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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka samt jämföra de medverkande gästerna, i 

morgonprogrammen Gomorron Sverige i SVT1 och Nyhetsmorgon i TV4, samt titta på i 

vilka sammanhang de medverkar. Uppsatsen bygger på tre frågeställningar som 

undersöker hur representativa de inbjudna gästerna är i förhållande till landets 

befolkning, vilka ämnen som tar upp mest utrymme och vilka typer av gäster som 

diskuterar dessa ämnen i programmen. Slutligen undersöks huruvida det finns skillnader i 

ovanstående frågor mellan de två programmen. Undersökningen baseras på en kvantitativ 

innehållsanalys där två veckors sändningar, 10 program av respektive morgonprogram 

studerats och tolkats. Varje gäst som besökte programmen under dessa veckor 

kategoriserades in under variablerna kön, ålder, kontext (vilken ringar in det 

sammanhang gästen befinner sig i) och utrymme (vilken mäts i minuter och sekunder).   

Undersökningens huvudsakliga resultat visade på att båda morgonprogram hade en 

relativt bra spridning på sina gäster när det kom till kön. När man väger in det utrymme, 

mätt i minuter och sekunder, som de kvinnliga respektive manliga gäster fick i rutan blev 

resultatet dock ett annat. Den manliga gästen hade generellt 1,5 minuter mer tid i båda 

programmen. Programmet Nyhetsmorgon hade större variation i de övriga variablerna 

ålder, etnicitet och kontext. Gemensamt för programmen var att de äldre åldersgrupperna 

(35-49 och 50-64) framträdde mest. De båda programmen hade inte heller någon gäst 

under 20 år. Etnicitet som mättes som minoritet- eller majoritetsbefolkning, hade låga 

siffror i båda kanalerna i jämförelse med den femtedel av befolkningen som är utländskt 

födda eller har två föräldrar som är födda utomlands. Att kvinnor och minoriteter har 

mindre utrymme i programmen överensstämmer med de sociala teorierna vilka beskriver 

ett särskiljande mellan vi- och dem. Förklaringen till Nyhetsmorgons mer varierade 

gäster och kontexter kan finnas i det att programmet sänds i en kommersiell kanal med 

vinstintresse, de kan därmed ha mer könsprofilering i sina program. Gomorron Sveriges 

mindre variation är svårare att förklara då de har uttalade policys om mångfald och 

jämlikhet. Här kan eventuellt finnas en förklaring i Löwanders teori om att public service 

även strävar efter att bevara nationens gemenskap. 

Nyckelord: Representation, kön, etnicitet, TV, SVT, TV4. 



	  

Abstract 

Title: A fair representation? A comparative study of the morning program guests and the 

context in which they are involved. Author: Hanna Brandt Parkvall & Adam Söderblom 

Tutor: Anne-Marie Morhed Purpose: This study aimed to investigate and compare the 

guests and the context in which they are involved, in the morning programs Gomorron 

Sverige on SVT1 and Nyhetsmorgon on TV4. The thesis is based on three questions that 

examine how representative the invited guests are in proportion to the country’s 

population, the subjects that occupy the most space and the types of guests that discuss 

these topics in the programs. Finally, it is investigated whether there are differences in the 

questions above between the two programs.  

Method/Material: The survey is based on a quantitative content analysis where 10 

programs of each morning programs was studied and interpreted. Any guest who visited 

these programs were categorized into the variables gender, age, context (which identifies 

the context the guest is in) and space (which is measured in minutes and seconds)  

Main results: The survey 's key findings showed that both morning programs had a 

relatively good spread of their guests when it came to gender. When one takes the space 

in time into account, measured in minutes and seconds, as the male and female guests got 

on the shows, the result was different. The male guest had generally 1.25 minutes more 

time in both programs. The variables of age, ethnicity and context showed significant 

differences between the two programs. The program Nyhetsmorgon had greater variation 

in all the above categories. Common in both programs is that the older age groups (35-49 

and 50-64) appeared the most. The two programs had no guest under 20. Ethnicity 

measured as minority or majority population, had low numbers in both channels in 

comparison with the fifth of the population that is foreign born or have two parents born 

abroad. That women and minorities have less space in the programs conform to the social 

theories, which describe a separation between “us and them”. 
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1. Inledning	  
I den inledande delen av arbetet introduceras ämnet med stöd av aktuell forskning. 

Vidare följer problemformulering, beskrivning av våra hypoteser, syftet med arbetet 

tillsammans med de tre frågeställningarna samt de avgränsningar vi gjort. Avsnittet 

avslutas med en disposition som beskriver arbetets olika delar.  

	  

1.1	  Introduktion	  

I media berättas historier, syns förebilder och sprids information. Men vem berättar, vem 

informerar och vilka syns mest i media?  

 

Förutom att media kan ses som en spegel av verkligheten kan de också ses som ett filter 

eller en portvakt, som väljer ut vad och vilka som får särskild uppmärksamhet och 

stänger ute andra åsikter och röster, avsiktligt eller inte (McQuail, 2010:84-85) Media 

som en del av samhället är därmed inget undantag i debatten om representation och 

frågan om olika gruppers representation i samhällslivet har väckt allt större 

uppmärksamhet. Utgångspunkten är att bristande representation innebär bristande makt 

och bristande möjlighet till påverkan, vilket i förlängningen utgör ett hot eller ett hinder 

för verklig demokrati. (Catomeris, 1998:18)  

 

En representation står för en typ av avbildning, ett substitut för verkligheten. “Det 

handlar om vem och vilka grupper som ska synas, hur ofta och på vilka villkor.” 

