en slags psykologi som innebär att män i sina kretsar 

med andra män skapar egna regler, mer eller mindre uttalade, som det gäller att förhålla sig till. Män 

manifesterar sin samhörighet som de också värdesätter högre än samhörigheten med kvinnor. Hon 

menar att män i sina grupper med män bildar tydliga koder,  
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Ett slags förstärkande manlighetsprat - tydliga koder om samhörighet. Tänker man så ser 

man misogynin som en kulturell företeelse formad i och av gruppen snarare än en 

individuell företeelse  

(Hirdman 2001, s. 70). 

 

Alltså skapar män en egen grupp med andra män där de lyfter upp varandra, beundrar varandra och 

skapar egna regler och normer. Genom att manifestera sin tillhörighet med egna regler och normer blir 

det svårt för andra (läs kvinnor) att få plats då de ses som utanför och med lägre status. Vi ska undersöka 

om vi kan se ett mönster av detta i vår studie. 

5.2 Dagordningsteori 

Maxwell McCombs skriver i Makten över dagordningen: Om medierna, politiken och 

opinionsbildningen att människor handskas med en andrahandsverklighet när de läser medier, eftersom 

journalister strukturerar en sådan när de rapporterar om händelser. Han anser att nyheterna dagligen 

upplyser oss om händelser som ligger bortom vår omedelbara erfarenhet, men att nyheterna inte bara 

upplyser om viktiga frågor. McCombs menar att redaktörer och nyhetschefer riktar vår uppmärksamhet 

och uppfattning om vilka frågor som är viktigast och mest aktuella. Nyhetsmediers dagordningsfunktion 

är alltså benämningen på mediers förmåga att påverka hur olika frågor prioriteras på den allmänna 

dagordningen (McCombs 2006, s. 23). 

 

McCombs menar att vi hela tiden får ledtrådar från bland annat tidningar om vilka frågor som står på 

deras dagordning. Hur förstasidorna ser ut, storlek på rubrik, hur lång artikeln är, allt sånt förmedlar 

vilken prioriter nyheten har. När det kommer till tv så är det ett mer begränsat utrymme, bara ett 

omnämnande signalerar att prioriteten är hög. Den tid ett inslag får och i vilken ordning de presenteras i 

under en sändning är några av ledtrådarna från tv-mediet. Att nyheten dag efter dag återkommer menar 

McCombs är den starkaste ledtråden oavsett vilket medium den presenteras i (McCombs 2006, s. 24). 

Han skriver även att: 

 

Allmänheten använder sig av mediernas ledtrådar om vad som bör sättas i första rummet, 

för att organisera egna dagordningar och bestämma vilka frågor som är viktigast. Efter 

hand blir de frågor som framhålls i nyhetsrapporteringen de frågor som allmänheten anser 

vara viktigast.  

(McCombs 2006, s. 24) 
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Adam Shehata anser att dagordningsteorin  är “en av de medieeffektsteorier som betytt allra mest för 

forskningen om massmediernas påverkan på opinionen” (Shehata 2014, s. 319). Han menar att 

forskarnas fokus har hamnat på att studera verklighetsbilden och uppfattningen som människan har om 

sin omvärld, istället för att fokusera på massmedias påverkan på åsikter och röstbeslut (Shehata 2014, s. 

319).  

 

Shehata skriver om en serie experiment där statsvetare manipulerade ett antal nyhetssändingar. De lyfte 

fram olika sakfrågor exempelvis arbetslöshet och försvarsfrågor och sedan lät de experimentdeltagarna 

under kontrollerade former titta på programmen. Tittarna påverkades mycket riktigt av vilka frågor som 

prioriterades. Forskarna kunde se att de frågor som gavs stort utrymmet i nyhetssändningarna var 

viktigare för deltagarna efter experimentet än vad det var innan (Shehata 2014, s. 322). 

 

Alltså påverkas vi av det vi ser på nyheterna, att de ämnen som lyfts fram ofta också är de nyheter vi 

uppfattar som viktigast. Beroende på hur medierna presenterar dessa nyheter uppfattar vi dem som olika 

viktiga. Om det är så att dessa “viktiga” nyheter ofta lyfts fram av män får vi en bild av att viktiga 

nyheter i regel presenteras av män, eller att män är viktiga för att de oftare syns i samband med “viktiga” 

nyheter. Den här teorin är alltså nödvändig för att vi ska kunna analysera hur journalister på SVT och 

YLE prioriterar sina nyheter i sändning och hur de presenterar dem. 

 

Adam Shehata skriver även om primingeffekter, något som han menar hänger ihop med 

dagordningsteorin. Priming handlar om hur människors efterföljande beteenden, som bedömningar och 

tankar, påverkas av just mediernas innehåll. Det är i teorier om hur information hanteras och lagras i 

folks minne som priming har sin grund (Shehata 2014, s. 325-326). 

 

Priming påminner mycket om dagordningsteorin och vi har därför valt att fokusera på 

dagordningsteorin. Dessutom riktar sig priming mer in på människors efterföljande beteende och då vår 

studie handlar om innehåll så blir det svårt att mäta hur folk beter sig efteråt. 

5.3 Gestaltningsteori 

Jesper Strömbäck skriver att gestaltningsteori utgår från två observationer. Han skriver att den första 

observationen är att den bild nyheterna ger av verkligheten aldrig är samma som den verklighet som 

nyheten handlar om.Strömbäck menar att medierna gestaltar och “(re)konstruerar” verkligheten istället 

för att beskriva den. Detta menar Strömbäck är för att medierna, journalisterna och redaktionerna 
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tvingas välja och välja bort eftersom mediernas form är begränsad och verkligheten obegränsad. Valen 

kan handla om berättarperspektiv, källor, attribut, ord och val av ämne. Den andra observationen menar 

Strömbäck är:  

 

Det som har betydelse för människors bilder av verkligheten inte är verkligheten i sig, 

utan mediernas bilder av den… Ju mer beroende av medierna som människorna är för 

information, desto mer mottagliga är de för påverkan från medias sida.   

(Strömbäck 2014, s. 271)  

 

Strömbäck menar att gestaltningarna medierna gör, fungerar som ett ramverk för hur vi människor 

tolkar nyheterna och i förlängningen hur vi tolkar verkligheten. Gestaltningarna ger oss ledtrådar om hur 

vi ska förstå verkligheten, men de gör också så att andra alternativa tolkningar mer eller mindre 

blockeras (Strömbäck 2014, s. 271). Detta kommer vi använda när vi analyserar hur SVT och YLE 

gestaltar nyhetshändelser och människor. Journalisterna vinklar händelser med hjälp av ledtrådar utifrån 

deras verklighetsbild och hur de vill att medborgarna ska uppfatta saker. Det är därför intressant att se 

vilka källor som används, ord och berättarperspektiv. Detta ska vi ta reda på med gestaltningsteorin.  

 

6. Material och metod 

Undersökningen kommer bestå av en kvantitativ del och en kvalitativ del. Den kvantitativa delen 

kommer att besvara våra forskningsfrågor som handlar om hur många kvinnor och män vi ser och hör. 

Den kvalitativa delen kommer att besvara de andra forskningsfrågorna som berör på vilket sätt kvinnor 

och män syns och hörs. Till den kvantitativa delen har vi använt ett kodschema (se bilaga B) och den till 

kvalitativa delen har vi utgått från ett antal frågor som har inspirerats av dagordnings- och 

gestaltningsteori (se bilaga D). 

6.1 Urval och avgränsningar 

Studien avgränsar sig till jämställdhet mellan manliga och kvinnliga reportrar och programledare, samt 

intervjupersoner. Vi vill undersöka dels hur många manliga och kvinnliga reportrar som får synas och 

vilka ämnen de rapporterar om, men också hur jämställdheten ser ut mellan intervjupersonerna, är det 

fler manliga experter som intervjuas eller fler kvinnliga? 

 

Undersökningens kvantitativa del har grundats i ett kodschema av nyheterna på SVT 1 och YLE 1 under 

två veckors tid. Studien har utförts på respektive kanals play-funktion då det var lättillgängligt och då de 
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lokala sändningarna pågick samtidigt. De veckorna som berördes var vecka 14 och vecka 15, alltså från 

den 3 april till den 16 april. Vi har enbart studerat nyheterna på vardagar för att YLE inte sänder de 

lokala nyheterna på helger. Veckorna är slumpmässigt utvalda för att vi inte vill värdera veckorna och 

för att vi anser att public service borde vara jämställt oavsett vecka eller tidpunkt på året. Dessutom 

måste vi titta i nutid eftersom tillgången på sändningarna är begränsade tidsmässigt, på SVT går dem 

inte att se sju dagar efter sändning och på YLE gäller 30 dagar. 

 

Programmen som studien har berört är SVT Rapport kl 19.30 och åtta lokala sändningar kl 19.55, samt 

YLE Uutiset 20.30 (finsk tid) och åtta lokala sändningar kl 18-22 (finsk tid). De lokalredaktioner som 

valts från respektive land utgör ungefär samma geografiska område för att täcka så så stor del av 

länderna som möjligt. Anledningen till att vi inte valt alla redaktioner är för att SVT har många fler än 

YLE. 

 

Lokalredaktionerna som valts på SVT är: (1) Västernorrland, (2) Skåne, (3) Öst, (4) Väst, (5) Dalarna, 

(6) Småland, (7) Norrbotten och (8) Sörmland. Lokalredaktionerna som valts på YLE är: (1) Pohjois-

Suomi, (2) Pirkanmaa, (3) Itä-Suomi, (4) Tavastland, (5) Kaakkois-Suomi, (6) Lounais-Suomi, (7) 

Keski-Suomi och (8) Pohjanmaa. 

 

SVT:s Rapport pågår cirka 25 minuter och de lokala nyheterna pågår cirka fem minuter. YLE:s Uutiset 

pågår också cirka 25 minuter och de lokala sändningarna pågår cirka sju minuter. Trots tidsskillnaden på 

de lokala sändningarna innehåller de ungefär lika stor andel inslag, då de lokala sändningarna på YLE 

innehåller många telegram. 

