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Abstract  

I följande uppsats studeras hur en kvinnlig och manlig programledare leder tolv avsnitt av programmet 

Debatt från 2001. En kvalitativ undersökning utifrån ett genusperspektiv har gjorts. Den metod som 

använts är en semiotisk bildanalys som anpassats till rörlig bild. Vi har utgått från en genusteori som 

innehåller termerna genuslogik, genussystem och kroppspolitik.  

De frågor som ställdes handlade om hur en manlig respektive kvinnlig programledare presenteras i olika 

kameravinklar, vad de hade på sig för kläder samt vilket utrymme programledarna hade i programmet 

Debatt gällande uppdelning av ämnen och tid i rutan. Även hur gäster och studiopublik bemötte en 

kvinnlig respektive manlig programledare. Studiens syfte var att undersöka hur könsmärkningen av 

manligt och kvinnligt programledarskap har sett ut i SVT:s Debatt.  

De slutsatser som dras är att det fanns tydliga skillnader mellan en kvinnlig och manlig programledare. 

Den kvinnliga programledaren fick ”mjukare” ämnen än den manliga. Mjuka ämnen är till exempel vård 

och skola, medan hårda ämnen till exempel är politik och ekonomi. Skillnader i kroppsspråk och kläder 

identifierades. Diskussionerna som programledarna ledde skiljde sig åt, den manliga fick ta hand om de 

livligare debatterna och den kvinnliga fick leda lugnare samtal. Kameravinklarna som användes skiljde 

sig mellan programledarna i vissa situationer. Slutsatserna har dragits från ett genusperspektiv som 

inkluderar genusforskning och diskussionen mynnar ut i förslag på vidare forskning.  

 

Nyckelord: Debatt, Genus, Journalistik, Jämställdhet, Kvinnligt/Manligt, Public Service.  
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1. Inledning 
 
I artikeln The colorful evolution of newswomen’s attire av Katherine Boyle (2012) i Washington Post tar 

hon upp hur kvinnliga tv-journalisters klädsel har förändrats över åren. I decennier har kvinnliga 

journalister använt kavaj för att dölja sina bröst och smälta in i en professionell kultur enligt 

artikelförfattaren. Men under de senaste åren har nyhetskvinnorna börjat rata kavajerna. Nu har de på sig 

ljusa ärmlösa sidenklänningar och stilettklackar, de har börjat avstå från det som förr var strikta påbud 

som till exempel inga bara ben eller långt, utsläppt hår – feminina attribut som kan distrahera tv-tittarna 

från nyheterna.  

Denna förändring har påverkat kraven för att arbeta som kvinna inom tv. Studier har visat att de 

kvinnliga journalisterna ofta oroar sig över hur deras utseende påverkar deras karriär, något som deras 

manliga kollegor inte ser som ett hinder. För att komma in i tv-branschen måste man som ung kvinnlig 

journalist acceptera att man ska se attraktiv ut. Flera kvinnor som gått emot dessa krav genom att klippa 

sig och använda mindre smink på Fox News i USA har förlorat jobben. Även i USA sa en manlig chef 

för ett tv-bolag att han valde kvinnliga nyhetsankare ur en underklädeskatalog från Victoria’s Secret 

(Boyle 2012).  

Förr behövde man alltså som kvinna ”avkönas” för att ses jämställd bredvid sina manliga kollegor. Nu 

väljer många kvinnor att använda sig av feminina attribut för att visa att man kan vara både kvinna och 

människa, något som filosofen Simone de Beauvoir (1949) i sin bok Det andra könet menar är något 

som kvinnor har behövt välja mellan (de Beauvoir 1949). Men attraktiva kvinnor anses också ge högre 

tittarsiffror. Den kvinnliga revolutionen inom tv i USA tycks ha gått åt fel håll, vi anser att det har varit 

en försämring för kvinnor som är journalister.  

Sverige anses som ett av de ledande länderna i världen när det gäller jämställdhet. Men strukturer som 

motarbetar jämställdhet kan leva kvar, ibland till synes obemärkt. Denna studie undersöker hur 

könsmärkningen av kvinnliga respektive manliga programledare sett ut i SVT. Därför har vi valt att 

studera den allra första säsongen av Debatt, som började sändas vintern 2001. I denna säsong hade 

Debatt två programledare i samma program: Anna Hedenmo och Lars Wiklund.  
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2. Syfte  
 
Syftet med denna studie är att undersöka skillnader mellan en manlig och kvinnlig programledare. Valet 

att undersöka SVT:s Debatt var slumpmässigt, men passande eftersom det var en kvinnlig och manlig 

programledare som ledde programmet tillsammans i den första säsongen som sändes 2001. I vår 

undersökning har vi velat ta reda på om en kvinnlig programledare får lika mycket plats i tv som en 

manlig. Vi har haft för avsikt att jämföra skillnader i kroppsspråk, kläder, ämnesuppdelning, 

tidsuppdelning, kameravinklar och placering i tv-rutan mellan de två programledare som ledde Debatt. 

Grundat på tidigare forskning kring samma tema och våra egna resultat har vi analyserat och diskuterat 

varför det såg ut på det sättet när programmet sändes.  

 

3. Frågeställningar 
 
Utifrån vårt syfte har vi formulerat följande frågeställningar:  

Hur presenterades en manlig respektive kvinnlig programledare vad gällde kameravinklar, smink, 

kläder, kroppsspråk, tid och uppdelning av ämnen? 

Vilket utrymme hade en kvinnlig respektive manlig programledare i programmet Debatt?  

Hur bemötte gäster och studiopublik en kvinnlig respektive manlig programledare? 

 

4. Bakgrund och tidigare forskning 
 
SVT:s hemsida betraktar jämställdhet mellan kvinnor och män som en tillgång i arbetet och en 

förutsättning för public serviceuppdraget (Sveriges Televisions public service-redovisning 2014). SVT 

bedriver en jämställdhetspolicy med två aspekter - programpolitiskt och personalpolitiskt. Alla 

medarbetare ska samarbeta för en jämställd arbetsplats och jämställdhet ska vara en naturlig del i 

verksamheten. Arbetsorganisation och miljö ska anpassas så att kvinnor och män kan fungera och arbeta 

på lika villkor. Lönediskriminering på grund av kön får inte påträffas. I programutbudet ska 

jämställdheten avspeglas såväl i ämnesval och inriktning som i andelen medverkande kvinnor och män. 

Det står även på övergripande mål för SVT:s bemanning att könsammansättning inom varje 

yrkesområde ska vara jämn eller ha en avvikelse på högst tio procent (Jämställdhetspolicy för Sveriges 

Television).  
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4.1 Kvinnors och mäns representation i media 
 

Journalistkåren är internationellt sett jämställd till antalet och det blir alltfler kvinnliga programledare. 

Trots att journalistikens villkor för kvinnor har förändrats spelar kvinnors utseende fortfarande en stor 

roll för kvinnliga nyhetsprogramledare. Medieforskaren Maria Edström (2006) menar i boken TV-

rummets eliter. Föreställningar om kön och makt i fakta och fiktion att i USA är det vanligt med 

nyhetsuppläsare med modellutseende, något som myntat uttrycket ”barbie-news” (Edström 2006, s. 60).  

De flesta studier kring programledare ur ett genusperspektiv kommer oftast från USA. Journalisten 

Haley Potter (2013) menar i artikeln Female Journalists and Their Media Representation att kvinnliga 

nyhetsankare på nyhetskanalen Fox News visade en tydlig sexualisering av kvinnliga programledare. 

Till exempel tyckte kvinnorna som lämnat fältet att de hade en mindre chans att avancera i karriären på 

nyhetsredaktioner. De kände sig behandlade som andra klassens medborgare på redaktionerna och 

kände att deras arbete inte var meningsfullt eftersom deras definition av nyheter skiljde sig från manliga 

chefers. De trodde även att de kunde tjäna mer pengar och mer respekt i andra yrken (Potter 2013, s. 5). 

Medieforskarna Erika Engström och Anthony J. Ferri (2000) har i deras vetenskapliga artikel Looking 

Through a Gendered Lens: Local U.S. Television News Anchors’ Perceived Career Barriers gjort en 

studie som omfattar 246 amerikanska nyhetsankare. Engström och Ferri ville ta reda på vad det fanns 

för hinder i deras karriärer baserade på kön. 118 män och 128 kvinnor svarade på enkäter. Resultatet 

visade att de flesta kvinnor i åldrarna 25 till 39 år rangordnade utseendet som det största hindret för 

deras karriär. Engström och Ferri gjorde antagandet att de kvinnliga nyhetsankare som var under 25 år 

var mer beredda på de krav som ställdes på utseende eftersom de ville in i branschen och att de över 40 

inte brydde sig lika mycket eftersom de redan hade en framgångsrik karriär bakom sig och då verkade 

inte utseendet vara lika viktigt (Engström och Ferri 2000, s. 18).  

För de kvinnor som var över 40 år var konflikten mellan deras roller som fruar/mödrar och deras yrke 

som nyhetsankare det största hindret i deras karriärer. Engström och Ferri menar att samhället, som 

inkluderar tittarna och mediebranschen, fortfarande värderar kvinnliga nyhetsankare baserat på deras 

utseende, medan de värderar manliga nyhetsankare efter deras förmågor. Både kvinnliga och manliga 

nyhetsankare uppfattade balansen av jobb och familjeliv som ett hinder i utvecklingen av deras yrke. 

Men för kvinnor var denna konflikt mer framträdande. De kvinnor som hade barn ansåg att branschen 

visade väldigt lite sympati och stöd för deras ansvar som mödrar. Inga av de manliga nyhetsankarna 

kommenterade denna punkt. De kvinnliga nyhetsankarna ansåg det finnas en barriär i att behöva flytta 

runt för att klättra i karriären eftersom det skulle innebära svårigheter för deras makar/pojkvänner. Detta 

var inget hinder som de manliga nyhetsankarna nämnde (Engström och Ferri 2000, s. 19).  
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Medieforskarna Maria Brann och Kimberly Leezer Himes (2010) har i studien Perceived Credibility of 

MaleVersus Female Television Newscasters tagit reda på hur 232 universitetsstuderande uppfattar 

kvinnliga och manliga nyhetsuppläsares trovärdighet. De kom fram till att manliga nyhetsankare ansågs 

vara mer kompetenta, lugna och utåtvända än kvinnliga nyhetsankare (Brann och Leezer Himes 2010, s. 

2). Enligt Brann och Leezer Himes har män historiskt associerats med expertis och kunskap i offentliga 

forum, vilket kan vara varför män ansågs vara mer kompetenta som nyhetsuppläsare i studien. Tittarna 

uppfattar därför manliga programledare som mer lugna vid förmedlingen av dramatiska nyheter för att 

det är vad tittarna förväntar sig (Brann och Leezer Himes 2010, s. 8).  

Studier visar att kvinnliga nyhetsankare ofta bedöms utifrån kvinnlighet och utseende snarare än 

journalistisk integritet och kompetens. Medieforskaren Katherine Boyle (2012) har i artikeln The 

colorful evolution of newswomen’s attire granskat nyhetsinslag gällande välkända kvinnliga journalister 

och fann att de flesta relateras på något sätt till deras fysiska utseende, till exempel har det 

kommenterats om för mycket smink angående de kvinnliga nyhetsankarna på Fox News. Företagets chef 

skämtade även om att han anlitade Sarah Palin därför att hon såg bra ut och hade tittarsiffror (Boyle 

2012). En manlig nyhetsankare sa att de anlitade hans kvinnliga kollegor genom att titta i en 

underklädeskatalog från Victoria’s Secret. Det finns andra fall som visar att en saknad kvinnlighet kan 

bidra till att kvinnor relateras till deras utseende. Ann Curry fick sparken efter ett år på Today Show och 

ersattes av en yngre journalist. I intervjuer berättade Ann Curry om att hon inte hade gått ihop med sina 

chefer angående hennes personliga stil - hon vägrade färga håret, ha höga klackar och figursydda kläder. 