(Edström, 2006:11). Idag är vi i stort lika många män som kvinnor i landet och nästan en 

femtedel av befolkningen är född utomlands eller har två utomlands födda föräldrar 

(SCB, 2013). Men idag visar både större och mindre undersökningar skevheter i media 

och det är många som uttalar sig i frågan. Ett exempel på detta är Helena Sträng (Andén, 

2011) citerad, chefredaktör Nerikes Allehanda, som menar på att tidningarna måste jobba 

aktivt för att öka mångfalden. 

 
"Problemet är mångfacetterat. Dels är det naturligtvis så att journalister i alltför hög 

utsträckning är en homogen grupp, lite slarvigt kan man säga att vi är vit, medelålders, 



	  	   2	  

medelklass. Därmed rör vi oss alltför lite inom grupper utanför vår egen sfär. Kanske just 

därför lockar inte heller innehållet i våra tidningar i tillräckligt hög grad människor med 

annan etniskt bakgrund. Jag tror att vi måste jobba aktivt för att öka mångfalden. Tyvärr har 

de senaste årens nedskärningar verkat i motsatt riktning” (Sträng 2011, se Andén 2011). 

 

Problemet lyfts även fram av Gunilla Hultén, forskare vid Stockholms universitet, i 

tidningen Medievärlden. Hon menar på att etnicitet är ett känsligt ämne men som måste 

uppmärksammas för att redaktioner ska komma någonstans med en utveckling. Hon 

menar vidare att det i princip är omöjligt för en svensk dagstidning idag att enbart ha 

manligt anställda kolumnister (Thorén, 2011) och citeras nedan. 

 
”(…) reaktionerna skulle bli för starka. Men när det gäller etnicitet är läget ett annat.– Det 

är otroligt sorgligt. – Åsiktsjournalistiken spelar en viktig offentlig roll och bristen på 

utomeuropeiska kolumnister leder till att många åsikter om hur det är att leva i Sverige 

aldrig kommer fram. Det är allvarligt” (Hultén 2011, se Thorén 2011). 

 

Även frågan om medias framställning av kön är aktuell idag. I år fick till exempel 

Aftonbladets webbtidning stor uppmärksamhet för dess rapportering från Oscars-galan 

där kritikerna menade att den var könsstereotyp. En genusanalys gjorde av respektive 

artikelrubrik i sammanhanget och visade att artiklarna som handlade om kvinnor 

uteslutande rör deras utseende, medan de som handlade om män rörde deras prestation 

(Thambert, 2013).  

 

Sedan 2010 finns de dock hjälp för problemet med enformiga personer i media och 

stereotypa könsbilder. Rättviseförmedlingen arbetar för att synliggöra ny kunskap och tar 

hjälp av allmänheten för att hitta de personer som hamnat i skymundan på grund av 

stereotypa föreställningar om exempelvis kön och ursprung. Initiativet har fått stor 

uppmärksamhet och föreningen anlitas idag inte minst av TV4 Nyhetsmorgon och en rad 

program i SVT:s tablå (Rättviseförmedlingen, 2013). 
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1.2	  Problemformulering 

Att de ansikten vi möts av i media ofta tillhör en viss grupp i samhället är ett tydligt och 

långvarigt problem om vi utgår från att vi påverkas av vad vi ser i vår omgivning. Som 

nämnt ovan visar forskning och undersökningar inom medie-områden att majoriteten av 

de som syns, hörs och tillfrågas är en begränsad grupp människor.  

Denna undersökning riktar in sig på en plattform där dessa skillnader representeras - TV.  

I TV visas och skildras olika sociala kategorier som kan påverka vår uppfattning om hur 

verkligheten ser ut. Med en jämförelse av de båda morgonprogrammen kan vi få en 

känsla för hur de olika kanalerna, en kommersiell och en public service-kanal, agerat i 

frågan om synlighet och representation. Genom att undersöka vilka kontexter som 

representeras i programmen får vi även möjlighet att se huruvida programmen och 

därmed kanalerna är åtskilda eller om de följer samma väg i jakt på TV-tittare. Då 

kontexterna sätts i samband med gästernas ålder, kön och etnicitet kan vi se om det är 

vissa gäster som står för en viss representation i ett visst ämne.     

 

1.3	  Hypotes	  

Vår hypotes inför denna undersökning är att det råder en skillnad mellan Gomorron 

Sverige i SVT och Nyhetsmorgon i TV4 i hur väl de representerar landets befolkning. 

Detta då SVT, genom Public Service, har ett samhällsansvar och har till uppgift att spegla 

samhällets alla grupper, medan TV4 är ett kommersiellt vinstdrivande företag som 

troligtvis tänker mer på tittarsiffror än en rättvis representation. Vi tror att det i båda 

kanalerna råder en svag representation av samhällets minoritetsgrupper då de, som nämnt 

i inledningen, i de flera offentliga sammanhang inte får ett rättvist utrymme. Vi har även 

en hypotes om att män har ett större utrymme än kvinnor i media och därför även i dessa 

två morgonsoffor.  