 

Undersökningens kvalitativa del har avgränsats till fyra inslag på fyra olika ämnen per kanal, för att 

möjliggöra en jämförelse mellan män och kvinnor som känns trovärdig och representativ. Vi har enbart 

tittat på nyheter från riksprogrammen för att de bör täcka hela riket och dessutom ville vi ha möjlighet 

att analysera dagordningen under en sändning - de lokala sändningarna känns för korta för detta. 

 

Vi har valt att studera dels vilka som får komma till tals, hur länge och vad de får säga, och dels hur de 

framställs, det vill säga om de får ta mycket plats, om någon blir avbruten, om de blir filmade på ett 

sådant sätt att de verkar mäktiga eller “små” etc.  

 

Många anser att etnicitet och ålder hänger ihop med kön och genus när man pratar om jämställdhet, men 

vi har valt i denna studie att bortse från det och endast undersöka jämställdheten mellan män och 
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kvinnor. Detta dels för att antalet utlandsfödda skiljer sig mycket mellan Sverige och Finland. Enligt 

hemsidan migrationsinfo.se (migrationsinfo, 2016) var andelen utlandsfödda i Sverige ungefär 17 

procent 2015. Andelen utlandsfödda i Finland är enligt finska statistikcentralen (statistikcentralen, u.å.) 

endast cirka sex procent samma år. 

 

Dessutom upplever vi att det är svårt att kategorisera människor bara genom att se dem och deras namn. 

Det är svårt att se om någon är utrikesfödd ifall det inte framgår i inslaget, man kan exempelvis ha 

mörkare hy eller ett utländskt namn, men ändå vara inrikesfödd. Man kan även vara adopterad, ska man 

då utgå från landet personen är född eller landet det bor i? Vad gäller ålder känner vi också att det är 

svårt att veta bara genom att se och höra en person. Vissa ser äldre eller yngre ut än den egentliga åldern 

och att peka ut ungefärlig ålder ger inte ett reliabelt resultat. 

6.2 Kvantitativ metod 

Den kvantitativa metodens kodschema av nyheterna, det vill säga innehållet, utgjordes av nio kategorier: 

(1) Politik/Regering, (2) Livsstil, (3) Djur/Natur, (4) Underhållning/Kultur/Sport, (5) Ekonomi/Jobb, (6) 

Vetenskap/Medicin, (7) Sociala frågor, (8) Skola/Vård, samt (9) Brott/Våld. Dessa valdes ut för att de 

täcker ett brett utbud och vi anser att varje inslag kommer att kunna kategoriseras enligt något av 

ovanstående ämne. 

 

Vi har kodat könet på programledaren, reportern och intervjupersonerna i nyhetsinslagen. De har vi 

delat in i: (1) Kvinna, (2) Man, (3) Både och, samt (4) varken eller. Se definitioner i bilaga A. 

 

De olika intervjupersonerna kategoriserade vi också, då en expert inte är samma sak som en person med 

allmänna åsikter. Vi delade upp de olika intervjupersonerna i: Expert, Huvudperson, Talesperson, 

Personlig erfarenhet, Yrkesperson och Allmänhetens åsikt. Se definitioner i bilaga A. 

 

Kodningen delades upp så att en av oss följde nyheterna på SVT och den andra följde nyheterna på 

YLE, detta av språkliga skäl. Däremot gjordes en pilotstudie innan arbetet sattes igång för att säkerställa 

att kodningen gick till på samma sätt oavsett vem som kodade. Dessutom användes pilotstudien för att 

testa variablerna, vilka vi insåg att vi behövde justera för att få mer exakta svar på våra frågeställningar. 

Datan behandlades sedan i SPSS och därefter gjordes diagram. 
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6.3 Kvalitativ metod 

Till den kvalitativa delen valde vi att utgå från resultatet vi fick från den kvantitativa delen då vi ville 

välja ämnen som fick stor plats i båda kanalerna, så det skulle vara möjligt att göra en jämförelse samt 

att de största ämnena är de som kan anses viktigast. Brott och våld var störst på SVT, men minst på 

YLE, därför har valde vi inte den kategorin för den kvalitativa delen. Istället valde vi politik, ekonomi 

och jobb, sociala frågor och skola och vård. Vi valde ett inslag på varje ämne per kanal, det vill säga 

totalt åtta inslag, varav fyra på varje kanal. Vi delade upp arbetet som på den kvantitativa delen, alltså 

att en av oss studerade SVT och en YLE, även här på grund av språkliga skäl. Själva analysen gjordes 

tillsammans. 

 

Sändningarna valdes ut slumpmässigt, men vi avgränsade till vardagssändningar då dessa är full längd 

och därmed lättare att analysera. Sändningarna valdes även efter den kvantitativa delen var klar, så de 

som berördes var veckan efter den sista sändningen i den kvantitativa delen. YLE-sändningen var den 

26 april och de två sändningarna på SVT var 28 april och 1 maj. Detta för att vi inte ville välja någon 

särskild sändning och för att tillgången på sändningar är begränsad till sex dagar efter sändningstid.  

 

Dessutom ville vi undersöka dagordningen, alltså vilka ämnen som prioriterades först och vilka som fick 

mest plats i dessa “viktiga” ämnen. Därför har vi presenterat ordningsföljden på de sändningar vi tittat 

på, även om vi bara har analyserat ett inslag per kategori. Inslagen valdes ut efter turordning; fanns det 

tre politikinslag så har vi alltså analyserat det första under sändningen. Då det blev två sändningar på 

SVT har vi tagit politikinslaget från den första sändningen eftersom det kom först i tid. 

 

Vi har utgått från ett antal aspekter för att ta reda på hur jämställdheten ser ut (se bilaga D). Frågor vi 

ställde oss medan vi utförde den kvalitativa delen av undersökningen var: vilka ämnen prioriteras först, 

vilka intervjupersoner får mest plats i dessa inslag, vilka källor används, vem eller vad är orsaken till 

varje problem, vem anses ansvara för att lösa problemen och i vilken ordning prioriteras dessa 

intervjupersoner (vem får komma till tals först och hur länge varje person får tala etc.) samt hur 

reportern intervjuar valda personer (som offer eller som pålitlig talesperson?) 

6.4 Reflektion 

Om vi hade valt en annan tidsperiod hade det kunnat påverka innehållet i studien, till exempel hade YLE 

kanske inte haft så mycket politik om det varit en period utan kommunalval. Om vi valt perioden då 

internationella kvinnodagen infaller så hade det kunnat påverka vår studie så att fler kvinnor än 



15 

 

“vanligt” fått komma till tals, och det hade blivit missvisande. 

 

Hade vi valt våra fyra kategorier till den kvalitativa delen innan vi sett resultatet av den kvantitativa, 

hade vi kanske inte fått något intressant resultat. Ämnet brott och våld hade exempelvis bara varit 

intressant att studera på SVT, men inte på YLE, då YLE knappt hade några inslag om brott och våld, 

medan på SVT var det den största kategorin. Hade vi valt ett annat ämne på uppsatsen, till exempel 

riktat in oss mer på dagordningen, hade det varit intressant att jämföra skillnaden mellan brott och våld 

på SVT och YLE, men då vi har riktat in oss på jämställdhet behövde vi likvärdiga kategorier på båda 

kanalerna. 

 

Om vi hade valt andra variabler till vår kvantitativa del hade vi fått ett annat resultat, eller ett felaktigt 

sådant. Vi hade kanske kunnat ha för många eller för få variabler också. 

7. Resultat och analys 

I det här avsnittet presenteras resultatet av de båda undersökningarna. Den kvantitativa delen utgörs av 

diagram och tabeller, jämförs med tidigare forskning och analyseras med hjälp av våra teorier. Den 

kvalitativa delen presenteras med sammanfattande text av inslagen och de viktigaste delarna jämförs 

sedan med tidigare forskning, samt analyseras med hjälp av våra teorier. Dessutom jämför vi inslagen 

från varje kategori med varandra efter varje enskild analys. 

7.1 Resultat och analys av kvantitativ del 

Tabell 1. Totalt antal studerade program. 

 

 SVT YLE Totalt 

Riksprogram 14 14 28 

Lokala program 72 72 144 

Totalt 86 86 172 

 

Tabell 2. Totalt antal studerade inslag. 

 SVT YLE Totalt 

Riksinslag 99 69 168 

Lokala inslag 126 195 331 
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Totalt 225 264 489 

 

 

 

7.1.1 Programledare och reportrar

Under följande avsnitt kommer vi att presentera våra diagram av programledare och reportrar på SVT 

och YLE. Vi presenterar alla antal och analyserar sedan resultatet. 

 

Figur 1. Antal program på SVT som leddes av 

kvinnor respektive män och hur de är fördelade 

på Riks- respektive lokala nyheter. n=86 

Figur 2. Antal program på Yle som leddes av 

kvinnor respektive män och hur de är fördelade 

på Riks- respektive lokala nyheter. n=86 

 

Statistiken i figurerna 1 och och 2 visar hur ofta en kvinnlig respektive manlig programledare förekom, 

inte hur många de faktiskt var då samma person kunde återkomma. På SVT är männen marginellt fler, 

men fördelningen mellan riks- respektive lokala nyhetsprogram skiljer sig väldigt mycket och kvinnorna 

dominerar riksnyheterna, medan männen är flest på de lokala. 

 

På YLE är de kvinnliga programledarna många fler än de manliga både på riksnyheter och lokala 

nyheter. Jämför man den totala andelen med siffrorna som YLE har gått ut med på sin hemsida så 

stämmer det inte då de skrivit att kvinnor utgör 56 procent, och vi räkna ut att kvinnorna i vår studie 

utgör ungefär 69 procent. Detta är dock bara räknat på programledare, slår man ihop det med reportrar 

överensstämmer siffrorna mer.
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Figur 3. Andel kvinnliga och manliga reportrar 

på SVT:s riksnyheter. n=90 

 

Figur 4. Andel kvinnliga och manliga reportrar 

på SVT:s lokala nyheter. n=115

 

Figur 5. Andel kvinnliga och manliga reportrar 

på YLE:s riksnyheter. n=66 

Figur 6. Andel kvinnliga och manliga reportrar 

på YLE:s lokala nyheter. n=156

 

Antalet manliga och kvinnliga reportrar såg ungefär likadant ut på SVT:s riksnyheter som på de lokala 

nyheterna. Männen var fler än kvinnorna, särskilt på de lokala nyheterna. På YLE visade det sig att 

riksnyheterna hade flest kvinnliga reportrar och de lokala nyheterna hade flest manliga reportrar. Den 

procentuella skillnaden var däremot inte lika stor som på SVT. 