En annan studie visar att kvinnliga nyhetsankare förväntas vara flirtiga och att äldre nyhetsankare därför 

uppfattas som mindre trovärdiga. Ann Curry saknade ett "ungdomligt beteende" och ett feminint 

utseende. Detta är ett exempel på åldersdiskriminering som visar att utseendet spelar stor roll för 

kvinnliga journalister, likaså beteendet (Potter 2013, s. 8). I samband med Ann Curry har en annan 

journalist hävdat att hon blev sparkad från sitt jobb på grund av sitt utseende. Rhonda Lee, meteorolog, 

blev sparkad efter att på Facebook försvarat sitt korta hår med att hon älskade sitt afroamerikanska arv. 

Det är både ras- och könsdiskriminerande att sparka någon på dessa grunder (Potter 2013, s. 9).  

Genusforskaren Ingrid Banks (2009) skriver i sin artikel i Feminist frontiers att hår spelar roll. Detta tar 

även Haley Potter (2013) upp. När mörka kvinnor har kortklippt hår är de konstruerade att vara 

oattraktiva, okvinnliga, maskulina och lesbiska. Anledningarna till Lees uppsägning är fortfarande 

oklara. Morgonshower och kvällsnyheter i de amerikanska mediebolagen NBC, ABC och CBS visar att 

44 procent är kvinnor och av dessa är cirka 12,5 procent mörkhyade kvinnor. Denna rasdiskriminering 

hänger ihop med diskriminering av kvinnor, samhällsberättelser fortsätter att sätta vita män i en 

maktposition (Potter 2013, s. 9). 
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Medieforskaren Margareta Melin-Higgins (2003) har i sin studie Fly eller fäkta. Kvinnliga journalisters 

överlevnadstekniker intervjuat kvinnliga och manliga brittiska journalister för att ta reda på hur 

manlighet och kvinnlighet ser ut i den journalistiska kulturen. Strategier används av män för att stänga 

ute kvinnor ur journalistiken. En strategi var ”gatekeeper-funktionen”, där grindvakterna, som 

bestämmer vilka nyheter som släpps igenom, gav stöd åt vissa journalisters karriärklättring. I 

Storbritannien talade man om ”the old boys network”, där den som hade rätt bakgrund, gått i rätt skolor 

och kände rätt människor kunde få hjälp med karriären. En annan strategi Melin-Higgins upptäckte var 

de rutiner som ingick i den journalistiska vardagen. En av dessa rutiner var morgonmöten på 

redaktionerna där jobb delades ut till enskilda journalister eller grupper. Det var på dessa möten som 

”mjuka” nyheter gavs till kvinnorna och de ”hårda” nyheterna gavs till männen. Mötena blev ofta 

känslomässiga och konfliktfyllda eftersom många kvinnor ifrågasatte ”den naturliga ordningen”. Den 

tredje strategin var att även redaktionskulturen var könad. De vanligaste samtalsämnena på 

redaktionerna var sport, sexistiska och rasistiska skämt. Majoriteten av kvinnorna som intervjuades 

berättade att tjuvnyp i rumpan tillhörde vardagen. De kallades också ord som ”girly” och ”darling”, 

medan kvinnliga journalister med hög status kallades ”hårdbiten gammal hagga” eller ”tuff som ett par 

gamla stövlar”. 14 av 17 intervjuade män använde dessa ord för att beskriva deras kvinnliga kolleger. 

Även puben sågs som en plats för dessa strategier, speciellt i Skottland, där pubar var manlig mark och 

oundvikligt för journalister. Många kvinnor undvek miljön eftersom de sexistiska och rasistiska 

tonfallen fortsatte där och dessutom den manliga jargongen. Där diskuterades också morgonmötena på 

redaktionerna, och jobb delades ut över ölbägarna mellan chefer och reportrar, män emellan (Melin-

Higgins 2003, s. 58).  

Melin-Higgins (2003) menar att de kvinnliga journalisterna ses som ”de andra”, som undantag, eftersom 

de inte har en plats för makt. De är aldrig journalister främst, alltid kvinnliga journalister och därmed 

aldrig en del av den dominerande kulturen. De ses alltid som kvinnliga chefer och kvinnliga reportrar 

och måste därför använda sig av andra medel än deras manliga kolleger i sin kamp. Hon menar att 

taktiker är sätt för kvinnor att ”överleva” yrkesmässigt inom journalistiken. Hon fann fyra taktiker som 

de kvinnliga journalisterna använde sig av; att bli ”en av tjejerna”, att spela på sin kvinnlighet, att bli ”en 

av grabbarna” och att fly redaktionerna (Melin-Higgins 2003, s. 59).   

När de skulle bli ”en av tjejerna” upptäckte Melin-Higgins att de kvinnliga journalisterna arbetade för 

att öka statusen för de områden de verkade inom istället för att böja sig för underordningen. På det sättet 

kunde de utvidga de ”mjuka” nyheterna både när det gällde status och fysiskt medieutrymme. Till 

exempel så startade de radioprogram, bilagor, speciella sidor och egna tidskrifter (Melin-Higgins 2003, 
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s. 59). Medieforskaren Liesbet van Zoonen (1998) menar att den här taktiken är ett sätt för kvinnor att 

söka stöd och överleva den sexistiska underordning de utsätts för (van Zoonen 1998, s. 33).  

När det gäller att spela på sin kvinnlighet accepterade de kvinnliga journalisterna till synes 

underordningen, den plats och det ämnesområde de tilldelats, trots att de hellre skulle vilja ägna sig åt 

någonting annat. De tog på sig rollen som ”kvinnlig” journalist och var även mycket måna om sitt yttre. 

De arbetade med mode, kvinnosidor och kvinnoreportage, men kämpade inte för områdenas status och 

plats och ansåg sig själva vara ”modemedvetna” och ”feminina”, till skillnad från deras övriga kolleger 

som de kallade för ”bitchiga, maskulina kvinnliga politiska korrespondenter”. De sågs dessutom som 

”trevliga snygga tjejer” och ”roliga att arbeta med” eftersom de inte ansågs göra något hot mot den 

dominerande kulturen på grund av deras anti-feministiska uttalanden. De utnyttjade sina utseenden för 

karriärmässiga fördelar och var mer passiva kring förtrycket vilket gjorde att de var mindre frustrerade 

(Melin-Higgins 2003, s. 61).  

Den tredje taktiken var att bli ”en av grabbarna”, för att bli accepterad som journalist och infiltrera den 

dominerande kulturen. Kvinnorna här accepterade inte underordningen och utmanade den ”naturliga” 

underordningen. De är dem som bland annat bråkade på morgonmötena på redaktionerna. De nöjde sig 

inte med att bli kallade för ”småtjejer”, de har valt att slåss för att nå dit de vill och vill ha en karriär och 

statusfylld position i fältet (Melin-Higgins 2003, s. 61).  

Den fjärde och sista taktiken var att fly fältet. Med andra ord lämnade de kvinnliga journalisterna 

redaktionerna för att stanna kvar inom fältet. En del kvinnliga journalister som intervjuades hade tröttnat 

på sitt arbete och istället valt att arbeta som frilans, med webbjournalistik hemifrån, med 

journalistikutbildning, personalutveckling eller att sluta helt inom branschen. Den dominerande 

kulturens strategier hade lyckats. Nämnvärt är att arbeten utanför redaktionerna hade lägre status och 

sämre lön. En orsak till att bli frilansjournalist var att de hade tid för både karriär och familj, något som 

de som var ”en av grabbarna” i flera fall hade fått välja bort (Melin-Higgins 2003, s. 63).  

Margareta Melin-Higgins (2003) upptäckte dessutom att de kvinnliga journalister hon intervjuat trots 

olika klassbakgrund och skillnader i val av taktik hade ett gemensamt journalistiskt förhållningssätt, 

något som hon också funnit hos svenska kvinnliga journalister; de hade tydliga mål med sin verksamhet, 

det var mer än ”ett jobb” för dem. De var även mer ”etiska” när det gällde deras källor och ifrågasatte 

den journalistiska objektiviteten (Melin-Higgins 2003, s. 64).  

 

Universitetslektorn Maria Edströms (2006) forskning TV-rummets eliter handlar om hur kvinnliga och 

manliga eliter representeras i svensk tv. I denna studie ingår även fördelningen mellan kvinnliga och 
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manliga programledare. Hon menar att det pågår en kamp om synlighet i svensk tv och att synlighet i tv 

är ett kapital som kan växlas in till riktig makt. Det som har betydelse är vad som händer när man ser ett 

reportage eller en intervjuperson i det samlade utbudet och när bild läggs på bild (Edström 2006, s. 11). 

I en mätning av de journalister som arbetar i bild var 47 procent kvinnor och 53 procent män. Bland 

programledarna var 45 procent kvinnor och 55 procent män. Den största skillnaden var bland 

sportkommentatorer där 94 procent var män och endast sex procent kvinnor. Edströms slutsats är att 

könsmärkningen fortfarande präglar tv-rutan. Könsmärkning handlar om att kvinnor och män tilldelas 

olika roller i medierna och att de ofta förekommer på olika villkor i medierna. Samtidigt som personalen 

i TV-företagen är mer jämställd till antalet pågår en könsmärkning när det kommer till positioner, roller 

och fokus. Edström menar att det går väldigt långsamt att förändra journalistikens strukturer. SVT har 

en jämställdhetspolicy, men trots det, verkar jämställdhet inte ligga som högsta prioritet för kanalen 

(Edström 2006, s. 216).  

 

5. Teori – journalistikens könsmärkning 
 

Denna uppsats tar sin utgångspunkt i ett genusperspektiv då vi vill jämföra hur kvinnliga och manliga 

programledare har framställts i tv. Genusteori handlar om olika samhällsvetenskapliga teorier. De 

samhällsvetenskapliga teorier som vi använt oss av är strategier och taktiker (Melin-Higgins 2003), 

journalistikens genuslogik (van Zoonen 1998), genussystemet (Hirdman 1988), och kroppspolitik 

(Eduards 2007).  

Det är viktigt att understryka att det inte är biologiska skillnader i sig som utgör genus, utan det är 

tolkningen av dessa. Genus baseras på en kulturell tolkning av de biologiska skillnaderna mellan män 

och kvinnor (Jarlbro 2006, sid. 12).  

 

5.1 Genussystemet 
 

Genusforskaren Yvonne Hirdman (1988) menar i rapporten Genussystemet - reflexioner kring kvinnors 

sociala underordning att begreppet genussystem är användbart för att problematisera och understryka 

definitionen av genus. Det ska vara som ett slags nätverk av processer, föreställningar, fenomen och 

förväntningar som skapar ett slags mönster och regelbundenheter. Genussystemet är en ordningsstruktur 

av kön som är en förutsättning för sociala ordningar som till exempel det sociala, ekonomiska och 

politiska. Mönsterstrukturen och systemets två lagar gör att vi kan tala om denna ordning på ett abstrakt 
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och generellt plan. Dessa två lagar som Hirdman (1988) går igenom bidrar till att inte låsa sig vid en 

bestämd bild, utan de bidrar till att ha ett nytänk med sig. Den första lagen kallas dikotomin som betyder 

isärhållandets tabu - kvinnligt och manligt bör inte blandas. Den andra lagen är hierarkin - mannen är en 

norm för det allmängiltiga och normala. Författaren försöker svara på frågan varför den feministiska 

frågan ställer till det inom kvinnoforskningen. Hon tror att ett generellt förtryck måste ha en generell 

förklaring och detta bidrar med att kvinnoforskningen måste försvara sig mot två ovetenskapliga 

förklaringar. Den ena förklaringen är den konspiratoriska som står på en biologisk grund, den onde-

mannen-teorin i olika tappningar, särarts, romantiska, gynocentrisk-feministiska som lägger kvinnan 

eller den feminina synvinkeln i centrum för synen på världen. Hirdman är noga med att poängtera att vi 

ska lämna "ursprunget" och skriver att det är ointressant även om det finns en uppdelning om tänkandet 

angående kön. Det är särhållningen (lagarna) som den manliga normen legitimeras menar hon. Hirdman 

anser att teorier tas om den manliga normen inom kvinnoforskningen som leder till exempelvis teorier 

som indirekt bidrar till könsförtrycket. För att förstå detta måste man titta på kulturella, sociala, 

ekonomiska och psykologiska faktorer som bidrar till denna särhållning. Särhållandets "lag" finns 

överallt, både i psykisk och fysisk ordning och strukturerar platser, egenskaper och sysslor (Hirdman 

1988, s. 51).  