	  

1.4	  	  Syfte	  &	  frågeställning	  

Syftet med denna uppsats är att undersöka samt jämföra gästerna och i vilket 

sammanhang de medverkar, i morgonprogrammen Gomorron Sverige, SVT1 och 

Nyhetsmorgon, TV4. För att ringa in detta har följande frågeställningar formulerats: 
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Frågeställningar: 

• Hur representativa är de inbjudna gästerna i förhållande till landets befolkning?  

• Vilka ämnen tar upp mest utrymme och vilka typer av gäster diskuterar dessa 

ämnen i programmen? 

• Finns det skillnader i ovanstående frågor mellan programmen? 

 

1.5	  	  Avgränsningar	  

Denna undersökning har avgränsats till att behandla endast morgonprogrammens gäster 

och vilka sammanhang de medverkar i. Vad som därmed inte undersöks är programmens 

programledare och de nyhetsinslag som förekommer med jämna mellanrum under 

programmens gång. Avgränsningen har gjort på grund av att gästerna är deltagare som 

lättare kan förändras, till skillnad mot programledarna som är mer fasta personligheter 

med betydligt starkare koppling till programmen. Även nyhetsinslagen har mer eller 

mindre fasta personligheter och här anser vi detta vara nog så intressant men en egen 

undersökning i sig. Av ovan nämna orsak är inslag utanför studion inte heller medtagna i 

denna studie. Kort sagt ses gäster vara de personer som besöker studion och deltar i 

programmen för att diskutera eller presentera ett område. Detta och ytterligare 

avgränsningar diskuteras och utvecklas i metodkapitlet.   

 

1.6	  	  Disposition	  

Uppsatsen är indelad i sju kapitel, ett inledningsavsnitt (kapitel 1), ett bakgrundsavsnitt 

(kaptiel 2), ett teoriavnitt (kaptiel 3), ett metodavsnitt (kapitel 4), ett resultatavsnitt 

(kaptiel 5), ett analysavsnitt (kapitel 6) och slutligen ett avsnitt innehållande diskussion 

och slutsats (kaptiel 7).  

I indelningsavsnittet presenteras vår uppsats inriktning samt syfte och frågeställningar. 

Detta följs av ett bakgrundsavsnitt där området representation i media utvecklas och 

respektive programkanal presenteras. Det tredje kapitlet består av ett teoriavsnitt där de 

teorier som ligger till underlag för vår undersökning presenteras. I följande avsnitt 

beskrivs vår valda metod och dess delar vilket leder fram till vårt resultatavsnitt där 
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undersökningens resultat framställs. I analysavsnittet tolkas sedan resultaten och 

analyseras mot de teorier som tidigare presenterats. Avslutningsvis knyts uppsatsen 

samman i diskussioner kring studiens förtjänster, begränsningar och möjlig framtida 

forskning. 
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2.	  Bakgrund	  
	  
Följande del utgör den bakgrund vi stödjer vår undersökning på. Ett innehåll som 

förstärker anledningen till att vår undersökning bör göras, så som beskrivning av medias 

roll i samhället, representation i media samt en beskrivning av kanalerna och de valda 

programmen. Slutligen följer en del med forskningsbakgrund. 

 

2.1	  Medias	  roll	  och	  påverkan	  i	  samhället	  

Det råder många tankar om vilken roll media har i vårt samhälle, dels menar man att det 

är en stöttepelare för det demokratiska samhället, en samhällsmakt som granskar och är 

kritiskt ställd till styret, men också att den har en roll som förstärkare av de redan satta 

idealen. Man menar att de ideal som samhällets eliter har - direkt återspeglas i medierna. 

Samtidigt menar andra att media sprider sund förnuft, leder oss genom samhällets frågor 

och ger oss en djupare förståelse utan att direkt påverka våra värderingar (SOU 2005:56). 

 

Många är dock överens om att media är med och påverkar vår uppfattning om 

omgivningen runt omkring oss. Jostein Gripsrud talar om detta i form av en föreställd 

gemenskap. Han menar att media skapar denna föreställda gemenskap när de genom en 

gemensam nyhetsspridning över nationen förenar folket till ett kollektiv, något som 

stärker nationens identitet. Man får genom detta en större förståelse för det övriga folket 

men också hjälp till förklaringar av likheter och skillnader mellan saker och ting, 

exempelvis mellan män och kvinnor (Gripsrud, 2002:20-21). En av dem som påtalar just 

TV:s delaktighet i vår syn på världen är Georige Gerbner (1998) som gjort ett flertal 

studier inom medias påverkan. Gerbner menar att media påverkar oss olika mycket, men 

ju mer man utsätts för TV, desto större är risken att ens egen verklighet ersätts av den 

verklighet TV sänder ut. Denna påverkan kallar han för “Kultivationsteorin” vilken 

innebär att vi “kultiveras in” i ett visst tänkande och handlingsmönster, exempelvis att 

media lär oss hur folk från Kina är eller vad det innebär att vara en mörkhyad kvinna. 
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2.2	  Representation	  

Begreppet representation har i grunden betydelsen ”något som står för något annat” 

(Nationalencyklopedin, 2013). Inom medie- och kommunikationsvetenskapen används 

begreppet för att belysa representationen av olika samhällsgrupper i media – det vill säga 

vilka samhällsgrupper som får synas eller inte samt i vilken utsträckning dessa syns. 