 

Trots att siffror från SCB (scb, 2017) visar att kvinnliga journalister är 52 procent i Sverige verkar det 

inte vara representativt för SVT i vår studie. Det kan dock bero på att endast 13 procent av alla Sveriges 

journalister arbetar inom statliga verksamheter, där ju SVT ingår. Siffrorna för YLE stämmer lite bättre 

och finsk public service är därmed mer jämställd i förhållande till svensk public service, när det kommer 

till anställda journalister. 
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Figur 7. Antal kvinnliga och manliga reportrar 

på SVT och vilka ämnen de rapporterat om. 

n=205 

 

Figur 8. Antal kvinnliga och manliga reportrar 

på YLE och vilka ämnen de rapporterat om. 

n=222 

Det finns en del skillnader vad gäller vilka ämnen kvinnliga respektive manliga reportrar har rapporterat 

om. Vi kan se att det är hela sex kategorier av nio där flest kvinnor varit reporter på YLE, medan det 

endast är tre på SVT. 

 

SVT rapporterar mest om brott och våld, sociala frågor och politik och att flest män rapporterar om 

dessa ämnen. Vi kan se att YLE rapporterar mycket om politik, sociala frågor och underhållning, kultur 

och sport, samt ekonomi och jobb. Däremot rapporterar de väldigt lite om brott och våld. 

 

Vi tolkar det som att de ämnen som rapporteras mest om i varje kanal är de nyhetsämnen som varje 

redaktion anser viktigast. På YLE kan vi se att det endast är två “viktiga” ämnen som domineras av 

män; ekonomi och jobb samt politik. De andra två, sociala frågor och underhållning, kultur och sport, 

rapporteras av flest kvinnor. Däremot är klyftorna större, då det bara är ett par fler kvinnor på de 

“kvinnodominerade” ämnena, medan det är cirka tio fler män på de “mansdominerade” ämnena. 

 

Detta kan tolkas utifrån det Adam Shehata skriver om dagordningsteori; att vi påverkas av nyheterna 

och de ämnen som presenteras mest anser vi viktiga (Shehata 2014, s. 319). Förmodligen är det så att 

brott och våld ses som viktigare i Sverige än i Finland eftersom YLE rapporterar så lite om det, medan 

det förekom mest av alla ämnen på SVT. Dessutom ser vi att det är flest män som rapporterar om brott 

och våld på SVT, men på YLE är det inte en enda man. Alltså kan vi se att flest män rapporterar om det 

ämne som anses viktigast på SVT. På YLE har man valt kvinnliga reportrar på det ämne som anses 

minst viktigt. Vi tolkar detta som att Yvonne Hirdmans genusteori stämmer och att de båda kanalerna 

använder manliga reportrar som norm i sin nyhetsrapportering och att kvinnliga reportrar får rapportera 
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om mindre “viktiga” ämnen (Hirdman 1988, s. 51). 

7.1.2 Intervjupersoner 

Under följande avsnitt presenterar vi diagram över det totala antalet intervjupersoner, intervjuade 

talespersoner och intervjuade experter. 

 

Figur 9. Antal intervjupersoner som förekom i 

inslag på SVT. Notera att det kunde förekomma 

fler än det fanns inslag. n=296 

Figur 10. Antal intervjupersoner som förekom i 

inslag på YLE. Notera att det kunde förekomma 

fler än det fanns inslag. n=388 

 

Det totala antalet intervjuade går inte att se då både och kan innebära två personer eller fler och kvinna 

kan innebära en eller fler kvinnor, men det vi kan se är åtminstone över 600 intervjuade och att YLE 

intervjuade flest (vilket inte är så konstigt då det var fler inslag på YLE). Vi kan konstatera att SVT:s 

intervjupersoner förekom mest på ett fåtal ämnen, brott och våld, sociala frågor och politik, och väldigt 

lite på övriga ämnen. YLE:s intervjupersoner förekom istället på ganska många ämnen, men mest 

underhållning, kultur och sport, ekonomi och jobb, sociala frågor och politik. 

 

Totalt intervjuades flest män på båda kanalerna och även det kan kopplas till Yvonne Hirdmans teori om 

genus, att allting ses och diskuteras utifrån att det manliga könet är normen, de viktiga nyheterna 

rapporteras av män och med män som intervjupersoner. Det signalerar dels att män får ta plats i och om 

viktiga nyheter, men det gör också att män anses viktiga eftersom de ges plats i ämnen som anses 

viktiga. 

 

Att män intervjuas mer  än kvinnor och därför kan ses som viktigare är ett problem. Edström menar att 

om kvinnors problem inte anses vara nyhetsmässiga så kommer den bristande jämställdheten göra så att 

yttrandefriheten begränsas (Edström 2015, s. 57). Om kvinnor och deras problem inte får komma fram 

så påverkar det yttrandefriheten negativt. 



20 

 

Figur 11. Antal manliga och kvinnliga 

talespersoner på SVT och inom vilka ämnen de 

fick uttala sig. n=156 

Figur 12. Antal manliga och kvinnliga 

talespersoner på YLE och inom vilka ämnen de 

fick uttala sig. n=131

 

På SVT fick de manliga talespersonerna uttala sig mest om ämnen som brott och våld, sociala frågor, 

ekonomi och jobb och politik, medan kvinnorna endast var fler på ämnet skola och vård. Kvinnorna 

förekom dock mest på sociala frågor, men där var männen ändå 33 procent fler. Det totala antalet inslag 

där talespersoner på SVT fick komma till tals var 156. Mer än hälften var män och bara en fjärdedel var 

kvinnor. Resterande inslag där talespersoner förekom hade både kvinnliga och manliga talespersoner i 

samma inslag. 

 

På YLE fick de manliga talespersonerna framträda mest inom ämnena brott och våld, sociala frågor, 

vetenskap och medicin, underhållning, kultur och sport. Kvinnorna var bara fler på djur och natur och 

de var lika många som männen på skola och vård. Det totala antalet inslag där talespersoner på YLE 

fick komma till tals var 131. Mer än hälften var män, precis som på SVT, och kvinnorna var endast 

ungefär en femtedel, alltså en mindre andel än kvinnorna på SVT. Resterande inslag där talespersoner 

förekom hade både kvinnliga och manliga talespersoner i samma inslag, och dessa var fler än på SVT.  

 

Även det här kan kopplas till genusteori, då vi ser att flest män får komma till tals inom de största 

ämnena, och vi kan då anta att män anses som mer pålitliga källor. Talespersoner blir ju företrädare för 

en grupp människor, exempelvis en arbetsplats eller ett parti, men det blir inte representativt för 

befolkningen. Siffrorna på scb.se och stat.fi visar ju att befolkningen i både Sverige och Finland är 

ungefär hälften kvinnor och hälften män, men trots detta får flest män företräda de olika grupperna i 

samhället. 
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Figur 13. Andel manliga och kvinnliga experter 

på SVT. n=24 

Figur 14. Andel manliga och kvinnliga experter 

på YLE. n=32

Det totala antalet inslag där experter förekom var 56 och flest fanns på YLE. SVT intervjuade flest 

manliga experter och YLE intervjuade flest kvinnliga experter. YLE hade däremot inte lika stora klyftor 

och var även bättre på att intervjua både manliga och kvinnliga experter i samma inslag. 

 

Jämför man dessa siffror med studien GMMP Finland 2015 är det här betydligt bättre, då vår studie 

visar större andel kvinnliga experter utan att de blir överrepresenterade. Vi ser även en liten förbättring 

på SVT, då GMMP Sverige 2015 också visar en högre andel manliga experter än vad vår undersökning 

gör. Trots den lilla förbättringen är männen fortfarande överrepresenterade. 

 

Då männen är så överrepresenterade på SVT antar vi att det finns en oskriven regel på redaktionerna, 

alltså att de inte tänker på det, om att män är mer legitima som experter än kvinnor. Detta kopplat till det 

Yvonne Hirdman skriver om att den manliga normen är en självklar överenskommelse. Hon menar att 

denna norm opererar där den inte syns (Hirdman 2001, s. 61-62). 

 

Alltså tolkar vi det som att journalisterna på SVT utgår från att människan är man, och att detta förs 

vidare till medborgarnas syn på verkligheten genom att de ser att män överrepresenteras. 

7.1.3 Män intervjuar män 

Följande avsnitt presenterar hur många av varje kön som blev intervjuade och om reportern var kvinnlig 

eller manlig, samt hur det skiljde sig på kanalerna. 
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Figur 15. Andel intervjuade personer och deras 

kön då reportern varit en kvinna på SVT. n=117 

Figur 16. Andel intervjuade personer och deras 

kön då reportern varit en man på SVT. n=152

 

Figur 17. Andel intervjuade personer och deras 

kön då reportern varit en kvinna på YLE. n=159 

Figur 18. Andel intervjuade personer och deras 

kön då reportern varit en man på YLE. n=164

 

Totalt sett var det flest inslag där manliga reportrar intervjuade andra män. Även kvinnliga reportrar 

intervjuade män mest, men de kvinnliga reportrarna på SVT var bäst på att intervjua män och kvinnor 

lika mycket. Vi kan även konstatera att de inslag på YLE där enbart kvinnor intervjuades var färre än de 

inslag där både män och kvinnor intervjuades i samma inslag, då det var en manlig reporter. 