I föreställningar om det manliga och kvinnliga och i arbetsdelningen mellan könen finns särhållningens 

grunduttryck. Att orientera sig i världen efter sysslor, sorter och platser bidrar även till maktskapande. 

Könen formar "hon" och "han" och bidrar ständigt till biologiska olikheter, till exempel att kvinnor 

föder barn. Kvinnor är det negativa medan män är det positiva. Detta tänkande bidrar till en struktur som 

belönar tänkandet i "aha-upplevelser". Vi föds in i dessa kulturella tankemönster som har skapats, 

varken kvinnor eller män föds till det. Hirdman skriver att genusvetenskapandet både geografiskt och 

historiskt bidrar till föreställningar om vad en kvinna och en man är (Hirdman 1988).  

Genusforskaren Maud Eduards (2007) menar i boken Kroppspolitik. Om Moder Svea och andra kvinnor 

att när det gäller kvinnors kroppar är det en ständig förhandling. Kvinnors kroppar görs till orosmoment 

och beskrivs som ”särskilda”. I den tillskrivs kulturella värden och symboliska betydelser - den goda 

modern eller till exempel kvinnor som hindras att få utbildning har föreställningar om nationen 

inskrivna i sina kroppar. Kvinnokroppen utsätts för övergrepp, våld och marginalisering. Eduards kallar 

politiska åtgärder och idéer om kroppar för kroppspolitik (Eduards 2007, s. 14). Kroppar kan till 

exempel tillskrivas ras/etnicitet och andra sociala attribut. Eduards tar upp hur kvinnokroppar skiljer sig 

från männens, även hur kvinnokroppar särskiljs från kvinnokroppar utifrån tillgänglighet, femininet, 

reproduktiv förmåga, sexuell läggning, etnicitet och klass. Hon menar att den offentliga politiken 

sorterar kvinnor för den nationella gemenskapen i mer eller mindre gynnande positioner. Detta tyder på 
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att mänskliga kroppar tillskrivs olika värden i olika sammanhang och tider. Detta måste undersökas mer 

menar Eduards. Det talas nästan inte alls om kroppen eller kroppars betydelse i politiken när det 

kommer till den offentliga debatten. Enstaka politiska frågor handlar om det kroppsliga, ofta om 

kvinnors reproducerande kroppar, dock utan att de berör politiken i stort. Eduards undrar hur dessa 

politiska överenskommelser påverkar synen på kvinnors demokratiska närvaro och rättigheter. Den 

biologiska kroppen och kvinnors naturliga uppgifter ses traditionellt sätt som begränsningar för kvinnor. 

Bortom politiska värderingar och maktrelationer betraktas kvinnokroppen som något i sig, det kan ses 

som om kvinnokroppen döljer det politiska (Eduards 2007, s. 15). 

Kroppspolitik innehåller fler innebörder än könspolitik och innebär att kvinnor som reduceras till objekt 

förlorar sin mänsklighet (Eduards 2007, s. 16). Kvinnan förknippas med kropp, kön och sexualitet 

medan människa och man smälter samman. Vill kvinnan betraktas som människa måste hon förneka sin 

kropp, sexualitet och sitt kön. I vardagslivet ses kvinnors betydelse och värde som mödrar, gravida, 

sexuella varelser, våldsutsatta närvarande och kvinnokroppen som en (o)naturlig avvikelse och ett 

problem. Dessa problem måste regleras politiskt för att kvinnor ska kunna ta plats i det offentliga. Män 

däremot kan vara allmänt tillämpliga och specifika samtidigt. Den manliga kroppen ses som en social 

och politisk resurs och sällan som ett hinder, även andra aspekter spelar roll som dess heterosexualitet, 

klasstillhörighet och vithet. Den manliga kroppen döljs och avkönas till potent och allmängiltig medan 

kvinnor definieras som säregna och särskilda i kroppens våld (Eduards 2007, s. 17). Kroppar som skiljer 

sig från dessa aspekter, det ”normala”, bidrar till oro och besvär, även mäns kroppar fastställs. I ett 

feministiskt perspektiv är skillnaden att kvinnokroppen uppfattas som tillgänglig för män. Ett föremål 

för begär och fantasier som visar sig i krav på sexuell tillgänglighet till skillnad från manliga kroppar. 

Kvinnor utsätts även för sexuella hot och våldsbrott medan män sällan drabbas av detta. Män utsätts 

dock för våld inom det militära och civila. Kvinnor har rövats, dyrkats och varit en handelsvara mellan 

män i olika kulturer långt före den moderna nationalstaten. Våld och människohandel pågår fortfarande, 

Eduards menar att demokratin skulle få sig en allvarlig törn om man erkänner att kvinnors kroppar 

behandlas annorlunda och tillgängliga för män (Eduards 2007, s. 18). Föreställningar om femininitet och 

maskulinitet medverkar till att kvinnokroppen ses som olika problem, därmed berättigas en reglerande 

kroppspolitik (Eduards 2007, s. 19). 

 

5.2 Journalistikens genus 
 
Medieforskaren Liesbet van Zoonen (1998) menar i boken ”One of the girls? Changing gender of 

journalism” News, gender and power att genuslogiken kan tolkas inom journalistikens ramar. Resultat 
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från enkäter och intervjuer från journalister i västvärlden avslöjar vad kvinnor och män tycker om deras 

egna yrkesvärderingar, vad de tror de gör eller skulle vilja göra. Resultatet har däremot visat att det inte 

finns några skillnader mellan män och kvinnor när det gäller professionellt arbete inom journalistiken 

(van Zoonen 1998). Tidigare studier från Nederländerna har visat hur kvinnliga journalister känner sig 

främst dömda som kvinnor. De måste regelbundet konfrontera vänliga heterosexuella förslag eller 

ovänliga sexuella trakasserier. Att vilja ha ett familjeliv gör att kvinnor förlorar sin prestige som 

kvinnliga journalister, medan att välja bort familj gör att de inte accepteras som riktiga kvinnor av deras 

manliga kollegor och istället ses som argbiggor eller värre; feminister (van den Wijngaard 1998). 

Medieforskaren Monika Djerf-Pierre (2003) har i artikeln Journalistikens kön. Fältets struktur och logik 

under 1900-talet beskrivit hur det journalistiska fältet hela tiden präglats av hierarkisering och 

segregering som bygger på kön, men att könsmärkning förändrats över tiden. En genuslogik finns dock i 

könsmärkningen, att föreställningarna om journalistikens kön pekar på att den borgerliga offentligheten 

och den moderna publicistiken är manligt präglade. Kvinnor hänvisas till vardagen, hemmet och 

intimsfären som utestängs (Djerf-Pierre 2003, s. 44). 

Medieforskaren Liesbet van Zoonen (1994) tar även upp i sin bok Feminist Media Studies att kvinnliga 

karaktärer i massmedia är konstruerade som urtyper av moral och börda. Till exempel betyder en ung, 

blond tjej klädd i vitt detsamma som oskuld och hederlighet, medan mörkhåriga kvinnor tenderar att 

betyda fara och sexualitet (van Zoonen 1994, s. 74). Hon tar även upp att kläder i pastellfärger anses 

blygsamma medan kläder i färger som rött och svart är iögonfallande och extravaganta (van Zoonen 

1994, s. 75).  

Monica Djerf-Pierre (2003) menar att kvinnor under 1900-talet har fått allt större utrymme på det 

journalistiska fältet. I början av 1900-talet hade kvinnliga journalister ökat med några få procent till att 

1990 utgöra nästan hälften av kåren. Kvinnorepresentationen på maktpositioner i medierna har dock 

varit sämre. Det var endast public servicemedierna och populärpressen som hade en 

kvinnorepresentation på toppositionerna på över 40 procent vid 2000-talets början. Det som har präglat 

det journalistiska fältet är föreställningar om kön. Dessa föreställningar har hänvisat kvinnor och män 

till olika positioner och platser. Hierarkier och segregering som bygger på kön har präglat det 

journalistiska fältet. Könsmärkningen skiljer sig dock åt mellan olika typer av medier och genrer, detta 

har förändrats med tiden. Vad som uppfattats som kvinnligt respektive manligt i journalistiken har 

varierat (Djerf-Pierre 2003, s. 44). I början av 1900-talet bedrevs den undersökande journalistiken 

främst av kvinnor. Undersökande journalistik blev på 1970-talet en manligt dominerad genre och sociala 

frågor en kvinnlig genre. I början av 1900-talet var inte dessa sociala frågor könsmärkta. Det var även 

under detta decennium kvinnor hade utrikesnyheter som huvudsysselsättning, när området fick större 
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status tog männen över det några årtionden senare. Trots förändringen finns det en genuslogik, ett 

grundmönster i könsmärkningen (van Zoonen 1998).  

Djerf-Pierre (2003) menar att föreställningar om journalistikens kön bygger i huvudsak på en tankelogik 

som liknar det feministiska forskare tidigare har konstaterat gällande offentlighetsbegreppet - den 

moderna publicistikens upplysta rationalitet och den borgerliga offentligheten är manligt präglade. 

Kvinnor klassificeras till vardagen och hemmet och utestängts därför. Under 1900-talet har den 

journalistik som inriktas mot privatsfären utgått från publikens intressen och behov, som använder 

kvinnliga källor som strävar efter närhet till det skildrade. Till det betraktas utrymme för empati och 

personlig inlevelse som kvinnligt. Den journalistik som inriktas mot offentligheten, skildrar verkligheten 

och handlar om manliga intresseområden, har även (manliga) makthavare som källor. Dessa journalister 

skildrar verkligheten med markerad neutralitet och distans, som ofta förknippas med manlighet. Det 

manliga tillskrivs oftast ett större symboliskt värde. Den kvinnliga privatsfären och den manliga 

offentligheten är inte symmetriskt ordnade i förhållande till varandra (Djerf-Pierre 2003, s. 45). Detta 

gör att även den journalistiska logiken gör skillnad på status och makt mellan kvinnor och män (van 

Zoonen 1998). Kvinnor på ledarpositioner har inte ökat i samma omfattning som kvinnor i 

journalistkåren. Deras plats på det journalistiska fältet under 1900-talet har varierat med tiden men 

generellt har kvinnors plats varit underordnade män (Djerf-Pierre 2003, s. 45).  

Journalistiken kännetecknas av motsättningar mellan det "icke-kommersiella" och det "kommersiella". 

Statusskillnaderna mellan till exempel det folkliga och det exklusiva, det populära och det elitistiska 

återspeglar sig i uppdelning mellan "kvinnliga" och "manliga" bevakningsområden i journalistiken. 

Medier, genrer och uttrycksformer präglas av specialreportrar och allmänreportrar, samhällsjournalistik 

och kändisjournalistik, Amelia och Affärsvärlden. Denna genuslogik i journalistiken har Liesbet van 

Zoonen (1998) tecknat en modell över i boken ”One of the girls? Changing gender of journalism” 

News, gender and power. Den journalistik som handlar om offentlighet och utspelar sig på elitnivå, 

använder sig av en neutral och distanserad ton samt manliga källor ses som en maskulin journalistik, se 

tabell 1. Den journalistik som utspelar sig inom den privata sfären har en empatisk eller subjektiv ton. 

Den använder sig av kvinnliga källor och perspektiv och ser till att publikens intressen betraktas som en 

feminin journalistik.  
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Maskulint Feminint 

Offentlighet/elitnivå Privat/intimsfär/vardagsnivå 

Distans/neutralitet/objektiv Intimitet/empati/subjektiv 

Manliga källor och perspektiv Kvinnliga källor och perspektiv 

Autonomi ("professionella" kriterier) Publikorientering (publikens 

behov/intressen) 

Tabell 1. Van Zoonens modell över journalistikens genus.  