Olsson betonar även denna begreppsinnebörds relevans som analytisk ram vid 

undersökning av just representationssammanhang i media (Olsson, 2012:77). Denna 

tolkning av begreppet är således vår utgångspunkt vid synen och användandet av 

begreppet i studien. 

 

2.3	  Mediernas	  skeva	  representation	  	  

Det brukar framhållas att medierna utgör ”en tredje statsmakt” med uppdraget att granska 

och kritisera sociala företeelser och institutioner. Tanken är att medierna erbjuder 

medborgarna ett offentligt och demokratiskt rum för debatt (SOU, 2005:127). Trots 

mediernas viktiga position i samhället kan representationens av befolkningen ses som 

skev, olika grupper framträder olika mycket i media men också i åtskilda typer av 

sammanhang. 

 

Idag består vår befolkning av drygt 9,5 miljoner människor av ungefär hälften kvinnor 

och hälften män, med en knapp ledning till kvinnorna. (SCB, 2013, Befolkningsstatistik).  

Flera studier visar dock hur representationen av män och kvinnor är snedfördelad, 

männen syns i högre grad och i fler sammanhang. Även när det kommer till yrkesgrupper 

får de allmänna yrkena så som vårdyrken eller hantverkare betydligt mindre exponering 

än exempelvis de mer offentliga grupperna så som skådespelare och poliser. Den bild 

media visar, den så kallade verkligheten, måste vi som åskådare ställa oss mycket kritiska 

mot och inte ta in det som sägs som ett faktum. På vilket sätt media representerar olika 

samhällsgrupper är mycket viktigt då ett alltför vinklat sätt inte återspeglar verkligheten. 

De kan också genom viss representationen taktiskt framkalla ett mer eller mindre starkt 
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engagemang hos åskådarna, då olika grupper knyter an och identifierar sig på olika sätt 

till olika människor, beroende på exempelvis etnicitet eller kön (Olsson, 2009: 77-79).  

      

När det kommer till frågan om etnisk representation i media har en hel del forskning i och 

utanför Sverige undersökt mediers diskriminering på grund av etnisk eller religiös 

tillhörighet. Forskningen tycks enhälligt visa att svenska medier, liksom medier i andra 

länder, rutinmässigt återskapar en övergripande ”Vi” och ”Dom”-indelning som följer 

etniska linjer. Mediernas bilder och föreställningar skapar ett mönster av systematisk 

karaktär. De utgör en norm för berättande om invandrare och svenskar som både erbjuder 

ett ”färdigt” tolkningspaket och samtidigt gör det svårt för alternativa röster och 

berättelser. Mediernas roll i processer av strukturell diskriminering handlar med andra 

ord om hur dessa sätter dagordningen och producerar vad som blir självklara sanningar 

om minoriteter (SOU, 2005:127-133). 

 

I Statistisk Årsbok för Sverige 2013 finns siffror från 2011 vilka visar att vår befolkning 

då bestod av 15,1% svenskar som var födda utomlands och räknar vi in de svenskar som 

är födda i Sverige men har två utrikesfödda föräldrar hamnar siffran på 19,6%. (Siffor 

från 2011 anses användbara då befolkningssiffran inte skiljer sig kraftigt från dagens) 

Nära en femtedel av befolkningen var 2011 utrikes födda eller hade föräldrar som var 

utrikes födda. I fråga om etnicitet och indelningen i minoritets- och majoritetsbefolkning 

kan denna femtedel ses som en minoritet i Sverige då flertalet är födda i Sverige (SCB,  

2013:99-100). 

 

2.4	  Morgonprogrammen	  och	  Jämställdhet	  

Nedan följer en kort beskrivning av programmen samt deras förhållande till jämställdhet 

och mångfald. 

2.4.1.	  SVT	  

Sedan år 1993 har Gomorron Sveriges sänts varje vardagsmorgon mellan klockan 6.25 

och 10.00 i SVT1 (Magnusson, 2013). Programbeskrivningen inkluderar aktuella gäster, 
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debatter, paneldiskussioner och inslag med kultur, mat, nöje och recensioner. Varje 

halvtimme sänds även Rapport, regionala nyheter och väder. (SVT, Gomorron).  

 

SVT har två tydliga och utförliga policys rörande jämställdhet och mångfald vilka främst 

berör arbetsplatsen men även sträcker sig till deras utbud. Tidigt i mångfaldspolicyn lyder 

raderna; ”SVT värnar om mångfald i programutbudet grundat på publikens olika behov, 

intressen, perspektiv och åsikter. Målet är att publiken ska ha en stark identifikation med 

SVT.”  För att förändra och förbättra detta anser SVT att det är upp till alla att bidra. 

Oavsett yrkesroll har alla anställda ansvar över sina urvalsmetoder så att urvalen blir 

relevanta och genomtänkta och inte väljs ut slentrianmässigt, godtyckligt eller efter 

invant mönster. Policyn inkluderar även strukturerade planer i form av kurser som ska ge 

de anställda mer medvetenhet och kunskaper i frågorna om jämställdhet, likabehandling, 

mångfald, diskriminering och mänskliga rättigheter (SVT, 2011).  