 

Männen är dock ännu mer överrepresenterade på SVT när det var en manlig reporter, och det kopplar vi 

till det Yvonne Hirdman skriver om homosocial normativitet. Att män lyfter upp och beundrar varandra, 

men även skapar egna regler och normer (Hirdman 2001, s. 70). Alltså ser vi det som att män 

värdesätter andra män över kvinnor. Vi tolkar det med andra ord som att män intervjuar andra män på 

grund av denna homosociala normativitet, att män ser andra män som viktigare och mer legitima källor, 

medan kvinnor hamnar i skuggan. 
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Man kan även analysera detta utifrån Jesper Strömbäcks gestaltningsteori, att medierna rekonstruerar 

verkligheten genom att de tvingas välja och välja bort källor, ämnen, ord och attribut (Strömbäck 2014, 

s. 271). SVT och YLE måste alltså göra val och våra resultat visar att de väljer bort kvinnor. Det 

resulterar i att verkligheten uppfattas så att kvinnliga experter är färre än de manliga och/eller att deras 

röster inte är lika högt värderade som männens. 

7.1.4 Sammanfattning av kvantitativ del 

Totalt är det flest män som rapporterar och flest män som får komma till tals i nyheterna på SVT och 

YLE under den här tvåveckorsperioden. YLE är lite mer jämställt än SVT, med fler kvinnor på fler 

kategorier, men är även överrepresenterade på programledarpositioner. Däremot är kvinnliga reportrar 

på SVT duktiga på att intervjua lika många kvinnor, män och både och. Men männen intervjuar andra 

män mest på båda kanalerna. 

 

Vi ser det hela som att det blir en ond cirkel (som egentligen har funnits hela tiden och som inte verkar 

brytas). Män visas fortfarande oftare än kvinnor i medier och förknippas med “viktiga” ämnen, och 

samhället fortsätter att tro att män är viktigare än kvinnor. 

7.2 Resultat och analys av kvalitativ del 

Utifrån den kvantitativa delen av studien valde vi alltså ämnena politik, ekonomi och jobb, sociala 

frågor och skola och vård. Följande avsnitt kommer att behandla inslag från båda kanalerna och inom 

varje kategori. Vi redovisar först resultatet varvat med analysen av varje inslag för sig, och gör sedan en 

sammanfattning av varje kategori. 

 

Inslagen från SVT är tagna från Rapportsändningen klockan 19:30, fredag 28 april och måndag 1 maj. 

Inslagen från YLE är tagna från Uutisetsändningen klockan 20:30 (lokal tid) onsdag den 26 april. 

7.2.1 Politik 

SVT 

Inslaget var sjätte i sändningen och det var en manlig reporter. Inslaget handlade om ett budgetförslag 

från Kristdemokraterna, som vill höja skatten på momsen och satsa på polisen och primärvården. 

Inslaget var en minut och 15 sekunder. Reportern fick prata ungefär 43 sekunder. Kristdemokraternas 

partiledare blev intervjuad och hon fick prata i ungefär 30 sekunder.  
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Partiledaren inledde inslaget, hon fick prata i cirka sju sekunder, hon tyckte att den sittande regeringen 

inte ger äldre tillräcklig trygghet. Sedan pratade reportern om reformerna som Kristdemokraterna vill 

genomföra. Partiledaren fick sedan kommentera och berätta att den nya höjningen inte kommer påverka 

pensionärer. Reportern berättade sedan lite mer ingående om höjningen och hur det kommer påverka 

den enskilda människan. Partiledaren kommenterade att det är nog för de äldre nu. Reportern avslutade 

med att berätta att Kristdemokratern också vill satsa på polisen och primärvården.  

 

Inslaget var det sjätte i sändningen men det var också sex inslag efter så det hamnar i mitten. Om vi ser 

på detta utifrån dagordningsteorin så har det varken hög eller låg prioritet. En aspekt av dagordningen 

enligt Maxwell McCombs är att medier prioriterar viktiga och aktuella nyheter och riktar vår 

uppmärksamhet mot sådana (McCombs 2006, s. 23). Därför anser vi att det här inslaget inte kommer att 

läggas på minnet av tittarna efter sändningen. Detta inslag var ganska jämnt fördelat mellan kvinnor och 

män, då den manliga reportern och den intervjuade kvinnliga partiledaren fick prata nästan lika mycket.  

 

YLE  

Inslaget var första i sändningen och hade kvinnlig reporter. Det handlade om en reform genom ett 

budgetförslag från regeringen med bland annat målet om en högre sysselsättningsgrad i samhället och 

även sänkt pris på vård och medicin. Inslaget var en minut och 48 sekunder, reportern pratade ungefär 

en minut av inslaget. Två politiker intervjuades och fick tio sekunder var. En tredje intervjuperson (en 

ekonom från Nordea) fick prata i ungefär 27 sekunder. Samtliga intervjupersoner var män. 

 

Reportern inledde med att prata i 15 sekunder, och i hennes första mening framställde hon politikerna 

som trötta. Sedan tog ekonomen över och pratade i 15 sekunder om sina åsikter om förslaget (han var 

skeptisk till förslaget). Därefter fortsatte reportern att prata om de planerade sänkta priserna på olika 

sociala frågor och efter det fick ena politikern (partiledare i det parti som kommit med förslaget) svara 

på en kort fråga som ställdes ganska anklagande. Reportern pratade sedan vidare och ställde ungefär 

samma fråga till en annan politiker (finansministern). Inslaget avslutades med att ekonomen fick berätta 

lite till om vilka brister det finns i förslaget och att chansen att det kommer att funka är minimal, och 

slutligen pratade reportern de sista åtta sekunderna. 

 

Om man även här utgår från McCombs dagordningsteori ansågs det här inslaget som viktigast av YLE 

den 26 april. Vår tidigare uppfattning av att de viktigaste nyheterna presenteras av manliga reportrar 

som vi fått från rapporterna GMMP 2015 och The Presentation of Women in Foreign News (First 2002, 

s. 47) blir därmed delvis motbevisad. då det var en kvinnlig reporter i det här inslaget. Men då alla tre 
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intervjupersoner var män bekräftas vår uppfattning om att män får störst utrymme av de som får uttala 

sig i de viktigaste nyheterna. 

 

Tittar vi utifrån gestaltningsteorin innebär det att det här inslaget pekar mot att budgetförslaget är dåligt. 

Reportern ställde kritiserande frågor till politikerna, politikerna fick inte mycket utrymme till att förklara 

sin sak och den enda intervjuperson som fick stor plats var ekonomen som tydligt tvivlar på förslaget. 

Eftersom medierna enligt gestaltningsteorin rekonstruerar verkligheten, kan tittarna då antagligen lätt 

tolka inslaget som att förslaget är dåligt och att det är det YLE vill förmedla. Det hela känns inte särskilt 

objektivt från YLE:s håll. Och det känns heller inte jämställt, då den kvinnliga reportern tog mest plats. 

 

Jämförelse 

YLE prioriterade politik högst, medan SVT tyckte varken eller. Detta kan dock bero på att det pågick ett 

kommunalval i Finland under den här perioden och det kan ha påverkat dagordningen och därmed 

prioriteringen av politiska nyheter. SVT:s inslag var mer jämställt mellan könen och dessutom helt 

opartiskt, och politikern som berördes fick faktiskt komma till tals i ungefär 30 sekunder. På YLE fick 

berörda politiker knappt besvara en fråga som egentligen inte var särskilt meningsfull (det är väl ganska 

självklart att de tror på sin egen idé). Yvonne Hirdmans teori om att mannen är normen stämmer alltså 

inte på det finska inslaget, utan där verkar det snarare som att männen blir undanskuffade (Hirdman 

1998, s. 51). 

7.2.2 Ekonomi och jobb 

SVT 

Inslaget var nummer sju i sändningen och det var en kvinnlig reporter. Det handlade om att storbolagen 

presenterade sina vinster för första kvartalet. Inslaget var två minuter och 10 sekunder långt. Reportern 

fick prata i ungefär 40 sekunder. De var tre män som intervjuades och sammanlagt fick de prata i 75 

sekunder. Chefsanalytikern fick prata ungefär 35 sekunder, allokeringschefen och VDn fick prata cirka 

20 sekunder var. 

 

Reportern inledde med att kort presentera att det går bra för svenska storbolag. Sedan blev en 

chefsanalytiker från Remium intervjuad. Han sa att det är en rekordstark period och han är positiv. 

Sedan berättade reportern lite mer ingående om storbolagen och att ekonomin i europa och USA ligger 

bakom. Därefter blev en allokeringschef från Alfred Berg intervjuad. Han var också positivt. Han sitter 

vid ett bord med papper framför sig, reportern måste halvligga framåtlutad över bordet för att kunna se 

på dem. Reportern pratade igen, att det även brukar gå bra för bankerna när ekonomin går uppåt. Efter 
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det blev en VD för SEB intervjuad, även han var positiv trots rörigt politiskt läge i världen. Reportern 

frågade om det går för snabbt uppåt, VD:n svarade att det i så fall är just det, att det går för fort, som 

man eventuellt kan oroa sig för. Chefsanalytikern fick avsluta inslaget, han berättade att det kan ge lite 

oro när börskursen stigit för då måste börsbolagen prestera bättre. Han filmas i helkroppsfigur han står 

bredbent med armarna i sidan, när kameran sedan filmar reporter stod hon en bit bort, också i helfigur, 

men hon såg liten och ihopkrupen ut.  

 

Det här inslaget var nummer sju i ordningen och hamnade därför långt ner på dagordningen, med bara 

ett inslag efter. Om man utgår från dagordningsteorin kan man tolka det som att det här inslaget inte 

ansågs som särskilt viktigt (McCombs 2006, s. 23). Den tidigare forskningen från GMMP och The 

Presentation of Women in Foreign News gav oss uppfattningen av att “kvinnliga” ämnen inte anses lika 

viktiga som “manliga”. Inslaget kom efter ett skola och vård-inslag (som enligt rapporterna är 

“kvinnligt”), så att ekonomi och jobb skulle vara ett “manligare” och därför viktigare ämne blir här 

delvis motbevisat då reportern var kvinna och då inslaget kom efter skola och vård. Däremot kan vi 

tydligt se att männen tog mycket plats, både genom intervjutid men också genom hur de syntes rent 

kroppsligt. Så på så sätt kan det ses som ett “manligt “ ämne ändå. De intervjuade männen fick prata 

nästan dubbelt så mycket som den kvinnliga reportern, reportern pratade lite mer än en tredjedel av 

inslaget. Männen hon intervjuade hade också tydliga chefs- eller expertroller. 