 

Under hela 1900-talet har diskussioner förts om könsordningen i journalistiken, den manliga 

dominansen har ifrågasatts och skillnader i arbetsvillkor och löner har mött protester. Djerf-Pierre 

(2003) menar att kvinnor använt sig av tre grundstrategier under 1900-talet: den specialiserande, den 

utvidgande och den konkurrerande (Djerf-Pierre 2003, s. 46). Specialiseringsstrategin handlar om att 

använda sitt kvinnliga könskapital genom att specialisera sig på genrer och ämnen förknippade med 

kvinnlighet till exempel kvinnosidor i dagspressen, kvinnobilagor och populärpressens damtidningar för 

att bli "one of the girls" (Djerf-Pierre 2003, s. 47). Kristina Lundgren, lektor och docent i journalistik 

vid Södertörns högskola menar i sin artikel Solister i mångfalden. Signaturerna Bang, Maud och Attis 

och andra kvinnliga dagspressjournalister med utgångspunkt i 1930-talet att kvinnorna på detta sätt 

under 1930-talet vann en position på ett begränsat fält i den opinionsbildande journalistiken. Den 

konkurrerande grundstrategin innebär att kvinnor försöker att konkurrera med männen om samma 

utbyten och resurser. För att lyckas har de kvinnliga journalisterna varit tvungna att tillägna sig mer 

specifika kapital än männen, det kan till exempel gälla större nätverk, bättre kontakter och högre 

utbildning (Lundgren 2002, s. 78).  

Kristina Lundgren (2002) menar att det var precis det de första kvinnliga stjärnreportrarna gjorde under 

1990-talet; Barbro Alving, Astrid Ljungström och Maud Adlercreutz. Adlercreutz utnyttjade sin adliga 

bakgrund samt akademisk utbildning, utrikesvana och språkkunskaper. Kvinnor har under hela 1900-

talet generellt haft högre utbildning och klassbakgrund än sina manliga kollegor. Under 

professionaliseringsfasen blev journalistutbildningen ett gångbart kapital och fler kvinnor än män 

tillägnade sig detta (Lundgren 2002, s. 78).  

Den utvidgande strategin handlar om att hitta öppningar i det journalistiska rummet som bidrar till att 

utveckla nya stilar och genrer på områden som inte har könsmärkts. Ett exempel på detta är Ester Blenda 

Nordström som på 1910-talet ägnade sig åt en aktiv och undersökande journalistik som ännu inte var 

manlig och könskodad. Under 1970-talet blev den sociala journalistiken en kvinnlig genre, innan dess 
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hade inte området haft någon tydlig könsmärkning. Det journalistiska fältet har under 1900-talet 

dominerats av män trots att kvinnorna successivt flyttat fram positionerna på fältet. Kampen i det 

journalistiska fältet handlar om att definiera journalistikens grundläggande värden och mål. Det har 

handlat om föreställningar om mediernas betydelse i samhället - från ”språkröret” under 

partipressperioden, under professionaliseringsperioden ”den tredje statsmakten” och ”allmänhetens 

ombudsman” under kommersialiseringen. Journalistikens ideologiska grundval har varit att den har ett 

uppdrag som gör den nödvändig för demokratin och i samhällslivet. Journalistiken är inte en vara som 

säljs, produceras och konsumeras på en marknad. Det journalistiska fältet har befunnit sig i 

mötespunkten mellan det ekonomiska, det professionella synfältet och det politiska. Maktpositionerna 

har under 1900-talet dominerats av män även fast de olika fältens styrka har växlat i de tre perioderna 

som tagits upp innan. Manligheten i positionerna har förändrats. Föreställningen om den goda 

pressjournalistiken var partipolitiskt kopplad till samhällets intressen, detta medförde partipressens 

dominerande ställning. Bäraren av detta ideal var den manlige publicisten (Djerf-Pierre 2003, s. 47).  

Djerf-Pierre (2003) menar att partipressens minskade inflytande, public servicemedierna och 

professionaliseringens tillväxt skapade nya maktbaser på det journalistiska fältet. Den journalistik som 

ansågs mest betydelsefull var den avslöjande och undersökande journalistiken, att kritiskt granska 

makthavare. Mod, hjältedåd och hänsynslöshet var viktiga ideal. Denna genre var manligt dominerad. 

När kommersialiseringen sedan kom blev det en maktförskjutning och den ekonomiska makten ledde till 

en ny typ av manlighet. Ledaregenskaper, målmedvetenhet, handlingskraft och effektivitet var några av 

de värden medieredaktörerna representerade. Det journalistiska fältets ”könade” logik förknippas med 

manlighet som har varierat med tiden. När maktbaser förändras på det journalistiska fältet krävs det nya 

strategier och andra kapitalformer för att vinna kampen över herradömet. Det är svårt att säga vilket fält 

som missgynnat eller gynnat kvinnorna, till exempel har det ekonomiska styrfältet och de kommersiella 

målen gett kvinnliga journalister plats. För att nå den kvinnliga publiken har kvinnliga redaktörer och 

journalister behövts, dock har ofta kvinnorna hamnat på positioner med lägre status. 

Professionaliseringen bidrog till att män gynnades och kvinnor missgynnades exempelvis i 

journalistutbildningen. Journalistutbildningen har senare bidragit med att kvinnor kan ta sig ut på fältet, 

utbildningen är ett viktigt kapital för kvinnliga toppchefer. Krav på bred representativet har ställts inom 

det politiska styrfältet, både på kvinnliga journalister och ur vilket perspektiv verkligheten skildras. 

Innan jämställdhetsdiskursen var perspektiv och ämnen mer osynliglagda, även kvinnliga 

intervjupersoner och källor. Därför har denna jämställdhetsfråga spelat en ytterst viktig roll i 

utvecklingen. I takt med detta har vissa förväntningar skapats om vad som är "kvinnlig journalistik", 

detta leder till att kvinnor rutinmässigt placeras i fack och tilldelas ämnen som till exempel relationer, 
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vården och skolan. Detta leder till att kvinnan blir den "andra" och ses som "annorlunda" eftersom 

mannen är normen. På fältet har kvinnor genom hela 1900-talet förväntats göra skillnad i journalistiken 

för att få en plats i det offentliga rummet, det är sällan mannen har detta krav på sig (Djerf-Pierre 2003, 

s. 48). 

Även journalistikens innehåll präglas av uppfattningar kring kön och genus. Journalistfältet är 

enligt Melin-Higgins mansdominerat. Detta visar sig i val av arbetsmetoder, nyhetsvärdering, dåligt stöd 

för arbetande mödrar, strikta hierarkiska nyhetsorganisationer, en sexistisk arbetskultur och ett 

klassbaserat och manligt socialt nätverk (Melin-Higgins s. 55). Edström (2006) menar att kvinnor och 

mäns fokus skiljer sig och därmed skapar en könsmärkning av journalistiken. Med fokus menar Edström 

vad en person pratar om och ägnar sig åt under ett program, bland annat sport, ekonomi, vetenskap, 

sociala frågor och kultur. Det enda fokusområdet som var kvinnodominerat i Edströms undersökning var 

mänskliga rättigheter (Edström 2006, s. 110). Detta resultat ligger till grund för det som van Zoonen 

(1998) kallar för hårda/manliga och mjuka/kvinnliga ämnen. Hårda ämnen betraktas som ekonomi, 

utrikespolitik och kriminalitet/rättsväsende och mjuka ämnen anses vara sociala frågor, 

relationer/privatliv och kultur. Hon menar också att även de mjuka ämnena är mansdominerade i tv (van 

Zoonen 1998, s. 33).  

Även universitetslektorn Monica Löfgren Nilsson (2009) tar i sin studie Kvinnor, män och nyheter i 

televisionen också upp begreppet hårda och mjuka ämnen. Enligt Löfgren-Nilsson kan hårda ämnen 

definieras som viktiga och seriösa medan mjuka ämnen är mer lättsamma och intressanta. Löfgren-

Nilsson har undersökt fördelningen av mjuka och hårda ämnen mellan kvinnor och män över tid (1958-

2003) i programmen Rapport, Aktuellt och TV-nytt och har kommit fram till att mansdominansen är 

tydlig vad gäller hårda nyheter. Vid mjuka ämnen är det jämställt (Löfgren Nilsson 2009, s. 21).  

 

6. Metod 
 

Vi har valt att analysera programmet Debatt i SVT. Debatt hade premiär 13 februari 2001 och vi har 

analyserat de första tolv avsnitten i säsong ett. Vi valde avsnitten från 2001 eftersom vi ville se 

skillnader i hur en manlig och en kvinnlig programledare leder programmet. I den första säsongen var 

det två programledare i Debatt, en manlig och en kvinnlig. Eftersom det endast är den aktuella säsongen 

som finns tillgänglig på SVT Play så fick vi ta del av det audiovisuella biblioteket på Kungliga 

biblioteket i Stockholm.  
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Vid den här tiden var en sändning 60 minuter och ämnen som berördes är två till tre olika ämnen. Anna 

Hedenmo och Lars Wiklund hade hand om sina egna delar i programmet. Lars Wiklund tog hand om 

gruppdebatter och publikröstningar medan Anna Hedenmo tog hand om enskilda personer eller flera i 

samtal. I början presenterades programmets ämnen och i slutet presenterades nästa veckas ämnen. 

Publiken i studion fick rösta ja eller nej på vissa påståenden som till exempel ”Tycker du att det är rätt 

att äta kött?” Innan gruppdebatterna som Lars Wiklund tog hand om, visades två stycken inslag, ett 

påstående för och ett emot, som diskuterades. Varje inslag var på ungefär fem minuter.  

 

6.1 Semiotisk bildanalys 
 

Vi har inspirerats av metoden för en kvalitativ semiotisk bildanalys, då bilden i tv måste analyseras på 

flera nivåer för att få med all den information som den förmedlar. Forskaren Marinette Fogde (2010) 

menar i boken Metoder i kommunikationsvetenskap att de visuella detaljerna som vi ser bygger på 

sådant som vi lärt oss tolka, alltså att det finns sociala och kulturella regler och symboler i kulturen som 

vi använder oss av när vi läser av bilder. En bild kan få olika betydelser beroende på vem som betraktar 

den. Till exempel så kan en medelålders man från överklassen i Sverige tolka en bild annorlunda än en 

ung kvinna från arbetarklassen i Indien. Bakgrund, ursprung, kön och ålder är sociala skillnader som ger 

oss olika perspektiv i hur vi tolkar vår omvärld och inte minst bilder.  

Den semiotiska bildanalysen delas upp i tre olika nivåer: denotation, konnotation och interdiskursivitet. 

Denotation är den konkreta beskrivande nivån där man identifierar vad bilden föreställer. Inom 

televisionen innebär detta till exempel vilka ämnen som tas upp, programmets tid och antal gäster de har 

i studion. Det är sådant som går att urskilja direkt ur programmet. Konnotation innefattar de kulturella 

associationer som går att utläsa ur en bild, den här delen är mer abstrakt. Det går inom denna nivå till 

exempel att studera de avbildade personernas kroppshållning och graden av engagemang det skapar hos 

betraktaren, vilken relation som finns mellan personerna i bilden, personens placering och vad den 

betyder, vad kläderna och dess färger har för symbolik och hur människor reagerar i olika situationer. 

Interdiskursivitet är det som är typiskt för den genren som studeras, men också hur bilden är tagen och 

vilken relation som skapas till betraktaren. Inom televisionen kan man titta på olika kameravinklar. 

Genom detta kan vi studera om betraktaren har ett övertag och objektet framställs som litet (Fogde 

2010, s. 181).  

En semiotisk bildanalys handlar om att bryta ner de visuella uttrycken och studera deras betydelser. 

Fogde (2010) hävdar att det som är utmärkande för denna metod är att alla tecken betyder något. Allt 
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som kan tolkas ses som tecken och därför talar man om teckensystem som koder när betraktaren 

studerar en bild. Det är viktigt att betrakta alla detaljer för att studera hur olika tecken genererar 

föreställningar om något (Fogde 2010, s. 181).  

Ett kodschema togs fram för att studera samtliga tre nivåer i den semiotiska bildanalysen. På den 

denotativa nivån studerades ämnesfördelning mellan programledarna, hur lång tid de fick i rutan, hur 

ofta de blir avbrutna och avbryter, antal intervjupersoner de fick vardera och hur de hanterade heta 

diskussioner. På den konnotativa nivån tittade vi på vad för slags kläder de bar samt färger på kläderna, 

deras kroppsspråk och placering; huruvida de stod i mitten i debatterna eller åt sidan. Även hur de 

reagerade när de tappade bort sig i sändning studerades. På den interdiskursiva nivån studeras vilka 

kameravinklar som användes och hur de kan tolkas från betraktarens perspektiv. Kodschemat 

reviderades tills alla dess kategorier och variabler var tydliga för oss båda, alla relevanta delar av 

programmet innefattades av kodschemat. 

Kodschemat underlättade analysprocessen, det konkretiserade vad som skulle studeras i varje avsnitt. 