 

När det kommer till SVT´s jämställdhetspolicy förklaras det att jämställdhet mellan män 

och kvinnor inte bara betraktas som en tillgång utan som en förutsättning för public 

serviceuppdraget. Därför finns här två aspekter - förutom den mer traditionella 

personalpolitiska också en programpolitisk där lika rättigheter för kvinnor och män och 

vikten av kvinnors erfarenheter och värderingar i programarbetet poängteras. ”I 

programutbudet ska jämställdheten vägas in och avspeglas såväl i ämnesval och 

inriktning som i andelen medverkande kvinnor och män.”  Detta innebär i siffror att SVT 

har som mål att det i varje programkategori ska vara lika, eller ha en avvikelse på högst 

10 procent jämt fördelat över ett år, mellan de medverkande kvinnorna och männen i 

programmen. För SVT betyder det att de utformar mål för jämställdhet både när det 

gäller andelen medverkande kvinnor och män samt deras roller i produktion och program 

för varje programkontrakt (SVT, 2008). 

 

Konkurrens mellan kanalerna är inget som SVT förnekar i frågan om 

morgonprogrammen. Det har diskuterats om programmet skulle det byta skepnad och 

sluta försöka likna TV4. Men kanalen känner ett övertag i det att SVT som public service 

kanal undkommer reklam vilket tittare kan uppskatta. Att Gomorron Sverige 2011 var 
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Sveriges populäraste morgonprogram i tittarsiffror räknat och år 2012 hade 690.000 

tittare i genomsnitt per dag gör dem till en stark aktör (Magnusson, 2013).  

	  

2.4.2.	  TV4	  

Nyhetsmorgon sänds under dryga fyra timmar, mellan 05.50 och 10.00 i den 

kommersiella kanalen TV4. Programmet var snäppet snabbare än Gomorron Sverige och 

blev med sin första sändning året innan, år 1992, det första dagliga morgonprogrammet. 

Även i Nyhetsmorgons programbeskrivning nämns de aktuella och intressanta gästerna 

först, detta följas av information om trisskrap och nyheter som sänds varje halvtimme på 

vardagar. Till skillnad mot Gomorron Sverige sänds Nyhetsmorgon även på helgerna. 

Med över fem miljoner tittare i veckan och 1300 sändningstimmar om året är 

Nyhetsmorgon idag det största morgonprogrammet i Sverige (Webbtv, Nyhetsmorgon). 

Men vinnaren av de två programmen är inte alltid lätt att mäta, beroende på vad som 

anses mest värdefullt kan svaren skilja. Sett till antal tittare ligger Nyhetsmorgon klart i 

topp medan det gällande räckvidd kan variera mellan dem båda (Carlehäll, 2011). 

 

TV4 har inte en utnämnd jämställd- eller mångfaldspolicy likt SVT. På deras hemsida går 

det dock att finna information om bland annat deras ansvarsarbete. Under rubriken 

”Verksamhetsidé” står skrivet att några av TV4s viktigaste uppgifter är att ständigt vara 

relevanta, stå på tittarnas sida och att vara en del av Sverige och som maktfaktor och 

samhällspåverkare anser TV4 att de besitter ett stort ansvar (Tv4gruppern, 2012). 

Samhällsansvar innebär för TV4-gruppen att de aktivt arbetar aktivt för att bidra till en 

hållbar samhällsutveckling genom att engagera sig för demokrati och yttrandefrihet, och 

verka mot fördomar och diskriminering. TV4 menar att deras samhällsprogram, 

dokumentärer och tv-program skildrar vår värld i en mängd olika perspektiv och låter 

olika röster komma till tals. 

TV4-Gruppens berättar om sina viktigaste projekt som Nollrasism med huvudsyftet att 

stå upp för principen om alla människors lika värde, att arbeta mot diskriminering och att 

skapa en plattform för dessa diskussioner. De stöttade tidigare även företaget Mitt Liv, 
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vars verksamhet syftar till att integrera unga kvinnor med utländsk bakgrund i det 

svenska näringslivet (Tv4gruppen, 2013). 

 

Angående jämställdhet i programutbudet har ingen information funnits tillgänglig men 

däremot inom företaget. Veckans Affärers jämställdhetsundersökning 2013, fann TV4-

gruppen vara ett av 60 mest jämställda företag i Sverige. TV4-gruppens jämställdhetsnivå 

sammanfattas som mycket god, i dag finns exakt lika många anställda kvinnor som män 

(Tv4gruppen, 2013). 

	  

2.5	  Forskningsbakgrund	  	  

Forskning om representation kan ta många olika uttryck och inriktningar. Skillnader 

mellan kön undersöks världen över i olika sammanhang. Det kan handla om hur de 

representeras i affärsvärlden eller i nyhetsflödet som tas upp i en rapport från Global 

media monitoring project – Who makes the news? Från 2010 (Macharia, O’Connor & 

Ndangam, 2010). 