       

YLE 

Inslaget var tionde i ordning i sändningen (sjunde om man räknar bort telegrammen) och det var en 

kvinnlig reporter. Det handlade om den delen i budgetförslaget från politikinslaget som tog upp frågan 

om sänkt pris på medicin. Inslaget var en minut och 56 sekunder, reportern pratade totalt 29 sekunder. 

Intervjupersonerna var två farmaceuter och en äldre dam (civilperson), de fick prata 29, 36 respektive 

tio sekunder. Samtliga intervjupersoner var kvinnor. 

 

Reportern inledde med att prata kortfattat om att priserna på medicin ska sänkas. Därefter intervjuade 

hon en farmaceut på ett apotek och denne fick berätta om hur det kommer att påverka deras verksamhet. 

Efter det pratade reportern lite till och intervjuade sedan en annan farmaceut per telefon som pratade om 

hur det kommer att påverka apotek i stort samt hur själva förslaget har diskuterats med regeringen, och 

varför det tagits upp i budgeten. Reportern intervjuade till sist en äldre dam utanför apoteket som den 

första farmaceuten arbetar på, och damen fick kort berätta hur de sänkta priserna kommer påverka 

henne. 
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Inslaget bestod av enbart kvinnor, men kom inte förrän mot slutet av sändningen. Den tidigare 

forskningen från GMMP och The Presentation of Women in Foreign News gav oss uppfattningen av 

“kvinnliga” ämnen inte anses lika viktiga som “manliga”. Det här inslaget bekräftar vår uppfattning 

eftersom det bara fanns kvinnor med och det hamnade i slutet av sändningen. Däremot motbevisas vår 

tidigare uppfattning av att ämnet ekonomi och jobb är “manligt”, då det bara förekom kvinnor här. 

 

Jämförelse 

Båda inslagen hamnade i slutet av respektive sändning och var alltså inte så viktiga. De skillnader vi kan 

se är att SVT hade en kvinnlig reporter och bara manliga intervjupersoner, medan YLE hade en kvinnlig 

reporter och bara kvinnliga intervjupersoner. Förhållandet mellan reporter och intervjuperson var 

likadant på respektive inslag, intervjupersonerna tog större plats. Enda skillnaden var att männen på 

SVT hade högre status (yrke) än kvinnorna på YLE. Utifrån ett genusperspektiv låg alla medverkande 

på samma nivå på YLE, då alla var kvinnor, medan det var män som tog platsen ifrån den kvinnliga 

reportern på SVT. Rosalind Gill beskriver att det inte bara är antalet kvinnor och män som spelar roll, 

utan även hur de porträtteras (Gill 2007, s. 107). I SVT:s inslag kan vi tydligt se att männen 

porträtterades som makthavare, då de filmades ur ett perspektiv som fick dem att se större ut. Den 

kvinnliga reportern framställdes som svag då hon tog lite plats även om hon filmades i helkropp. 

7.2.3 Sociala frågor 

SVT 

Inslaget var nummer sju i sändningsordningen och det var en manlig reporter. Inslaget handlade om att 

de skett olyckor på trampolinparker och att konsumentverket nu ska utreda det. Inslaget var en minut 

och 40 sekunder. Reportern pratade i cirka 45 sekunder. De intervjuade var två män och en kvinna. 

Kvinnan fick prata i ca 40 sekunder, medan männen fick prata i tio respektive fem sekunder. 

 

Inslaget började med ett en kvinna på konsumentverket berättade att de fått in anmälningar om allvarliga 

olyckor och att de pekar på brister i branschen. Sedan berättade reportern om två olyckor som hänt i en 

trampolinpark i Örebro, en pojke som fått ett sår i huvudet och en man som brutit nacken. Mannen fick 

kommentera nackskadan per telefon ca 5 sek. Därefter fick den ansvarige (man) kommentera 

händelserna. Han påpekade vikten av att inte hoppa över sin egen förmåga och att majoriteten av 

olyckorna händer på grund av att folk gör det ändå. Reporter berättade sedan att de båda olyckorna 

anmälts och kort om vilka lagar som gäller, sedan fick kvinnan på konsumentverket kommentera igen.  
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I slutet av inslaget, under den avslutande intervjun med kvinnan från konsumentverket, lät det som att 

reportern inte riktigt lyssnar på henne. Kvinnan påpekade vikten av tillräckligt med personal och 

reportern kommenterade det som att det var hans egen slutsats. (K) är kvinnan och (M) är den manliga 

reportern. 

 

K: - Man måste se till att miljön är säker och att man har bra säkerhetsrutiner för hur man arbetar dagligt 

och vid olyckor och att man har tillräckligt med personal hela tiden, då det här är en sån verksamhet som 

kräver att man verkligen ser till att dem som är där inte använder det på fel sätt. 

 

M: - Det kan vara där det brister ibland, att de är för lite personal kanske? 

K: - Det kan det vara, att det finns för lite personal i jämförelse med hur många som är där. 

 

Det kan också vara så att reportern ville göra en enkel sammanfattning av det kvinnan från 

konsumentverket precis sa för att tittarna skulle förstå, men tonen kändes lite förminskade så vi tolkar 

det ändå som att den manliga reportern inte lyssnade på den kvinnliga intervjupersonen. Kvinnan var 

den intervjuperson som fick prata längst, dock fick männen sammanlagt prata mer. Hon blev även 

intervjuad först och kan därför ses som viktigast av intervjupersonerna. 

 

Enligt dagordningsteorin hamn inte det här inslaget så högt upp på dagordningen då det var det sjunde i 

ordningen. Däremot var det ett till sociala frågor- inslag precis efter, men det hade en kvinnlig reporter. 

Om man utgår från dagordningsteorin så kan man se att det här inslaget om sociala frågor värderades 

högre än det som kom efter. Det efterkommande inslaget handlade om att vissa flyktingfamiljer har 

rätten att återförenas under asylansökan, och riktade in sig på en specifik familj. Dock var det inslaget 

längre med cirka två minuter. 

 

Man kunde se att det fanns tydliga skillnader i hur reportrarna betedde sig. Inslaget om trampolinparken 

med den manliga reportern var ett vanligt nyhetsinslag, inslaget om flyktingfamiljen med den kvinnliga 

reportern var mer som ett reportage. Den kvinnliga reportern satt exempelvis ner med barnen i familjen i 

en säng, och tittade på bilder de visade på sin surfplatta. Den manliga reportern inte var lika nära sina 

intervjupersoner. Yvonne Hirdman skriver att genus är regler om vad som är  “kvinnligt” och “manligt” 

som samhället skapar, exempelvis att rosa är flickigt och blått är pojkigt (Hirdman 1998,s. 51). Vi tolkar 

det som att den kvinnliga reporter i det efterkommande sociala frågor-inslaget tar en mer 

omhändertagande och moderlig roll, något som kan ses som typiskt kvinnligt utifrån ett 

genusperspektiv. 
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Reportern i detta inslag ställde inte den ansvariga mannen mot väggen under intervjun utan han fick bara 

kommentera händelsen lite kort. Det skulle man kunna analysera utifrån homosocial normativitet, då det 

verkar som att den manliga reportern på ett sätt höll den ansvariga mannen bakom ryggen (Hirdman 

2001,s. 70). Hade någon av dem varit en kvinna hade kanske den ansvarige blivit mer ställd mot väggen, 

då vi sett tendenser till att kvinnliga reportrar på SVT ställer ansvariga mot väggen. 

 

YLE 

Inslaget var det andra i sändningen och rapporterades av en manlig reporter. Det handlade också om det 

som politikinslaget tog upp, men här vinklade man på vad medborgarna tycker om budgetförslaget och 

hur det kan komma att påverka vård- och dagisplatser etc. Inslaget var en minut och 59 sekunder och 

reportern pratade totalt en minut och elva sekunder, det vill säga majoriteten av inslaget. De fyra 

intervjupersonerna var två män och två kvinnor, och i intervjuordningen fick de prata i tio sekunder 

(man), fem sekunder (kvinna), tio sekunder (man) och 23 sekunder (kvinna). 

 

Reportern inledde med att kortfattat berätta om budgetförslaget och ganska snabbt fick första 

intervjupersonen uttrycka sin åsikt (han var negativt inställd till förslaget). Därefter rullade inslaget på 

och varvades av att reportern pratade om olika delar av budgetförslaget, med att resterande 

intervjupersoner tyckte till om de olika delarna (alla är positiva). Inslaget avslutades med den sista 

intervjupersonen, som verkar ha erfarenhet av den sista delen - dagis/förskola. 

 

Det här inslaget var det andra i ordningen, så enligt dagordningsteorin ansåg YLE att det var ganska 

viktigt att ta upp vad medborgarna tycker om budgetförslaget. Det här inslaget var mycket mer objektivt 

och jämställt jämfört med politikinslaget, då reportern här har intervjuat lika många kvinnor som män. 

Det är däremot intressant att den enda intervjupersonen som var negativ till förslaget fick komma till tals 

först (och var en man). Däremot avslutades inslaget med en kvinnlig intervjuperson som var positiv till 

förslaget och hon fick dessutom mest plats av alla intervjupersoner. 

 

Enligt dagordningsteorin skulle den manliga intervjupersonen med negativa åsikter vara den viktigaste 

då han kom först, medan enligt gestaltningsteorin skulle kvinnan i slutet vara viktigast, då hon fick mest 

plats. Eftersom det är svårt att tolka vem reportern ville framhäva mest då olika teorier säger olika saker 

tolkar vi inslaget som jämställt. 

 

Jämförelse 

Jämför man inslagen ansågs själva ämnet sociala frågor viktigare på YLE, då det kom mycket tidigare i 
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sändningen. På SVT:s inslag förekom tydliga tendenser av homosocial normativitet, medan YLE:s 

inslag var ganska jämställt. Däremot tog reportern på YLE mer plats, men det kan bero på att det 

inslaget hade mer information och ingen intervjuad talesperson eller expert som kunde framföra den 

informationen. 