Analysen delades upp så att en av oss studerade den kvinnliga programledaren och den andra studerade 

den manliga. För att förstärka studiens reliabilitet och validitet diskuterade vi våra reflektioner med 

varandra efter varje avsnitt. Detta antecknades för att senare användas i analysen. När vi sett alla tolv 

avsnitt tillsammans, tittade vi igen, för att se om det fanns fler iakttagelser.  

En av variablerna i studien mätte hur länge programledarna fick ha hand om sina ämnen i programmet. 

Lars Wiklunds ämnen hade ofta inslag som var mellan tre till tio minuter, men vi valde att räkna med 

dem i hans tid eftersom inslagen var relevanta för hans ämne. Anna Hedenmo hade ett inslag som var en 

minut och även det räknade vi med i hennes tid. Det som mättes var alltså hur stort utrymme 

programledarnas ämnen fick i rutan, inte bara hur länge de pratade.  

När vi undersökte hur ofta programledarna avbryter och blir avbrutna av sina gäster så räknade vi endast 

med de gånger som var tydliga. När Anna Hedenmo ville avbryta, pratade hon fort och högt så att ingen 

skulle kunna komma emellan. Vi tog inte med när de sade ”men” vagt och tyst som ett försök att 

avbryta.  

När vi räknade antalet gäster valde vi att inte notera om de var kvinnor eller män eftersom det inte hade 

betydelse för vår undersökning. Vi analyserade programledarna och inte gästerna. Antalet gäster var 

dock relevant, eftersom vi kunde se om någon fick fler gäster. Detta kunde tyda på att programledaren 

hade större ansvar i programmet.  
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När vi undersökte hur programledarna hanterade heta diskussioner ville vi ta med de olika situationerna 

som de ledde ämnena i. Kroppsspråk och placering var även intressant. Här valde vi dock att endast ta 

med de mest typiska gesterna och placeringarna som vardera programledaren använde sig av. Eftersom 

det hade blivit för mycket att ta med alla gester, dessutom irrelevant för undersökningen. Vi ville ta med 

det mest utmärkande kroppsspråket för att se om det var typiskt kvinnligt eller manligt.  

Även när vi undersökte hur programledarna reagerade när de tappade bort sig tog vi bara med de mest 

tydligaste gångerna. Vi tog inte med när de sagt fel ord, det var inte relevant. Gällande kameravinklar 

tog vi med de flesta som vi noterat, dock får man räkna med att vi kan ha missat några, men det har 

ingen större betydelse för vår undersökning.  

 

6.2 Metoddiskussion  
 

Eftersom den semiotiska bildanalysen handlar om att tolka tecken så finns det naturligtvis en risk att 

man tolkar alla tecken annorlunda. Fogde (2010) skriver att det innebär en svårighet då vi är vana vid de 

bilder vi omges av i det samhälle och den kulturen vi lever i. Vi tolkar tecken utifrån våra individuella 

erfarenheter som en ”kulturell kompetens” (Fogde 2010, s. 183).  

Fogde tipsar även om att göra ett så kallat ”kommutationstest”. Då byter man ut något i bilden mot 

något annat för att se om det blir en betydelseförändring (Fogde 2010, s. 183). I vår diskussion har vi 

därför bytt Anna Hedenmo och Lars Wiklunds roller med varandra och de delar vi har analyserat för att 

se om det blir någon förändring, detta tar vi upp i diskussionen.  

 

7. Resultat  
 

I det här kapitlet presenteras resultaten av den semiotiska bildanalysen – knuten till genusteori, samt 

teorier kring kön, genus och journalistik, även kroppspolitik. 

Det är viktigt att skapa en bättre förståelse för programmet Debatt vid den här tiden och de ämnen som 

framkommer i vår analys. Därför vill vi inleda med att först göra en kort kontextuell beskrivning av 

tiden för när programmen sändes. Den första säsongen av SVT:s Debatt sändes 2001. Vid den här tiden 

hade Sverige en socialdemokratisk regering och Göran Persson var statsminister. Sverige hade sitt första 

ordförandeskap i Europeiska rådet och hade toppmöte i Göteborg i juni. Det som detta toppmöte blev 
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mest känt för var sammandrabbningarna mellan polis och demonstranter, som kom att kallas för 

Göteborgskravallerna. Ett toppmöte mellan Europeiska Unionen och USA gjorde att George W. Bush 

blev den första sittande amerikanska presidenten att besöka Sverige. Alkoholkommittén tillsattes i mars 

för att samordna insatserna mot alkoholens biverkningar, då en nationell handlingsplan för att förebygga 

alkoholskador antagits av riksdagen i februari samma år. Christina Jutterström utsågs till vd för SVT av 

en enig styrelse och tillträdde tjänsten i augusti 2001.  

 
7.1 Denotativ beskrivning 
 

Den denotativa beskrivningen innefattar att identifiera vad bilder föreställer och är den beskrivande 

nivån i den semiotiska metoden. I den här studien innebär det att studera ämnesfördelning, tid, hur ofta 

programledarna blir avbrutna, antal intervjupersoner och hur diskussionerna hanteras. Uppsatsens analys 

började med att identifiera hur ämnesfördelningen såg ut mellan programledarna.  

 

7.1.1 Ämnesfördelning mellan programledarna 
 
Lars Wiklunds ämnen rörde sig kring allt från monarkins avskaffande, huruvida vi ska äta kött till om 

homosexuella ska få adoptera barn. Anna Hedenmos ämnen handlade bland annat om att man måste 

kunna tala svenska för att bo i Sverige, att det finns för få förlossningskliniker och varför så många 

yngre säger nej till facket. Lars Wiklund hade sammanlagt tolv ämnen men Anna Hedenmo 22 ämnen i 

de tolv program som analyserades. Detta innebar att Lars Wiklund endast hade hand om ett ämne per 

avsnitt och Anna Hedenmo hade två ämnen per avsnitt. Det fanns dock undantag, i program sju befann 

sig Debatt i Linköping och diskuterade att Ericsson gett varsel om att 1100 jobb skulle försvinna i 

Linköping och 1500 jobb i Kumla. Anna Hedenmo hade då själv hand om diskussionerna med 

debattörerna. Lars Wiklund gick runt och frågade om publikens åsikter. I program elva hade Anna 

Hedenmo hand om ett ämne som omfattade polisbrutalitet och demonstrationsfrihet medan Lars 

Wiklund diskuterade sänkt alkoholskatt.  

Då Anna Hedenmo hade två ämnen att diskutera fick hon inte lika mycket tid som Lars Wiklund att 

diskutera varje ämne, förutom i program elva. I program elva hade hon hand om två ämnen som tog lika 

lång tid; Lars Wiklunds ämne var ”är det dags att sänka alkoholskatten?” och Anna Hedenmos ämne var 

”polisbrutalitet och demonstrationsfrihet”. Wiklund fick ämnen som aktiv dödshjälp, är det rätt att äta 

kött, genmodifierad mat och homosexuellas rättigheter. Hedenmo fick ämnen som att 

förlossningskliniker lades ner, Attac-rörelsens politik, folkilskna hundar som förbjöds i Trollhättan och 
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att folkpartisten Siw Persson kunde komma att få en vågmästarroll i riksdagen som politisk vilde. Se 

tabell 2. I program sju hade de båda hand om samma ämne då det handlade om att Ericsson gett varsel 

om att 1100 jobb i Linköping skulle komma att försvinna och 1500 jobb i Kumla; 10 000 svenskars jobb 

berördes. Det var svårt att avgöra vad som var hårda och mjuka ämnen i Debatt eftersom de tar upp 

seriösa och aktuella ämnen i programmet. Hårda och mjuka ämnen har även förändrats idag, de är inte 

samma som förr. Det medförde därför svårigheter för oss att analysera detta. 

 

Avsnitt Lars Wiklund,  

ämne 1 

Anna Hedenmo, 

ämne 1 

Anna Hedenmo, 

ämne 2 

1 Ska kungahuset 

avskaffas? 

Umgicks Olof Palme 

med nazister? 

Svenska Attac-

rörelsens politik. 

2 Ska myndigheterna få 

styra vart flyktingarna 

bosätter sig?  

Dagens stora nyhet: 

En person misstänks 

för grovt spioneri av 

Sverige åt Ryssland.  

Måste man kunna 

tala svenska för att 

bo i Sverige? 

3 Är det rätt att äta kött? I Norge har chefen 

för det största 

produktionsbolaget 

sagt upp sig i ren 

protest mot 

dokusåporna. 

Tyskt kött säljs 

billigt i Sverige. 

4 Ska man mjuka upp 

den svenska narkotika 

lagstiftningen? 

Ska Sverige få odla 

hampa? 

Är det verkligen 

svenska JAS-plan 

som Sydafrika 

behöver? 

5 Har homosexuella rätt 

att adoptera barn? 

Flygarrangörer mot 

den växande 

barnsexhandeln. 

Nytt avtal mellan 

staten och SVT (ska 

tv-licensen 

finansiera icke 

Public Service 

program?).  

6 Ska vi ha fler Ska centerns nya Antisemitisk konst 
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övervakningskameror? partiledare bli 

oppositionens 

räddande ängel?  

stöttas av staten. 

7 Ericsson har gett 

varsel om att 1100 

jobb i Linköping och 

1500 jobb i Kumla 

kommer att försvinna. 

10 000 svenskars jobb 

berörs. 

(Samma ämne som 

Lars.) 

 

8 Ska vi tillåta aktiv 

dödshjälp? 

Siw Persson kan 

komma att spela en 

vågmästarroll i 

riksdagen.  

Politikerna vill att 

svenska kvinnor ska 

föda fler barn, frågan 

är vart? 

(Förlossningskliniker 

läggs ner och 

barnmorskor säger 

upp sig). 

9 Är det rätt att staten 

ska driva Kasino? 

Hovrättsdom mot två 

farbröder som 

mördade sin 19-åriga 

brorsdotter i irakiska 

Kurdistan för två år 

sedan, varför har 

händelsen fått så 

stort utrymme i 

medierna?  

Folkilskna hundar 

förbjuds i 

Trollhättan. 

10 Är det rätt att 

genmodifiera mat? 

Dyrt att bygga fler 

mitträcken. 

Varför är den 

svenska skolan så 

ointresserad av Dan 

Ulvaeus metod mot 

mobbning? 

11 Är det dags att sänka Polisbrutalitet och (Endast ett ämne i 
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alkoholskatten? demonstrationsfrihet. detta avsnitt.) 

12 Sex timmars 

arbetsdag, har 

samhället råd? 

En första maj pratare 

som illustrerar de 

senaste årens 

svårighet att få folk 

till först maj mötena. 

Hur kommer det säg 

att så många yngre 

säger nej till facket? 

Tabell 2: Visar varje avsnitts frågeställningar och uppdelning mellan ämnen.  

 

7.1.2 Tid  
 
Undersökningen visar att det fanns stora skillnader i hur mycket tid Lars Wiklund och Anna Hedenmo 

fick till sina ämnen. Inte i ett enda program hade de lika mycket tid. Skillnaderna var som störst i början 

av första säsongen av Debatt, Lars Wiklund fick då längre tid på sig att hålla sin diskussion än Anna 

Hedenmo. Det skiljde mellan fyra till åtta minuter. I avsnitt sex började istället Anna Hedenmo få mer 

tid på sig, sex minuter mer än Lars Wiklund. I program sju hade hon 45 minuter medan Lars Wiklund 

endast hade 15 minuter. Mot slutet av säsongen, i avsnitt tio, hade de ungefär lika lång tid på sig. Anna 

Hedenmo hade tre minuter mer än Lars Wiklund, dock gick det bort runt tio minuter av Lars Wiklunds 

tid åt inslag som handlar om hans ämnen. Det innebar att Anna Hedenmo fick längre tid i tv-rutan än 

Lars Wiklund. 