 

Representation av etnicitet kan betyda undersökningar av minoritets- och 

majoritetsgrupper som i Sverige där en kombination av etnicitet och kön undersöktes i 

“Att representera och representeras: Samiska kvinnor i svensk och samisk press 1966-

2006” (Ledman, 2012). 

Den forskning som ligger närmast vår egen är Maria Edströms (2006) undersökning av 

olika grupper människor som visas i tv-program under bästa sändningstid i SVT och 

TV4. Hennes breda undersökning ringar in vilka yrkesgrupper, elitgrupper, kön, åldrar, 

etnicitetsgrupper och roller som personerna i rutan representerar och vad vi därmed 

lämnas med för sammantaget intryck efter tv-tittande (mer om Edströms undersökning 

tas upp i teoriavnitt och metodavsnitt).  
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3.	  Teoretisk	  ram	  
	  
Här följer den del som beskriver de teorier undersökningen byggs på och mot vilka 

resultatet relateras till. De teorier som följer är ”Agenda Setting” och ”Framing” samt 

en del kallad ”Social representation”, vilken innehåller teorier kring genus och etnicitet.  

 

3.1	  Agenda	  Setting	  

McCombs myntade begreppet ”Agenda Setting” under en amerikansk valkampanj. Han 

menar på att media gör ett selektivt urval av vad som ska stå på agendan för dagen, vilka 

nyheter som är värda att prata om och samtidigt vilka som inte är det. Han menar att 

urvalet genomsyras i de flesta medier då de mindre medierna ofta influeras och följer vad 

de stora gör och presenterar. Det blir med andra ord ett relativt likvärdigt innehåll där 

samtliga tittare och läsare exponeras för samma nyheter. Detta urval påverkar enligt 

McCombs allmänhetens samtal, vilka ämnen de pratar om, men också deras åsikter. En 

stark exponering och vinkling av en viss nyhet påverkar härigenom värderingar och 

kunskapen hos allmänheten om ett visst ämne och kan exempelvis göra en stor skillnad 

under ett valsammanhang. Folk har en förmåga att beskriva ting just som media gör det 

menar han (McCombs, 2005).. Denna teori ska i uppsatsen ställas mot de resultat vi får 

fram i vår undersökning. Vi vill titta på hur programmen jobbar med “Agenda Setting”, 

alltså vilka ämnen de väljer att lyfta fram samt titta på om innehållet kanalerna emellan är 

likvärdigt uppbyggt som teorin menar på ofta förekommer.  

 

3.2	  Framing	  	  

Begreppet “Framing” användes på 70-talet av Erving Goffman (1986), som menade att 

det finns omedvetna uppsatta ramar i samhället som påverkar vår uppfattning av 

verkligheten. Verkligheten representeras utefter dessa ramar och hans tankar framgår i  

följande citat: 

 
"I assume that definitions of a situation are built up in accordance with principals of 

organization which govern events - at least social ones - and our subjective involvement in 
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them; frame is the word I use to refer to such of these basic elements as I am able to 

identify." (Goffman 1986, s. 10-11) 

 

Begreppet utvecklades senare av Robert Entman (2007) som under 90-talet förklarade det 

utifrån den medierade tillvaron. “Framing” handlar enligt honom om hur man genom 

verktyg i form av exempelvis bild och text på olika sätt framhäver och presenterar något, 

till exempel en nyhet. Det är mycket media kan göra som kan förändra hur en nyhet 

uppfattas genom det upplägg man väljer för presentationen. Vilka ord, politiska 

vinklingar, bilder och så vidare man använder utgör vad informationen får för ramverk. 

Entman citeras: 

 
“We can define framing as the process of culling a few elements of perceived reality and 

assembling a narrative that highlights connections among them to promote a particular 

interpretation. Fully developed frames typically perform four functions: problem definition, 

causal anal- ysis, moral judgment, and remedy promotion.” (Entman, 2007, s. 164)  

 

Fenomenet har en stor påverkan på mediernas publik då de ramar media presenterar 

påverkar vilka ramar vi själva sätter upp - med andra ord så lär vi oss hur ett ämne ska 

uppfattas och hur ett allmänt ramverk för tolkning ser ut. Entman (1993) menar på att det 

är något som media ständigt arbetar med som ett taktiskt verktyg för att lägga fram något 

på ett sätt som genererar en önskad respons från publiken. Detta arbete läggs dock på 

personer som är specialiserade inom området och han menar på att en bättre kunskap om 

“Framing” hos media i allmänhet skulle få rapporteringen att bli mer balanserad. I 

uppsatsen ska teorin om “Framing” ställas mot hur programmen väljer att presentera 

olika ämnen, alltså med vilka gäster med hänsyn till våra undersökningsvariabler de 

väljer att rama in ett valt ämne. Det är en aktuell teori då publiken enligt teorin påverkas 

och lär sig det normativa ramverket för hur ett ämne presenteras och vi gör då detta för 

att se om vissa grupper i samhället kopplas till ett visst ämne och sammanhang. 
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3.3	  Social	  representation	  

3.3.1	  Media	  och	  kön	  

Genussystemet lanserades av professor i historia, Yvonne Hirdman, stationerad vid 