7.2.4 Skola och vård 

SVT 

Inslaget var det sjätte i sändningsordningen och det var en kvinnlig reporter. Det handlade om svårt 

sjuka barn som tvingas bo kvar på sjukhuset eftersom de inte anses ha rätt till assistent. Inslaget riktade 

in sig på ett barn med familj. Inslaget var tre minuter och 47 sekunder. Reportern pratade i ungefär en 

minut och 50 sekunder. De intervjuade var flickans föräldrar (mamma och pappa) och en chef från 

kommunen (kvinna). Pappan och mamman fick prata i ungefär 30 sekunder var. Kvinnan från 

kommunen fick prata i cirka 25 sekunder.  

 

Inslaget började med ett kort klipp på den sjuka ettåringen med mamma och pappa. Sedan kom 

reportern in. Hon berättade om barnets svåra hjärtfel och hennes flera operationer. Efter det blev 

mamman och pappan intervjuade, de berättade om flickans första operation. Reportern fortsatte sedan 

att prata om att flickan inte kunde andas själv efter den tredje operationen och nu fått ett rör/slang 

genom halsen att andas med. Pappan berättade att de måste hålla kolla på sin dotter dygnet runt. 

Reportern fortsatte sedan att prata, hon berättade att barn i samma tillstånd tidigare haft rätt till assistans 

men försäkringskassan har hårdare regler nu. Hon berättade hur många barn som förlorat rätten till 

hjälp. Efter det intervjuades föräldrarna igen. Reportern fortsatte sedan prata om att de tvingas bo kvar 

på sjukhuset.  

 

Förvaltningschefen på kommunen (kvinna) kommenterade sedan. Hon önskade att de hanterat de 

annorlunda men att de inte var hennes fråga. Reportern ställde henne mot väggen under intervjun och de 

avbröt varandra väldigt mycket under intervjun. 

 

Reportern pratade sedan igen, hon förklarade att barnet har många operationer kvar men kan få ett 

fungerande hjärta och andas utan hjälp, pappan och mamman avslutade inslaget med en kommentar. 

 

Inslaget var ganska långt ner i sändningen, så utifrån ett dagordningperspektiv tolkar vi det som att det 

inte är högt prioriterat. Rosalind Gill skriver att hälsa klassas som ett mer  “kvinnligt “ ämne (Gill 

2007,s. 107). Vi ser här att det är ett “kvinnligt” ämne och att det hamnar långt ner på dagordningen, vi 
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drar alltså slutsaten att det har ett samband. Att det här inslaget är lägre prioriterat för att det är ett 

“kvinnligt” ämne.  

 

Fördelningen mellan hur länge reportern samt intervjupersonerna får prata var relativt jämn. Reportern 

fick prata något längre, men de intervjuade fick prata cirka lika länge var. Det som var intressant med 

inslaget var reporterns intervju med den kvinnliga chefen på kommunen. De båda avbröt varandra och 

det var lite hetsig stämning. Reportern ställde den som ansågs ansvarig mot väggen. I inslaget om 

trampolinparkerna ställde den manliga reportern inte den ansvariga mot väggen.  

 

YLE 

Inslaget var det fjärde i sändningen och det var en kvinnlig reporter. Det handlade om att 

barnmorskeavdelningen på ett sjukhus ska renoveras och att det kan bli problematiskt med vårdplatser 

för kvinnor som ska föda, då det är ett stort sjukhus. Inslaget var en minut och 54 sekunder och 

reportern pratade i totalt en minut och 18 sekunder, varav 40 av dem var massa information helt i början 

innan första intervjupersonen fick komma till tals. 

 

Första intervjupersonen fick svara på frågan om vart alla vårdtagare skulle ta vägen under renoveringen 

och han (chef för avdelningen) fick tolv sekunder på sig. Sedan pratade reportern vidare om hur 

barnmorskor skulle kunna påverkas och intervjuade sedan en kvinnlig barnmorska på sjukhuset som 

berättade hur hennes arbete kommer att påverkas. Denne fick prata i elva sekunder. Slutligen pratade 

reportern om själva renoveringen och ställde en kort fråga till en ansvarig på företaget som ska renovera 

avdelningen, denne (kvinna) fick också prata i elva sekunder. 

 

Enligt dagordningen var det här inslaget ganska viktigt. Reportern tog störst plats och då det var en 

kvinnlig reporter bekräftas vår uppfattning av att skola och vård är ett “kvinnligt” ämne, däremot 

motbevisas vår teori om att ämnet skola och vård är lågt prioriterat, eftersom det kom ganska tidigt i 

sändningen. Den enda mannen i inslaget intervjuades först och fick en sekund längre än kvinnorna, men 

de fick mer tid totalt. Men man kan ändå säga utifrån dagordningsteorin att mannen sågs som en 

viktigare källa då han var först. 

 

Jämförelse 

Vi kan se att det här ämnet prioriterades högre på YLE än på SVT. Vi kan även se att det var kvinnliga 

reportrar på båda inslagen och fler intervjuade kvinnor än män och männen som intervjuades fick 

framträda mindre än kvinnorna. Det stärker vår tes att skola och vård är ett “kvinnligt” ämne. Tänker vi 
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jämställdhet är YLE med andra ord bättre än SVT, då ett “typiskt kvinnligt” inslag kom tidigt i sändning 

på YLE. 

7.2.5 Sammanfattning av kvalitativ del 

Vi kan se att YLE har placerat sina “kvinnliga” ämnen såsom skola och vård och sociala frågor högre 

upp på sin dagordning än SVT. Vi kan alltså inte se sambandet mellan att “kvinnliga” ämnen är lågt 

prioriterade på YLE, medan vi kan se det på SVT. På SVT kan vi dessutom se att sociala frågor med en 

manlig reporter hamnar högre upp än samma ämne med en kvinnlig reporter. På SVT hamnar till och 

med utrikespolitik högre upp än skola och vård. Ekonomi och jobb hamnar längre ner på dagordningen 

både på SVT och YLE och det var kvinnliga reportrar på båda. Männen fick totalt sett mest plats på 

ekonomi och jobb på SVT och på sociala frågor på YLE. Kvinnorna fick totalt sett mest plats på skola 

och vård på SVT och kvinnorna fick mest plats på ekonomi och jobb samt skola och vård på YLE. 

 

Om man jämför jämställdheten på SVT och YLE så får kvinnorna mer plats på YLE. Förutom 

tidsmässigt porträtterades kvinnor och män ganska jämlikt med endast några undantag. I dessa undantag 

framställdes männen som makthavare på SVT genom att de fysiskt fick mer plats och att de var experter 

med lösning på problemen. På YLE var det istället kvinnor som fick mer plats, men i form av att de 

(reportrar) styrde sina intervjuer. 

 

Vad gäller intervjuordning kan vi inte se att något kön blir mer eller mindre prioriterat på någon av 

kanalerna. På SVT kunde vi se att de kvinnliga och manliga reportrarna betedde sig olika, exempelvis 

var den kvinnliga reportern på sociala frågor-inslaget mer familjär med sina intervjupersoner, medan 

den manliga var mer avståndstagande. Den kvinnliga reportern på SVT:s  inslag om ekonomi och jobb 

som tog lite plats och såg ganska ihopkrupen ut, medan hennes intervjuade män tog mycket plats. Ser 

man det här ur ett genusperspektiv bekräftas att kvinnor är mer moderliga och tar lite plats och att män 

är mer professionella och tar mycket plats på SVT, medan på YLE motbevisas det i inslaget där den 

kvinnliga reportern ställer de manliga politikerna mot väggen. 

 

Vi såg inga offer på YLE, men på SVT fanns två inslag med lika många manliga och kvinnliga offer. Ur 

ett genusperspektiv kan man tänka sig att kvinnor porträtteras som offer oftare än män, men vi ser inte 

den kopplingen. 
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8. Diskussion och slutsatser 

Under följande avsnitt kommer vi diskutera våra slutsatser och egna tankar om det vi kommit fram till. 

 

Resultatet visade att det totalt sett var flest manliga journalister på båda kanalerna. SVT:s fördelning av 

manliga och kvinnliga reportrar såg likadan ut på riksnyheter som på lokala nyheter, men på YLE såg 

fördelningen annorlunda ut, det var ganska jämnt fördelat på riksnyheterna medan männen dominerade 

på de lokala nyheterna. Man skulle kunna tolka det som att YLE lägger krutet på riksnyheterna för att 

det ska se bra ut och att det egentligen inte är så jämställt just för att klyftan är större på de lokala 

nyheterna. 

 

Att siffror visar att Sveriges journalister består till 52 procent av kvinnor, men att de bara utgör ungefär 

45 procent av SVT:s reportrar och programledare, tycker vi är lite märkligt då andelen bör vara högre på 

public service än genomsnittet. 45 procent är däremot en bra siffra. Vår forskningsfråga Hur många 

kvinnor respektive män är synliga reportrar och programledare på SVT och YLE? kan vi alltså besvara 

med att det totalt är flest män som är synliga reportrar och programledare på båda kanalerna. 

 

YLE var mer jämställt än SVT, och på en punkt var det till och med så att kvinnorna var 

överrepresenterade, alltså att det förekom över 50 procent kvinnor. Att vara överrepresenterade visar att 

de kanske har gått för långt, för det är ju inte heller jämställt, men det var bara på en punkt av många 

som vi undersökte, så vi ser inte att det är något problem. 

 

Förtroendet för public service är större i Finland än i Sverige och vi tror att det kan hänga ihop med att 

YLE är bättre på att ha med fler kvinnor i nyheterna än SVT. Om man som kvinna inte känner sig 

representerad i nyheterna så har man kanske inte heller särskilt stort förtroende och vi tror att det kan 

vara en bidragande faktor till det låga förtroendet för SVT. Vi kopplar detta till det Maria Edström 

skriver om att yttrandefriheten blir lidande om kvinnors talan inte får komma fram (Edström, 2015, s. 

57). 