I början av säsongen fick även Lars Wiklund längst sammanhängande tid. Anna Hedenmo började hålla 

ett ämne först i runt 15 minuter, sedan fick Lars Wiklund hålla i sitt ämne i runt 30 minuter. Hedenmo 

fick sedan avsluta med ett ämne på runt 15 minuter. Mot slutet av säsongen fick hon däremot hålla i 

båda sina ämnen i cirka 30 minuter och Lars Wiklund fick den sista halvtimmen. Det betyder att 

avsnitten blev mer jämställda i slutet av säsongen.  
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7.1.3. Hur ofta de blir avbrutna och avbryter 
 
Program Anna 

Hedenmo 

Blev 

avbruten 

Lars 

Wiklund 

Blev 

avbruten 

Anna 

Hedenmo 

Avbröt 

Lars 

Wiklund 

Avbröt 

Anna 

Hedenmo 

Försökte 

avbryta 

Lars 

Wiklund 

Försökte 

avbryta 

1 4 0 2 3 1 6 

2 0 0 4 1 2 2 

3 1 0 2 2 1 1 

4 0 0 1 2 3 1 

5 0 0 2 0 1 0 

6 0 0 1 1 0 1 

7 0 0 2 0 0 0 

8 1 0 3 1 3 1 

9 0 0 1 1 1 0 

10 0 0 2 0 0 0 

11 0 0 4 0 4 0 

12 0 0 2 1 2 2 

Totalt 6 0 26 12 18 14 

Tabell 3: Visar hur ofta programledarna blev avbrutna av sina gäster samt hur de själva försökte och 

lyckades avbryta sina gäster.  

 

Det fanns en tydlig skillnad vilken av programledarna som gästerna avbröt mest, se tabell 3. Anna 

Hedenmo blev avbruten fler gånger än Lars Wiklund när hon skulle tala om eller ställa en fråga till 

debattörerna. Anna Hedenmo lyckades dock avbryta sina debattörer oftare än Lars Wiklund. Båda 

försökte dock lika ofta att avbryta sina debattörer, genom att byta ämne eller ställa en fråga.  

När Lars Wiklund skulle avbryta höjde han rösten eller tog tag i axeln och använde sig av beröring på 

personen han ville avbryta. Han använde sig mycket av kroppsspråk, till exempel handgester när han 

ville ge ordet till någon annan. Wiklund pekade då med fingret eller viftade med händerna mot den 

personen. Ibland gick han in mellan de två avgränsande repen som avskilde de olika debattsidorna när 

han ville fråga eller närma sig personen han ville ge ordet till. 
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Båda programledarna försökte avbryta sina debattörer genom att byta ämne eller ställa en fråga. När 

Anna Hedenmo avbröt en debattör ställde hon en fråga eller bytte ämne med hög ton, fort, så att ingen 

kunde avbryta henne. Ibland använde hon personernas namn eller ”men” för att ställa en fråga, då 

lyckades hon inte avbryta debattören. Lars Wiklund behövde inte tala snabbare utan det räckte oftast 

med gester för att hans gäster skulle respektera att han ville flika in med någon fråga. Han tog även mer 

plats genom sina gester jämfört med Anna Hedenmo som behövde vara snabb i sitt tillvägagångssätt för 

att få makt.  

Lars Wiklund gick närmare in i mitten när han ville fråga någonting eller tilldela ordet. Ibland viftade 

han med manus för att tilldela de olika intervjupersonerna ordet. Eftersom Lars Wiklund stod upp hade 

han möjlighet att röra sig friare än Anna Hedenmo och kunde därför närma sig personerna på ett annat 

sätt när han ville avbryta och ta tillbaka ordet. Anna Hedenmo närmade sig dock också de intervjuade 

när hon lyssnade. 

 

7.1.4 Antal intervjupersoner 
 
Analysen visade att Lars Wiklund hade fler intervjupersoner än Anna Hedenmo. Lars Wiklund hade 

hand om grupper med fyra till sex personer. Anna Hedenmos grupper var mindre, hon hade hand om 

grupper med två till sex personer, beroende på hur stort ämnet var och hur lång tid det tog att diskutera. 

Det fanns också skillnader i hur gästerna placerades beroende på vilken programledare som skulle leda 

debatten. När Wiklunds grupper skulle diskutera stod de alltid upp, utom i ett program, där en person 

satt i rullstol. Debattörerna satt då ner. Debattörerna stod annars alltid på antingen höger eller vänster 

sida. Två rep delade upp dem och gjorde så att Lars Wiklund kunde gå in i mitten, vilket han gjorde 

ibland. Detta gav utrymme för fler heta diskussioner då det tydligt fanns en uppdelning mellan dessa två 

sidor. 

Anna Hedenmos debattörer satt alltid ner medan hon alltid stod upp. I program sju där de befann sig i 

Linköping hade Hedenmo en diskussion med sju personer. Detta gjorde att hennes diskussioner blev 

mer intima, som samtal, då alla satt ner. Stämningen blev mer avslappnad än Lars Wiklunds 

diskussioner.  

Lars Wiklund hade hand om fler publikomröstningar än Anna Hedenmo. Han ledde tio gånger medan 

Anna Hedenmo ledde två gånger. I publikomröstningarna fick programmets publik trycka på en knapp 

för att välja om de var för eller emot det aktuella ämnet. Lars Wiklund fick gå runt och prata med 
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personer i publiken tio gånger, Anna Hedenmo fick göra detta två gånger. I program sju fick Wiklund 

endast tala med publiken medan Hedenmo diskuterade med debattörerna.  

 

7.1.5 Hantering av livliga debatter 
 

Lars Wiklunds samtal ledde oftare till livligare debatter än Anna Hedenmos samtal med gästerna. Han 

hade hand om en grupp som var för ämnet och en grupp som var emot, två och två på vardera sida, 

medan han själv stod i mitten. Wiklund tog ett steg tillbaka när konversationerna brusade upp och lät 

debattpersonerna diskutera själva och slåss om ordet. Han gjorde oftast ingenting för att lugna 

situationerna, utan lät dem hålla på. En gång sa han dock ”ni har olika åsikter” för att lugna situationen.  

Anna Hedenmos samtal ledde inte till så många livliga debatter. Hon förde sina samtal runt ett bord, 

stående, medan hennes gäster satt ner. Det blev ett samtal mellan henne och gästerna. De hade hand om 

olika delar i programmet där hon själv fick ta hand om mindre grupper, medan Lars Wiklund fick tilltala 

de större grupperna och publiken. När en diskussion började hetta till lite så ingrep inte Anna Hedenmo 

utan lät debattörerna lösa situationen själva. De brukade dock lugna ner sig fort. Båda programledarna 

reagerade på samma sätt när en livlig debatt infann sig, antal intervjupersoner är dock att ha i åtanke.  

 

7.2 Konnotativ beskrivning 
 

Konnotativ beskrivning omfattar de kulturella associationer som går att utläsa av bilden. Det som 

analyserats konnotativt är programledarnas kläder, kroppsspråk, placering och hur de reagerar när de 

tappat bort sig under sändningen.  

 

7.2.1 Kläder  
 
Lars Wiklunds kläder var mer avslappnade än Anna Hedenmos. Han bar aldrig kavaj, det gjorde dock 

hon. Skribenten Katherine Boyle (2012) menar att kvinnliga journalister använt kavaj för att smälta in i 

en professionell kultur (Boyle 2012). Lars Wiklund behövde inga maktattribut, vilket Anna Hedenmo 

gjorde. Att bära kavaj kan vara något hon gjorde för att tona ned sin kvinnlighet. 

Lars Wiklund hade alltid på sig skjorta och han varierade mellan blå och röd färg. Till det bar han oftast 

svarta byxor, men även beige. I slutet av säsongen använde han blåa jeans. Anna Hedenmo hade alltid 
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på sig en kappa, kavaj eller jeansjacka över linnet/tröjan. Hon hade ofta färgglada toppar, lila var den 

färgen som förekom mest, svarta toppar var vanliga och även orange tröja och kappa som hon bar i tre 

program. Hon varierade mellan fler färger på byxorna än Lars Wiklund och hade även mer färgglada 

kläder. Lars Wiklund hade dock ofta rött på sig, men klädde sig gärna i mörkblått och i diskreta färger. 

Anna Hedenmo hade även på sig rött läppstift i fyra program och mörk ögonskugga. I åtanke kan man 

dock ha att val av kläder även kan bero på personlighet. 

 

7.2.2 Kroppsspråk och placering 
 
Det fanns stora skillnader i hur programledarna rörde sig i studion och vilket kroppsspråk de använde 

sig av. Lars Wiklund stod alltid tyst och lät intervjupersonerna själva diskutera. Det blev oftast livliga 

debatter och han undvek att angripa. Han rörde sig även mycket på "scenen", gick fram och tillbaka så 

att hela rummet användes. När Wiklund pratade med tv-tittarna gick han fram emot kameran, han gick 

även runt i publiken när han pratade till dem. Ibland när Lars Wiklund presenterade olika ämnen satt han 

även mitt i publiken. Blicken var ofta stadig, rakt in i kameran. Han använde sig mycket av handgester 

och ibland viftade han även med manus. Manus användes också för att tilldela de olika 

intervjupersonerna ordet. 

Lars Wiklund hängde ett flertal gånger på ett rep som var till för att avgränsa vilken sida som 

debattpersonerna stod på, en gång hade han även handen i fickan. Han stod oftast utanför 

"debattringen", men ibland gick han längre fram och klev in i mitten av ringen så att han stod mellan 

debattpersonerna. Lars wiklund lutade oftast sitt huvud på sned när han lyssnade på debattpersonerna. 

Anna Hedenmo stod aldrig rakt utan lade oftast vikten på höften och hade benen i kors samtidigt som 

hon lutade sig mot ett bord med handflatorna ofta vända uppåt. I ett program stod hon med fingrarna i 

kors och tummarna uppåt. Anna Hedenmo vek ofta sina papper eller höll i en penna. Blicken var ofta 

nervänd mot hennes papper och munnen ihopknipen vilket gav henne ett strängt intryck. Anna Hedenmo 

använde sig inte av rummet lika mycket som Lars Wiklund eftersom hon inte hade hand om 

publikundersökningar eller grupper som stod upp. Hon stod därför still vid bordet. När Anna Hedenmo 

lyssnade på den tilltalade lutade hon huvudet på sned och lutade sig framåt. Anna Hedenmo använde sig 

heller inte av lika mycket kroppsspråk. Hon använde endast handgester när en fråga ställdes till någon 

av gästerna.  

Till kroppsspråk tillhör även miner i ansiktet. Minerna ger ett visst intryck av personerna som gör dem. 

Lars Wiklund log ofta och gav ett flirtigt intryck när han kollade in mot kameran ”under lugg” och 
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kisade med ögonen. Han sa inte särskilt mycket i debatterna och bedömdes vara självsäker när han 

hanterade dem. Anna Hedenmo gav ett intryck som går att beskriva som surt; hon snörpte ihop munnen 

och spände ögonen på den som pratade i debatterna. Hennes ton på rösten gav också ett surt intryck, 

medan Lars Wiklunds ton var mer vänlig och nyfiken. Hedenmo kunde ibland sarkastiskt kommentera 

något som en gäst sagt och sedan skratta åt det, något som gav ett arrogant intryck av henne. 

 

7.2.3 Reaktion när programledarna tappat bort sig 
 
Programledarna hade olika sätt att be om ursäkt när de tappade bort sig. I avsnitt tre sa Lars Wiklund fel 

namn vid presentation av person. "Förlåt mig" sa han och gick snabbt vidare. I avsnitt åtta tappade han 

bort sig och sa ”eh” två gånger och tittade ner i sina papper, men kom snart tillbaka igen. I avsnitt elva 

sa Lars Wiklund ”eh”, skrattade lite och tittade ner i manus. En gång harklade han till rejält, ursäktade 

sig och log. 

I det första avsnittet tappade Anna Hedenmo bort sig i början när hon skulle presentera ämnena som 

togs upp. Hennes reaktion var då att säga ”förlåt” och ”självklart ska det vara…” följt av ursäkten ”det 

är premiärnerver”. Anna Hedenmo kände att hon måste ursäkta sig, istället för att bara fortsätta prata. 

Hedenmo blev dessutom nervös och tittade ner, vilket är ett tecken på att hon känner att hon gjort fel. 

När Lars Wiklund bad om ursäkt säger han snabbt ”förlåt” och fortsätter sedan prata. Han skäms inte för 

att han ”gjort fel” och tappat bort sig. Wiklund visar att han har makt och ser självsäker ut i tv-rutan. 

Lars Wiklund visar även ödmjukhet och respekterar både sin kollega och sina gäster. I avsnitt fyra och 

fem tappade Lars Wiklund bort sig när han skulle presentera ämnet, men log och rättade sig snabbt.  