Stockholms universitet. Hirdman (2004) menar att det är samhället som skapar och 

tillskriver män och kvinnor olika roller och uppgifter. Det samhället här gör är dels att 

hålla isär könen men också att gynna en manlig överordning. Kvinnor och män blir till 

varandras motsatser och återfinns på olika plattformar i samhället, exempelvis på 

arbetsmarknaden där vissa yrken tillskrivs männen medan andra tillskrivs kvinnan - 

horisontellt isärhållande. Hon beskriver även ett vertikalt sådant där män och kvinnor 

arbetar på olika nivåer och positioner inom samma sektor, exempelvis att mannen är 

läkare och kvinnan sjuksyster. Männens överordning yttrar sig genom att samhället 

värdesätter männens arbete mer, gör det till normen och ger därigenom mannen större 

makt och inflytande. Genussystemet är enligt Hirdman något som upprätthålls av såväl 

män som kvinnor, både i det privata men också av samhällets normsättande strukturer. 

 

Massmedia har enligt Liesbet van Zoonen (1994) en stor roll i snedfördelningen av 

synligheten mellan män och kvinnor i samhället. De traditionella strukturer som 

samhället skapat, av hur en man jämfört med en kvinna ska framställas, är strukturer som 

enligt Liesbet ofrånkomligt avspeglas i medierna. Hur medierna sedan arbetar med 

representation av samhället i sina arbeten påverkar i sin tur samhället tillbaka vilket 

skapar en ond cirkel med ömsesidig påverkan. Hon menar vidare att en rättvis 

representation av könen och samhällets alla grupper inte nödvändigtvis skapas i en 

jämställd och mångkulturell organisation, då samhällets strukturer är starkt styrande. För 

att ha en chans att komma ifrån detta krävs enligt henne en konsekvent vilja och tydligt 

uppsatta mål för att nå en förändring. 

	  

3.3.2	  Media	  och	  etnicitet	   	   	   	  

Birgitta Löwander har undersökt mediers koppling till etnicitet, invandring och rasism 

och riktar i sig specifikt på nyhetsmedierna. Löwander menar att rasismen idag har tagit 

ny form och fått nya uttryck där man ofta talar om kulturella skillnader istället för de 
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äldre ”rasskillnaderna”. I tron på den egna kulturen som samhällets kitt ses andra kulturer 

som ett hot vilka kan riskera folkets gemenskap. Denna nya rasism handlar alltså inte i 

samma mån om att tala nedsättande om andra kulturer utan att förespråka vikten av att 

bevara sin egen. Löwander anser att medierna oavsiktligt kan gynna denna rasism. 

 

Löwander menar att forskare länge intresserat sig för huruvida medier bidrar till att 

rasism vinner stöd i opinionen. Hon ser speciellt att journalister i public serviceföretagen 

har ett tydligt uppdrag i att motverka rasism och främja demokratin. Att de samtidigt ska 

stärka det nationella intresset menar dock Löwander kan medföra en misstänksamhet mot 

det främmande. Hon ser en uppdelning och skillnad i hur ”vi och dem” beskrivs och 

anser att mediebilderna av invandrare är stereotypa och negativa över hela världen och att 

invandrare ofta faller i skymundan. Här anser Löwander att invandrare ytterligare 

förminskas i samhället då de osynliggörs i medier eller inte får komma till tals på ett 

jämbördigt sätt, vilket i hennes exempel kan innebära att de framträder i en offerroll.    

 

Löwander anser att medierna, genom att sträva efter konsensus, ofta befäster 

dominerande gruppers uppfattningar. De grupper som oftast kommer till tals, och får 

medierna att verka för en specifik social ordning, är medlemmar i samhällets (i övrigt) 

gynnade grupper: I nyhetsmedierna sker detta bland annat genom att de lämnar 

tolkningsföreträde till politiskt och ekonomiskt inflytelserika personer i samhället. 

(Löwander, 1998:85-94)  

 

3.3.3	  Representation	  av	  eliter	  i	  TV	  

Maria Edström undersöker, i sin avhandling TV-rummets eliter (2006) hur kön, makt och 

genrer samverkar i TV-rutan (undersökningen är applicerad på TV4, SVT1 och SVT2). 

Edströms använder sig av en utveckling av elitbegreppet där hennes indelning i 

makteliter, statuseliter och imageeliter ämnar visa hur kvinnor och minoriteters kamp om 

synlighet ser ut.   

 

Till makteliter klassar Edström alla de personer som har hög maktposition på nationell 

nivå inom maktfälten politik, kultur, vetenskap, medier, organisationer, näringsliv, 
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statsförvaltning och kyrka. Statuseliterna saknar många gånger formell maktposition men 

är dominerande inom sina fält, det kan röra sig om författare som fått Augustpriset och 

därmed är statuselit inom kultur. Till imageeliten hör de personer vars synlighet är en del 

av deras framgång, det rör sig om framgångsrika personer inom sport och populärkultur.  

Edströms undersökning tydliggör skevheter i frågor om både kön, minoriteter och 

åldersgrupper. Hon menar att alla eliter är mansdominerande men att det finns skillnader 

mellan de tre elitgrupperna hon satt upp. Inom fälten politik och kultur är andelen 

kvinnor och män balanserade medan det i fälten vetenskap och kyrka förekommer främst 

manliga eliter. Även imageeliterna som i undersökningen främst bestod av artister och 

sportstjärnor upptogs av män. Kvinnliga eliter förekom generellt främst i fiktionen, alltså 

inte i nyheter och faktaprogram. Totalt visade sig representationen av män och kvinnor i 

tv-rummet på en skillnad på cirka 30/70 procent där männen är i majoritet.  