 

YLE var inte bara bättre på antalet kvinnor, utan de fick även mer plats. I den kvalitativa delen av 

studien såg vi endast ett fåtal tecken på att något kön framställdes bättre eller sämre, då det i ett inslag 

förekom en något kritisk syn på manliga politiker. På SVT var det relativt jämnt mellan 

intervjupersonerna, både tidsmässigt och antalsmässigt, men vi kunde se tydliga tendenser till att 

männen fick ta mer plats vad gäller gestaltning, det vill säga hur de uttryckte sig och framställdes med 
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kameravinklar. Vår forskningsfråga På vilket sätt får kvinnor och män uttala sig, finns det någon 

skillnad på SVT och YLE? kan därför besvaras med att det finns skillnad på hur män och kvinnor får 

uttala sig mellan kanalerna. På SVT får männen mer plats och på YLE får kvinnorna mer plats. 

 

Vår kvantitativa del överensstämmer ganska bra med tidigare forskning, vi kan se att “manliga” ämnen 

såsom politik och ekonomi och jobb, och “kvinnliga” ämnen såsom skola och vård och livsstil är 

desamma i vår studie. Däremot kan vi se att högt prioriterade ämnen skiljer sig åt mellan kanalerna, på 

YLE värderades politik, ekonomi och jobb och sociala frågor högst. På SVT var det brott och våld, 

sociala frågor och politik. På SVT är det dessutom så att dessa tre har flest män, medan ett av ämnena 

på YLE har flest kvinnor. Intervjupersonerna var flest män på de viktigaste ämnena på båda kanalerna, 

och därmed kan vi dra slutsatsen att män värderas som mer pålitliga källor och detta bekräftar den 

homosociala normativiteten som Yvonne Hirdman skriver om (Hirdman 2001, s.70). Män lyfter män 

och kvinnor hamnar i skuggan. I den kvalitativa delen av vår studie drar vi slutsatsen att “kvinnliga” 

ämnen fortfarande tenderar att prioriteras lågt, men mer på SVT än på YLE. Vår forskningsfråga Finns 

det “kvinnliga” och “manliga” ämnen på SVT och YLE? kan besvaras med att vi kan se tendenser av 

“kvinnliga” och “manliga” ämnen. 

 

Eftersom män förekom oftare än kvinnor på “viktiga” ämnen så drar vi slutsatsen att de ses som mer 

legitima och/eller seriösa än kvinnliga reportrar och/eller intervjupersoner. Vi tror att att män fortfarande 

väljs framför kvinnor eftersom samhället i stort ser män som mer legitima och seriösa. Det blir en ond 

cirkel där nyheterna reproducerar en icke jämställd bild av samhället genom att de väljer ut de som ses 

som seriösa av samhället (män). Och eftersom vi påverkas av den bilden media ger av samhället så 

kommer vi fortsätta se män som mer seriösa och legitima. Tolkat utifrån dagordningsteorin så ser vi det 

som att, om media presenterar fler kvinnor som experter och/eller reportrar på “viktiga” nyheter, så 

kommer samhällets bild bli mer jämställt. Det kan vara så att SVT är rädda för att uppfattas som mindre 

seriösa om fler kvinnor gestaltas med makt och legitimitet. Vi kan däremot se att SVT inte behöver vara 

rädda för detta då YLE har fler kvinnor i sin produktion och ändå har högre förtroende än SVT. Det kan 

även vara så att Sverige redan ser sig själv som ett jämställt land och att SVT därför inte pushar sig själv 

att bli ännu bättre. Vår forskningsfråga Hur många kvinnor respektive män får uttala sig i nyhetsinslag 

på SVT och YLE? kan alltså besvaras med att flest män får uttala sig. 

 

Vår undersökning och tidigare forskning visar att svensk och finsk public service ändå är relativt 

jämställt om man jämför med andra länder. Det är bra, men det är mindre bra att den inte har kommit 

längre, då det fortfarande påverkar yttrandefriheten och demokratin negativt att kvinnor inte får komma 
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till tals lika mycket som män. Public service som koncept är bra då de med hjälp av sin icke 

vinstdrivande verksamhet och med sina mål kan ge en så bred bild av samhället som möjligt till så 

många som möjligt, men då måste de också utnyttja dessa möjligheter. 

8.1 Förslag till vidare forskning 

Det är intressant att SVT har en kvinnlig VD men har flest manliga reportrar och programledare och att 

YLE har en manlig VD men flest kvinnliga reportrar och programledare. Det skulle vara intressant att 

studera vidare hur just detta diskuteras på redaktionerna, om det är så att en manlig VD medvetet 

försöker rekrytera fler kvinnor eller om det hela är en slump. Vi skulle alltså föreslå att vidare studera 

hur jämställdhet diskuteras på SVT och YLEs redaktion och hur det påverkar inslagen.  

 

Redaktionernas generella diskussion om jämställdhet hade också varit något viktigt att undersöka. Om 

det skiljer sig mellan SVT och YLE. Det skulle även var intressant att forska vidare på skillnaden på 

förtroende för  SVT och YLE, om det är så att det är något som hänger ihop med att YLE har fler 

kvinnor, eller om det finns fler bidragande faktorer.  

 

Hur ålder och etnicitet spelar in på jämställdheten hade också varit viktigt att undersöka. Samt varför 

Brott och våld inte syns på YLE.   
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Bilagor 

Bilaga A Definitioner  

 

Politik/Regering syftar till nyheter om regeringen, politik, politiska beslut, val och propaganda. Alla 

sorters beslut eller förslag hamnar här även om det skulle kunna röra en annan kategori också, 

exempelvis skolan. 

 

Livsstil är när inslagen handlar om människor i hemmiljö, fritidsintressen, mode och smink, inredning, 

matlagning och trädgård. 

 

Djur/Natur rör frågor om djuren och naturen, naturreservat, fiske, hästar, jakt (lagar om jakt eller 

liknande hamnar under politik). 

 

Underhållning/Kultur/Sport är nyheter med ämnen som bland annat museum, konst, teater, film, musik, 

kändisar, sport, och melodifestivalen.  

 

Ekonomi/Jobb innefattar ekonomifrågor, till exempel bostad, banker och skatter, samt jobbfrågor, till 

exempel om någon startat ett nytt företag, om ett företag går i konkurs, men även varsel, strejk eller 

löner. 

 

Vetenskap/Medicin är allt vetenskapligt och medicinskt som inte berör patientens vård, utan fakta om 

det kemiska, exempelvis nya mediciner, vaccinationer, uppfinningar, sjukdomar och djurförsök. 

Allmänna hälsofrågor hamnar också här, exempelvis om inslaget handlar om att det är bra att röra på 

sig. 

 

Sociala frågor syftar till nyheter som rör olika problem i samhället, exempelvis brandkår, polis (som 

inte rör direkta brott utan allmänna frågor, exempelvis problem bland unga), flyktingkrisen, svält, 

hemlösa, ideellt arbete, mobbning, tragedier och olyckor (arbetsrelaterade olyckor kategoriseras in här 

också). Kyrka och religion hamnar här med. 

 

Skola/Vård är nyheter som rör skolan och vården, exempelvis vårdplatser, skolplatser, äldrevård, 

funktionshinder, skolmiljö. Här hamnar även dagis och fritids. Frågor om exempelvis lärarbrist hamnar 

här och inte under Ekonomi/Jobb. 
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Brott/Våld innebär alla sorters nyheter om brott och våld. 

 

När vi skriver kvinna och man så menar vi den biologiska könsdefinitionen, alltså att det är en eller flera 

kvinnliga eller manliga till utseendet. Det beror på att vi inte har möjlighet att analysera genus i den 

kvantitativa delen om det inte tydligt framgår i inslagen att någon vill identifiera sig som något annat än 

det vi ser. Vi har däremot en variabel som vi kallar Varken eller och den använder vi om personen är en 

henperson och det tydligt framgår i inslaget. 

 

Kategorin både och definierar vi som att både en kvinna och man (eller flera, vi kategoriserar även en 

man och två kvinnor som både och) är med i inslaget eller som reportrar. 

 

Notera alltså att vi har kategoriserat utefter kön och inte efter antal personer. Om det förekom två 

kvinnliga experter har vi inte kunnat koda det, utan enbart att de förekom. 

 

Intervjupersonernas kategorier har vi definierat som följande:  

 

Expert är de personer som har en djupare kunskap inom ett speciellt område, exempelvis, överläkare, 

advokat, professor, forskare, vetenskapskvinna/man, kommentatorer, och personer som har en uttalad 

experttitel. 

 

Huvudperson är huvudpersoner i ett reportage, alltså när det är ett case. 

 

Talesman är politiker, företrädare för föreningar, olika chefer och/eller VD, rektorer, projektledare samt 

borgmästare, även poliser och brandmän hamnar under denna kategori. 

 

Personlig Erfarenhet är de personer som har varit närstående till någon eller själva upplevt något, 

exempelvis strejk, olyckor, varsel, förlossning, sjukdomar, nivån på skolmaten, bröllop etc. Här hamnar 

även ögonvittnen till olika händelser som till exempel brott. 

 

Yrkesperson är alla yrkespersoner, alltså anställda av olika slag, exempelvis lärare, kock, 

fabriksarbetare, trädgårdsmästare samt entreprenörer och egenföretagare. Här hamnar också 

sportutövare på högre nivå, exempelvis ishockeyspelare i högsta ligan. Poliser, ambulanspersonal och 

brandmän hamnar under talesperson då vi ser dem som företrädare för viktiga samhällsfunktioner. 
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Allmänhetens åsikt är de personer som reportern intervjuar “på stan” och/eller ber kommentera en 

händelse, så alltså alla voxpop:ar.  