 

7.3. Interdiskursivitet 
 
Interdiskursivitet innefattar hur bilder är tagna och vad för relation som skapas till betraktaren. Här har 

olika kameravinklar analyserats, då dessa kan representera olika former av makt.  

 

7.3.1 Kameravinkel  
 
Båda programledarna blev filmade framifrån men på olika sätt. Lars Wiklund tittade rakt in i kameran 

och stod rakt framifrån medan Anna Hedenmo inte tittade in i kameran så ofta. Hon stod alltid snett mot 

kameran även när hon blev filmad framifrån.  
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När Lars Wiklund presenterade programmet och ställde frågor blev han filmad framifrån, kameran 

zoomade även ofta in honom. Blicken var riktad rakt in i kameran. När Wiklund presenterade inslag och 

ställde en fråga till publiken gick han även fram emot kameran. Han gick runt mycket och kameran 

följde honom ofta i helkroppsbild eller halvkroppsbild. När han lyssnade på intervjupersonerna filmades 

endast hans ansikte många gånger. Lars Wiklund blev även filmad nerifrån när han stod och samtalade 

med gästerna som satt ner. När publiken blev tillfrågad av Lars Wiklund blev han filmad bakifrån, 

intervjupersonen var då i fokus. Ibland blev även intervjupersonerna filmade bakifrån så att Wiklund var 

rakt framifrån. När han lyssnade på personerna som diskuterade blev han ofta filmad, ibland snett 

framifrån. När Wiklund ställde frågor blev han oftast filmad. En gång ställde han dock tre frågor på 

raken utan att bli filmad. Lars Wiklund blev även filmad från sidan när han tilltalade gästerna, ibland 

även bakifrån, gästerna var då i fokus. 

Anna Hedenmo blev ofta filmad i hel- eller halvbild rakt framifrån när hon samtalade med debattörerna, 

då stod hon upp och de satt ner. I denna situation blev hon även filmad över gästernas axlar, både 

ovanifrån och underifrån, men det sistnämna var vanligast. När hon presenterade ämnen blev hon filmad 

i porträtt eller halvbild. Ibland när både Anna Hedenmo och debattörerna skulle vara med i rutan blev 

hon lite bortklippt. Ibland blev även Hedenmo helt skymd av debattörerna, andra gånger lite grann. I ett 

avsnitt fokuserade kameran på hennes händer när hon höll i torkad industrihampa. Anna Hedenmo 

filmades mer från sidan medan Lars Wiklund filmades framifrån. Vi är osäkra om det är kameravinkeln 

eller Anna Hedenmo som vrider sig så att hon står snett i profil. Kameravinkeln borde anpassas efter 

Anna Hedenmo så att hon blev filmad mer framifrån. När de båda programledarna filmades tillsammans 

stod även Anna Hedenmo snett från sidan och Lars Wiklund rakt fram. Det känns därför som om det var 

Anna Hedenmo som ställde sig i den positionen. 

I program sju som handlade om att Ericsson gett varsel om att jobb i Linköping och Kumla skulle 

komma att försvinna filmades en gäst som satt ner rakt framifrån och då kom endast Annas Hedenmo 

byst med i bild. Det kändes nedvärderande och sexualiserande.  
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8. Diskussion och analys 
 
Den här uppsatsen hade till syfte att undersöka hur könsmärkningen av manligt och kvinnligt 

programledarskap har sett ut i SVT:s Debatt. Vi har haft följande frågeställningar i åtanke när vi dragit 

våra slutsatser; Hur presenteras en manlig respektive kvinnlig programledare vad gällde kameravinklar, 

smink, kläder, kroppsspråk, tid och uppdelning av ämnen? Vilket utrymme har en kvinnlig respektive 

manlig programledare i ett debattprogram? Hur bemöter gäster och studiopublik en kvinnlig respektive 

manlig programledare? 

 

8.1 Denotativ nivå 
 
Vi blev förvånade över att Anna Hedenmo hade hand om nästan dubbelt så många ämnen, 22 stycken, 

som Lars Wiklund, 12 stycken, i de tolv programmen som analyserades. Lars Wiklund hade även hand 

om endast ett ämne per avsnitt medan Anna Hedenmo hade hand om två ämnen per avsnitt. En första 

analys skulle kunna tolka detta som att Lars Wiklund fick mindre utrymme än Anna Hedenmo och 

motsäga vårt förväntade resultat. Men om vi gör en djupare analys visar resultatet att Wiklund fick 

mycket mer sammanhängande tid till sina ämnen, till exempel 30 minuter jämfört med Hedenmos 15 

minuter. Tid i tv-sammanhang är samma sak som tyngd och status. Det ämne som får mest utrymme är 

det ämne som värderas högst av redaktionen.  

Vi kunde också identifiera journalistikens genuslogik (van Zoonen 1994) i analyserna av Debatt. Anna 

Hedenmos ämnen hade en mjukare karaktär än Lars Wiklunds ämnen. Hårda ämnen betraktas som 

ekonomi, utrikespolitik och kriminalitet/rättsväsende. Mjuka ämnen anses vara sociala frågor, 

relationer/privatliv och kultur. Det var dock svårt att avgöra vad hårda och mjuka nyheter var i Debatt.  

Vad som definierar mjuka och hårda nyheter har även förändrats idag. Ämnesfördelningen såg nästan 

alltid likadan ut. Programmet hade en tydlig uppdelning och programledarna hade sina egna delar, till 

exempel hade Lars Wiklund alltid hand om publikomröstningarna och om fler personer i hetsigare 

debatter, medan Anna Hedenmo alltid hade lugnare samtal med gästerna. Hirdman (1988) menar att 

särhållningens grunduttryck finns i föreställningar om det manliga och kvinnliga och i arbetsdelningen 

mellan könen, att den manliga normen legitimeras genom särhållningen (Hirdman 1988, s. 51). Vi kan 

även tolka detta som att Anna Hedenmo fick ett större ansvar eftersom hon fick ta hand om de mer 

allvarsamma närgående samtalen. 

Empati och personlig inlevelse anses kvinnligt och detta stämmer även överens med vilka ämnen Anna 

Hedenmo fick ta hand om, till exempel att det finns för få förlossningsavdelningar. Edström (2006) 
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menar att kvinnor och mäns fokus skiljer sig och därmed skapar en könsmärkning av journalistiken 

(Edström 2006, s. 110). Den journalistik som inriktas mot offentligheten och som skildrar verkligheten 

handlar om manliga intresseområden. Den journalistiken har (manliga) makthavare som källor och Lars 

Wiklund fick ofta ta hand om hårda ämnen som anses manliga, till exempel sex timmars arbetsdag, har 

samhället råd? Enligt Löfgren-Nilsson (2009) kan hårda ämnen definieras som viktiga och seriösa 

medan mjuka ämnen är mer lättsamma och intressanta (Löfgren-Nilsson 2009, s. 21). Det manliga 

tillskrivs oftast ett större symboliskt värde. Den kvinnliga privatsfären och den manliga offentligheten är 

inte symmetrisk ordnade i förhållande till varandra, detta gör att även den journalistiska logiken gör 

skillnad på status och makt (Djerf-Pierre 2003, s. 45).  

Så frågan är varför det är uppdelat på detta sätt? Varför får Lars Wiklund till exempel alltid ha hand om 

publikundersökningar och större grupper medan Anna Hedenmo ofta får intervjua en eller färre 

personer? Antalet gäster är relevant eftersom fler gäster tyder på ett större ansvar anser vi. Men å andra 

sidan kan få personer även tyda på ett större ansvar. Är det en kulturell tolkning och den sociala 

konstruktionen som har format programmets uppbyggnad? I samhället finns vissa termer och idéer som 

inte alltid ifrågasätts eftersom de känns så självklara. I takt med detta har vissa förväntningar skapats om 

vad som är "kvinnlig journalistik", detta leder till att kvinnor rutinmässigt placeras i fack och tilldelas 

ämnen som till exempel relationerna, vården och skolan (Djerf-Pierre 2003, s. 48).  

Vad som uppfattas som manligt och kvinnligt varieras med tiden. Könsmärkning i hårda och mjuka 

ämnen lever fortfarande kvar idag. Det manliga tillskrivs oftast ett större symboliskt värde än det 

kvinnliga. Detta gör att även den journalistiska logiken gör skillnad på status och makt mellan kvinnor 

och män. Det är de olika föreställningar vi har om kön som har bidragit till att Anna Hedenmo och Lars 

Wiklund har de rollerna som de har exempelvis, även ämnesfördelningen dem emellan. 

Vi gjorde ett kommutationstest enligt den semiotiska bildanalysen (Fogde 2010), vilket innebär att man 

byter ut något i bilden mot något annat för att se om det blir någon betydelseförändring (Fogde 2010, s. 

183). Vi bytte roller på Lars Wiklund och Anna Hedenmo för att se om det blev någon större skillnad. 

Om Lars Wiklund istället skulle ha hand om två mjuka ämnen och Anna Hedenmo skulle ha hand om ett 

hårt ämne per avsnitt skulle det bli ett slags maktskifte hos programledarna, eftersom Anna Hedenmo 

skulle få mer ansvar. Hade Lars hårda och Anna två mjuka? Om hon dessutom skulle ha hand om de 

livligare debatterna skulle hon också ha ett övertag. Anna Hedenmo hamnade i underläge genom att 

tilldelas mjuka ämnen och lugnare samtal med gästerna anser vi, även fast det kan tolkas olika.  

Krav på bred representativet ställs på kvinnliga journalister och ur vilket perspektiv verkligheten 

skildras. Innan jämställdhetsdialogen var perspektiv och ämnen mer osynliglagda, även kvinnliga 
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intervjupersoner och källor. Därför har denna jämställdhetsfråga spelat en ytterst viktig roll i 

utvecklingen. I takt med detta har vissa förväntningar skapats om vad som är "kvinnlig journalistik", 

detta leder till att kvinnor rutinmässigt placeras i fack och tilldelas ämnen som till exempel relationerna, 

vården och skolan. Detta leder till att kvinnan blir den "andra" och ses som "annorlunda" eftersom 

mannen är normen. På fältet har kvinnor genom hela 1900-talet förväntats göra skillnad i journalistiken 

för att få en plats i det offentliga rummet, det är sällan mannen har detta krav på sig (Djerf-Pierre 2003, 

s. 48).  

 
 
8.2 Konnotativ nivå 
 
Det fanns även en viss skillnad i hur gäster och studiopublik bemöter en kvinnlig respektive manlig 

programledare. Trots att Anna Hedenmo hade hand om mindre grupper och mindre livliga debatter än 

Lars Wiklund blev hon avbruten fler gånger. Handlar detta om genus, kön eller personlighet? Det kan 

handla om hur det manliga respektive kvinnliga är konstruerat och format i vårt samhälle. Gästernas 

bemötande kan också ha med Anna Hedenmos och Lars Wiklunds personligheter att göra. Det kan även 

handla om hur de framställs i tv-rutan, även hur representationen dem emellan ser ut, till exempel 

fördelningen mellan mjuka och hårda ämnen som bidrar till olika förväntningar på programledarna. 

Genussystemet (Hirdman 1988) tar upp lagar och dessa lagar är hierarkin där mannen är en norm för det 

normala och allmängiltiga. Lars Wiklund blir enligt denna teori automatisk en ”norm”. I ett genussystem 

handlar det om kvinnors sociala underordning. Vi håller med Hirdman (1988) att ett nätverk av 

processer, föreställningar, fenomen och förväntningar skapar ett slags mönster och regelbundenheter. 

Dessa föreställningar är inte helt komplicerade att bryta menar vi och bidrar till sociala ordningar - 

socialt, ekonomiskt och politiskt. Vi ser till exempel skillnader i de sociala ordningar Anna Hedenmo 

och Lars Wiklund har i programmet Debatt, till exempel har Hedenmo hand om lugnare samtal med 

gästerna medan Wiklund får ett större ansvar eftersom han har hand om större grupper.  

Enligt vår analys fick Lars Wiklund mer respekt från gästerna när han ville avbryta dem. Han behövde 

bara använda sig av gester, det fungerade inte för Anna Hedenmo som var tvungen att höja rösten och 

tala snabbare för att kunna avbryta. Gästerna ville inte ge henne det utrymmet hon behövde och som 

programledare har rätt till. Hedenmo måste anstränga sig för att lyckas avbryta, medan Wiklund inte 

behöver göra mer än att vifta med händerna. Djerf-Pierre (2003) menar att kvinnliga journalister måste 

ta till olika knep för att erövra vissa positioner på fältet. Den konkurrerande strategin innebär att kvinnor 

försöker att konkurrera med männen om samma utbyten och resurser. Det är detta som vi upplever att 

Anna Hedenmo gjorde i Debatt. Margareta Melin-Higgins (2003) menar att det handlar om att bli "en av 
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grabbarna". Kanske är det även det knepet Hedenmo tog till, medvetet eller omedvetet, eftersom 

ledaregenskaper, målmedvetenhet, handlingskraft, effektivitet förknippas med manlighet. Dessa 

egenskaper är dock nödvändiga att ha som programledare i programmet Debatt. 

Samhällets uppbyggnad och struktur, i detta fall programledarnas olika roller kan även ha att göra med 

kroppspolitik, (Eduards 2007). Kroppspolitik är något som automatiskt styr själva föreställningen om 

kvinnokroppen. Kroppsspråk går däremot att påverka eftersom det går att ändra. Vi kan bli mer 

medvetna om vad för signaler vårt kroppsspråk sänder ut och därmed försöka ändra på det för att 

uppfattas annorlunda. En fråga vi ställde oss: Varför skiljer det sig mellan deras kroppsspråk? Vi lade 

märke till att Anna Hedenmo tittade ner mycket medan Lars Wiklunds blick ofta var stadig och rakt in i 

kameran. Det är lättare att avbryta någon som tittar ner och du hyser större respekt för någon som tittar 

rakt fram och verkar självsäker. Uppfattningar om det kroppsliga har en avgörande betydelse för hur 

samhällen är ordnade - moraliskt, politiskt och socialt (Eduards 2007, s. 18).   

Kroppspolitik (Eduards 2007) är svårt att påverka då dessa föreställningar och symboler redan sitter 

”inristade” i våra kroppar. Genus baseras på en kulturell tolkning av de biologiska skillnaderna mellan 

män och kvinnor. Kvinnors kroppar signalerar en underordning eftersom kvinnokroppens naturliga 

uppgifter traditionellt sätt ses som begränsningar, till exempel att föda barn. I arbetslivet innebär det 

extra utgifter för arbetsgivaren. Detta bidrar till att vi redan tillskrivit kvinnokroppen olika värden och 

att den redan ses som särskild. Detta tror vi präglar oss omedvetet och bildar en ond cirkel till exempel 

när det handlar om journalistbranschen. Representativt är även viktigt och bidrar till hur vi tolkar 

verkligheten och förhåller oss till den. Den bidrar till att forma olika roller i samhället. Eftersom 

kvinnors kroppar enligt Eduards (2007) beskrivs som särskilda och har olika symboliska och kulturella 

värden påverkar dessa våra föreställningar. Om vi tänker utifrån klass och etnicitet har Anna Hedenmo 

en fördel eftersom hon är en vit kvinna, eftersom kvinnokroppar även rangordnas utifrån klass och 

etnicitet enligt kroppspolitiken. De båda programledarna och alla gäster är ljusa, detta menar vi 

representerar samhället, normen och det ”normala”. Eduards tar upp att kroppar som skiljer sig från det 

normala bidrar till orosmoln som måste skingras. Föreställningar om femininitet och maskulinitet 

medverkar till att kvinnokroppen ses som olika problem, därmed berättigas en reglerande kroppspolitik. 

Ålder och utseende spelar även stor roll om du är kvinna som vår uppsats tidigare har tagit upp. Kvinnan 

klassas som andra klassens medborgare och med annan bakgrund blir det även svårare.  

I Brann och Leezer Himes studie (2010) ansågs manliga nyhetsankare vara mer kompetenta, lugna och 

utåtvända än kvinnliga nyhetsankare, vilket ökade männens trovärdighet. Detta stämmer överens med 
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Liesbet van Zoonens (1998) teori om genuslogik, isärhållandets ”lag”, där kvinnor är det negativa 

medan män är det positiva.  

I alla avsnitt av Debatt som analyserats i undersökningen har de båda programledarnas personlighet lyst 

igenom. En del av personligheten är det kroppsspråk som används. Kroppsspråk menar vi ger ifrån sig 

starka signaler om hur personen uppfattas. Lars Wiklund har ett mer ledigt kroppsspråk än Anna 

Hedenmo som ofta viker sina papper eller håller i en penna. Detta tror vi att hon gör för att känna sig 

mer avslappnad och trygg. Vi anser att Anna Hedenmo uppfattas som hårdare i sin personlighet än Lars 

Wiklund. Hon ger ett surt och osäkert intryck medan Lars Wiklund ger ett positivt, lugnt och självsäkert 

intryck. Hedenmo kanske medvetet försöker göra ett mindre kvinnligt intryck ifrån sig eftersom en 

hårdare personlighet oftast anses manligt. Detta hjälper tyvärr inte eftersom vi redan har klara 

föreställningar om vad som utgör manliga och kvinnliga egenskaper. Anna Hedenmo uppfattas 

antagligen på detta sätt för att hon är kvinna. Det skulle ha varit skillnad om Lars Wiklund hade tagit på 

sig den rollen som hård och seriös, istället är han mer avslappnad och flirtig. Vår tolkning är att det är 

lättare för kvinnor att omvandlas till objekt än män utifrån den rådande kroppspolitiken. Vi tänker att det 

skulle se helt annorlunda ut om Anna Hedenmo skulle le flirtigt eftersom vissa föreställningar sitter 

inristade i kvinnokroppen. Det skulle bli lättare att sexualisera Anna Hedenmo än hennes manliga 

kollega Lars Wiklund. Att Anna Hedenmo är mer hård och seriös i sitt sätt kan även tolkas som att hon 

har en större kompetens än Lars Wiklund och tar sitt arbete på större allvar. 

Anna Hedenmos kvinnliga attribut som klackskor, smink och färgglada kläder gör henne möjlig för den 

manliga publiken att objektifiera. Lars Wiklund behöver inte använda sig av särskilda manliga attribut, 

hans klädstil är väldigt enkel bestående av långärmad skjorta och långbyxor. Enligt genuslogiken (van 

Zoonen 1994) så varierar kvinnor mellan att uppfattas som kvinnor eller människor, de kan inte vara 

båda samtidigt. Om en kvinna vill anses vara professionell måste hon avkönas och klä sig i kläder som 

inte anses vara attraktiva. 

Förr använde kvinnor i tv kavaj, byxor och minimalt med smink för att ”avköna” sig, vilket egentligen 

innebar att de gjorde sig manligare eftersom det ansågs som manliga attribut. Van Zoonen (1994) tar 

även upp att kläder i pastellfärger anses blygsamma medan kläder i färger som rött och svart är 

iögonfallande och extravaganta. Manliga nyhetsankare använder också smink i tv för att få färg och se 

bättre ut, men det märks inte i bild. Anna Hedenmo använde ibland rött läppstift, de gånger hon inte 

gjorde det så hade hon mörk ögonskugga. Hedenmo hade även oftast på sig någon kavaj, kappa eller 

jeansjacka, ofta skinn. Vi tolkar detta som om Anna försöker ”klä på sig” en maktposition som hon 
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naturligt inte hade tilldelats i programmet. Lars Wiklund behövde inte klä på sig några attribut, han hade 

i egenskap av sitt kön automatiskt respekt i programmet.  

Margareta Melin-Higgins (2003) tar som sagt upp olika taktiker som kvinnliga journalister använder sig 

av. I Anna Hedenmos fall verkar det som att hon försöker bli både ”en av grabbarna” och ”en av 

tjejerna”. Hon försöker ta makt genom att höja rösten, se strikt och nästan lite sur ut i rutan, samtidigt är 

Hedenmo ”en av tjejerna” eftersom hon ofta använder feminina kläder, skor och färger. Anna Hedenmo 

försöker även göra det bästa av de ämnen som hon tilldelas. Melin-Higgins menar att det sistnämnda är 

ett sätt att kunna utvidga de ”mjuka” nyheterna både när det gäller status och fysiskt medieutrymme.  

 

8.3 Interdiskursiva nivån 
 
På den interdiskursiva nivån studerades vilka kameravinklar som användes och hur de kan tolkas från 

betraktarens perspektiv. Anna Hedenmo filmas mer från sidan medan Lars Wiklund filmas framifrån. Vi 

är osäkra om det är kameravinkeln eller Anna Hedenmo själv som vrider sig så att hon står snett i profil. 

Kameravinkeln borde anpassas efter Hedenmo så att hon blir filmad mer framifrån. När de både 

programledarna filmas tillsammans står även Anna Hedenmo snett från sidan och Lars Wiklund rakt 

framför kameran. Det känns därför som om det är Hedenmo själv som ställer sig i den positionen. 

I program sju som handlade om att Ericsson gett varsel om att jobb i Linköping och Kumla skulle 

komma att försvinna filmades en gäst som satt ner rakt framifrån och då kom endast Anna Hedenmos 

byst med i bild. Men genom att filma i denna vinkel avprofessionaliserades Anna Hedenmo även om det 

var omedvetet av kameramannen. Eduards (2007) kroppspolitik tar upp att kvinnan måste förneka sin 

kropp, sexualitet och sitt kön om hon vill betraktas som människa. Om Hedenmo ansågs vara 

”människa” först så ändrades det till att hon betraktades som ”kvinna” eftersom de filmade en av de 

kvinnligaste delarna på kvinnokroppen. Eduards menar att den manliga kroppen döljs och avkönas 

medan kvinnor definieras som säregna och särskilda. Skillnaden är även att kvinnokroppen uppfattas 

som tillgänglig för män, ett föremål för begär och fantasier, som visar sig i krav på sexuell tillgänglighet 

(Eduards 2007, s. 17).  

Yvonne Hirdman (1998) menar att kön redan är format och redan utgör biologiska olikheter; att kvinnor 

föder barn till exempel ses som en nackdel i arbetslivet. Mannen blir positiv medan kvinnan automatiskt 

blir något negativt. Hon menar att det bidrar till en struktur som i sin tur bidrar till ”aha-upplevelser”. Vi 

föds alltså in i dessa tankemönster som redan är skapade. Det finns redan tydliga föreställningar om vad 
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en kvinna och man är (Hirdman 1988, s. 51). Vi anser att programmet Debatt skulle kunna vara utmärkt 

för att bryta de föreställningar och tankemönster som Hirdman tar upp. 

 
Även i andra tv-program som representerar allmänheten. Det måste börja i samhället med en jämlik 

fördelning på till exempel arbetsplatser och lika lön. Samhället måste sluta se kvinnan som något 

negativt utifrån biologiska skillnader. 

 
8.4 Förslag till vidare forskning 

Debatt började sändas våren 2001, vilket är nästan 15 år sedan. Nuförtiden har Debatt endast en 

programledare, och varje avsnitt skiftar SVT mellan olika manliga och kvinnliga programledare. 

Dessutom är varje avsnitt nu 45 minuter istället för 60, vilket kan bero på att programledarna är 

ensamma. Det vore mycket intressant att göra en studie av Debatt i dag och jämföra resultatet med vår 

studie. Det var något vi övervägde att göra i början av arbetet med vår uppsats, men det finns 

metodologiska problem med ett sådant tillvägagångssätt som gjorde att vi valde bort detta. När det bara 

är en programledare i ett program går det inte att identifiera samspelet mellan en man och en kvinna, 

fördelningen av ämnen och arbetsuppgifter. Finns det bara en programledare att välja på sker ingen 

uppdelning av ämnen eller arbetsuppgifter. 

Det vore dock intressant att göra en större studie av programledare utifrån ett genusperspektiv. Maria 

Edströms (2006) studie Tv-rummets eliter tar delvis upp hur det sett ut i SVT och TV4, men studien är 

nästan tio år gammal så den kan behöva uppdateras. 

Förutom att uppdatera forskningen inom ämnes genusvetenskap skulle man kunna gå tillbaka längre och 

se hur det var för till exempel för 25 år sedan. Maria Edström tar i sin studie upp programmet Speciellt 

som var en föregångare till Debatt. Speciellt sändes mellan 1992 och 2000.  
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