 

  



43 

 

Bilaga B Variabler 

Variabler Variabelvärden  

Inslagen  

V1 Kanal  1.SVT 

2.YLE 

V2 Reporter 0. N/A 

1. Kvinna 

2. Man  

3. Både och  

4. Varken eller 

V3 Intervjuperson Expert  0. N/A 

1. Kvinna 

2. Man  

3. Både och  

4. Varken eller 

V4 Intervjuperson Huvudperson 0. N/A 

1. Kvinna 

2. Man  

3. Både och  

4. Varken eller 

V5 Intervjuperson Talesman 0. N/A 

1. Kvinna 

2. Man  

3. Både och  

4. Varken eller 

V6 Intervjuperson Personlig erfarenhet  0. N/A 

1. Kvinna 

2. Man  

3. Både och  

4. Varken eller 

V7 Intervjuperson Yrkesperson 0. N/A 

1. Kvinna 

2. Man 

3. Både och 

4. Varken eller 

V8 Intervjuperson Allmänhetens åsikt 0. N/A 

1. Kvinna 

2. Man  

3. Både och  

4. Varken eller 
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V9 Ämne  1. Politik 

2. Livsstil 

3. Djur och Natur 

4. Underhållning, Kultur och Sport 

5. Ekonomi och Jobb 

6. Vetenskap och Medicin 

7. Sociala frågor 

8. Skola och Vård 

9. Brott och Våld 

V10 Program  1. Riks 

2. Lokal 

I studion  

V11 Kanal 1. SVT 

2. YLE 

V12 Programledare 1. Kvinna 

2. Man 

3. Både och 

4. Varken eller 

V13 Program 1. Riks 

2. Lokal 

V14 Intervjuperson Expert 0. N/A 

1. Kvinna 

2. Man 

3. Både och 

4. Varken eller 

V15 Ämne (som experten talar om) 1. Politik 

2. Livsstil 

3. Djur och Natur 

4. Underhållning, Kultur och Sport 

5. Ekonomi och Jobb 

6. Vetenskap och Medicin 

7. Sociala frågor 

8. Skola och Vård 

9. Brott och Våld 
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Bilaga C Sändningar kvantitativ del 

Sändningarna som redovisas är SVT:s Rapport (SVT R), lokalredaktionerna Västernorrland, Skåne, Öst, 

Väst, Dalarna, Småland, Norrbotten och Sörmland (SVT L 1-8) och YLE:s Uutiset (YLE R), 

lokalredaktionerna Pohjois-Suomi, Pirkanmaa, Itä-Suomi, Tavastland, Kaakkois-Suomi, Lounais-

Suomi, Keski-Suomi och Pohjanmaa (YLE L 1-8). 

Vecka 14 

3 april 2017 

SVT  kl 

R   19.30 

L 1  19.55 

L 2  19.55 

L 3  19.55 

L 4  19.55 

L 5  19.55 

L 6  19.55 

L 7  19.55 

L 8  19.55 

 

YLE kl 

R 20.30 (lokal tid) 

L 1 17.46 (lokal tid) 

L 2 17.46 (lokal tid) 

L 3 17.46 (lokal tid) 

L 4 17.46 (lokal tid) 

L 5 17.46 (lokal tid) 

L 6 17.46 (lokal tid) 

L 7 17.46 (lokal tid) 

L 8 17.46 (lokal tid)) 

 

4 april 2017 

SVT  kl 

R   19.30 

L 1  19.55 

L 2  19.55 

L 3  19.55 

L 4  19.55 

L 5  19.55 

L 6  19.55 

L 7  19.55 

L 8  19.55 

 

YLE kl 

R 20.30 (lokal tid) 

L 1 17.46 (lokal tid) 

L 2 17.46 (lokal tid) 

L 3 17.46 (lokal tid) 

L 4 17.46 (lokal tid) 

L 5 17.46 (lokal tid) 

L 6 17.46 (lokal tid) 

L 7 17.46 (lokal tid) 

L 8 17.46 (lokal tid)) 

 

5 april 2017 

SVT  kl 

R   19.30 

L 1  19.55 

L 2  19.55 

L 3  19.55 

L 4  19.55 

L 5  19.55 

L 6  19.55 

L 7  19.55 

L 8  19.55 

 

YLE kl 

R 20.30 (lokal tid) 

L 1 17.46 (lokal tid) 

L 2 17.46 (lokal tid) 

L 3 17.46 (lokal tid) 

L 4 17.46 (lokal tid) 

L 5 17.46 (lokal tid) 

L 6 17.46 (lokal tid) 

L 7 17.46 (lokal tid) 

L 8 17.46 (lokal tid) 

 

6 april 2017 

SVT  kl 

R   19.30 

L 1  19.55 

L 2  19.55 

L 3  19.55 

L 4  19.55 

L 5  19.55 
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L 6  19.55 

L 7  19.55 

L 8  19.55 

 

YLE kl 

R 20.30 (lokal tid) 

L 1 17.46 (lokal tid) 

L 2 17.46 (lokal tid) 

L 3 17.46 (lokal tid) 

L 4 17.46 (lokal tid) 

L 5 17.46 (lokal tid) 

L 6 17.46 (lokal tid) 

L 7 17.46 (lokal tid) 

L 8 17.46 (lokal tid) 

 

7 april 2017 

SVT  kl 

R   19.30 

L 1  19.55 

L 2  19.55 

L 3  19.55 

L 4  19.55 

L 5  19.55 

L 6  19.55 

L 7  19.55 

L 8  19.55 

 

YLE kl 

R 20.30 (lokal tid) 

L 1 17.46 (lokal tid) 

L 2 17.46 (lokal tid) 

L 3 17.46 (lokal tid) 

L 4 17.46 (lokal tid) 

L 5 17.46 (lokal tid) 

L 6 17.46 (lokal tid) 

L 7 17.46 (lokal tid) 

L 8 17.46 (lokal tid) 

 

8 april 2017 

 

SVT  kl 

R   19.30 

YLE kl 

R 20.30 (lokal tid) 

 

9 april 2017 

SVT  kl 

R   19.30 

YLE kl 

R 20.30 (lokal tid) 

 

Vecka 15 

10 april 2017 

SVT  kl 

R   19.30 

L 1  19.55 

L 2  19.55 

L 3  19.55 

L 4  19.55 

L 5  19.55 

L 6  19.55 

L 7  19.55 

L 8  19.55 

 

YLE kl 

R 20.30 (lokal tid) 

L 1 17.46 (lokal tid) 

L 2 17.46 (lokal tid) 

L 3 17.46 (lokal tid) 

L 4 17.46 (lokal tid) 

L 5 17.46 (lokal tid) 

L 6 17.46 (lokal tid) 

L 7 17.46 (lokal tid) 

L 8 17.46 (lokal tid)) 

 

11 april 2017 

SVT  kl 

R   19.30 

L 1  19.55 

L 2  19.55 

L 3  19.55 

L 4  19.55 

L 5  19.55 

L 6  19.55 

L 7  19.55 

L 8  19.55 

 

YLE kl 

R 20.30 (lokal tid) 

L 1 17.46 (lokal tid) 

L 2 17.46 (lokal tid) 

L 3 17.46 (lokal tid) 

L 4 17.46 (lokal tid) 

L 5 17.46 (lokal tid) 

L 6 17.46 (lokal tid) 

L 7 17.46 (lokal tid) 

L 8 17.46 (lokal tid) 

 

12 april 2017 

SVT  kl 

R   19.30 

L 1  19.55 
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L 2  19.55 

L 3  19.55 

L 4  19.55 

L 5  19.55 

L 6  19.55 

L 7  19.55 

L 8  19.55 

 

YLE kl 

R 20.30 (lokal tid) 

L 1 17.46 (lokal tid) 

L 2 17.46 (lokal tid) 

L 3 17.46 (lokal tid) 

L 4 17.46 (lokal tid) 

L 5 17.46 (lokal tid) 

L 6 17.46 (lokal tid) 

L 7 17.46 (lokal tid) 

L 8 17.46 (lokal tid) 

 

 

13 april 2017 

SVT  kl 

R   19.30 

L 1  19.55 

L 2  19.55 

L 3  19.55 

L 4  19.55 

L 5  19.55 

L 6  19.55 

L 7  19.55 

L 8  19.55 

 

YLE kl 

R 20.30 (lokal tid) 

L 1 17.46 (lokal tid) 

L 2 17.46 (lokal tid) 

L 3 17.46 (lokal tid) 

L 4 17.46 (lokal tid) 

L 5 17.46 (lokal tid) 

L 6 17.46 (lokal tid) 

L 7 17.46 (lokal tid) 

L 8 17.46 (lokal tid) 

 

14 april 2017 

SVT  kl 

R   19.30 

YLE kl 

R 20.30 (lokal tid) 

 

15 april 2017 

SVT  kl 

R   19.30 

YLE kl 

R 20.30 (lokal tid) 

 

16 april 2017 

SVT  kl 

R   19.30 

YLE kl 

R 20.30 (lokal tid)  
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Bilaga D Instruktioner Kvalitativ del 

 

Här följer de frågor som vi har utgått ifrån när vi analyserat inslagen till den kvalitativa delen.  

 

 

● Finns det något offer? 

● Framgår källa? 

● Vem är den viktigaste källan? 

● Vem har orsakat problemet? 

● Vem har lösningen? 

● Huvudperson? 

● Vem får prata mest? 

● Hur blir de intervjuade? 

● Var i sändningen ligger inslaget? 

● Vem blir intervjuad först?  
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Bilaga E Sändningar kvalitativ del 

YLE 

Sändning onsdag 26 april 2017 klockan 20.30 (lokal tid) 

http://areena.yle.fi/1-3825068?autoplay=true 

Dagordningen: 

Politik - 1 min 48 sekunder 

Sociala - frågor 1 min 59 sekunder 

Politik 

Skola och vård - 1 min 54 sekunder 

Politik (utrikes) 

Politik (utrikes) 

Sociala frågor (utrikes - telegram) 

Ekonomi och jobb (telegram) 

Ekonomi och jobb (telegram) 

Ekonomi och jobb - 1 min 56 sekunder 

Kultur (telegram) 

Kultur 

 

SVT 

Sändning fredag 28 april 2017 klockan 19.30  

Brott 

Brott 

Politik (utrikes) 

Brott 

Politik (telegram) 

Politik - 1min 15 sekunder 

Sociala frågor - 1min 40 sekunder 

Sociala frågor-3min 

Politik (utrikes) 

Politik (utrikes) 

Brott  

Kultur  

 

http://areena.yle.fi/1-3825068?autoplay=true
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Sändning Måndag 1 maj 19.30 

Politik 

Politik  

Politik (utrikes) 

Politik (utrikes) 

Brott 

Skola/Vård - 3min 47 sekunder 

Ekonomi/Jobb - 2 min 10 sekunder  

Vetenskap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