 

Edström visar även på hur könen är snedfördelat vad gäller vilka åldrar de som 

medverkar har. Männen är överrepresenterade i samtliga åldrar, dock med den största 

skillnaden i gruppen övre medelålder (50-64 år), 81 procent män jämfört med 19 procent 

kvinnor och en mer jämn fördelning hos barn och ungdomar. Hon visar på att en kvinna 

har störst chans att synas i TV ju yngre hon är medan en man ökar sin chans ju äldre han 

blir. Efter pensionsålder blir såväl kvinnor som män näst intill orepresenterade i TV-

rutan. De som tittar på TV är de som ska kunna spegla sig i de personer som förekommer 

i TV-rutan, den stora skevheten finner Edström i att den grupp som tittar mest på TV, de 

mellan 65-79 år, är samtidigt den grupp som syns minst i TV-rutan.  

 

Likaså visar Edström på snedfördelning vad gäller social representation i form av 

härkomst. Sett till om man tillhör landets minoritets- respektive majoritetsgrupp så råder 

det skillnad i vilka som syns. I undersökningen är det 86 procent från majoritetsgrupper i 

samhället som syns jämfört med de 6 procent från minoritetsgrupper. Könsfördelningen 

inom representationen av minoritetsgrupper är dock jämn. Den stora skillnaden mellan 

kanalerna SVT och TV4 är den ålder som representeras hos de medverkande i 

programmen. TV4 har en större andel yngre medan SVT har fler äldre medverkande i 
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sina program. I stora drag så visar Edströms undersökning att oavsett genre, med en 

avvikelse på “sport”, så är det två tredjedelar män som syns i tv-rutan.  

 

Edström menar att snedfördelningen av representationen av befolkningen i landet i media 

har många orsaker. Dels menar hon att det handlar om den rådande maktstrukturen i 

Sverige, att kvinnor jämfört med män har svårare att nå högre positioner i arbetslivet 

inom vissa fält samtidigt som de har det lättare inom exempelvis politiken och syns 

därför oftare i media i politiska frågor jämfört med frågor rörande näringslivet. En andra 

orsak är att media styrs av publikens efterfrågan, att de tar hänsyn till vilka produktioner 

som är av intresse för kvinnor respektive män. Undersökningar visar på att olika 

kategorier och teman attraherar könen på olika sätt och ju mer vinstdrivande en kanal är 

desto starkare bör intresset vara för en könsprofilering, inte minst för sponsorernas skull. 

Edström ser dock en förändring i framtiden och menar på att mångfaldhetsplanerna som 

ska finnas i programmen, i och med diskrimineringslagstiftningen, bör visa på en skillnad 

(Edström, 2006).  
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4.	  Metod	  och	  material	  

I denna del presenteras forskningsmetod, urval och material, genomförande, 

operationalisering, validitet och reliabilitet samt hur den statistiska bearbetningen har 

gått till. 

 

4.1	  Forskningsmetod	  	  

I vår undersökning av Gomorron Sveriges och Nyhetsmorgons gäster arbetar vi med en 

kvantitativ innehållsanalys. Denna metod har valts då den har fokus på både frekvens och 

utrymme vilket gör att den kan besvara frågor som hur ofta, av vem och med vilka 

variationer något förekommer. I vårt fall rör dig om hur ofta vissa egenskaper och 

kontexter förekommer samt hur stort utrymme de får. Då man inte kan utläsa mönster 

efter bara ett par program är den kvantitativa metoden optimal. Den appliceras väl på vår 

undersökning där vi räknar och sorterar ett större material för att sedan kunna uttala oss 

om gästerna och i vilken kontext de medverkar och upptäcka eventuella mönster. Den 

kvantitativa analysformen kräver även att undersökningen baseras på likvärdiga, 

jämförbara uppgifter som sedan ska kunna uttryckas med siffror. Att metoden rymmer 

detta mekaniskt räknande moment nedvärderas ofta. Detta är dock en fördel då det 

medför att vi med enkla medel får en bild över stora mängder material och på så vis kan 

utläsa intressant innehåll (Esaiasson et. al., 2012:197-198). Metoden ger även vår 

undersökning möjligheten att upprepas då man kan återgå till samma innehåll. Den kan 

därmed användas för vidare analys eller upprepas vid annan tidpunkt för att kunna mäta 

eventuella förändringar över tid. Detta är något som känns särskilt relevant då 

undersökningen behandlar två morgonprogram som sänts så pass lång tid, något som 

tyder på att de även fortsättningsvis kommer sändas. 

 

För att rent praktiskt kunna genomföra undersökningen har boken Metodpraktikan funnits 

behjälplig, här finns den kvantitativa innehållsanalysen att tillgå med tydliga exempel, 

från förarbete till bearbetning. Initialt väljs analysenhet/er ut vilka står för vad som ska 

analyseras. Detta följs av en inramning i form av variabler som står för de egenskaper vi 

vill registrera. För att kunna mäta och gruppera variablerna väljs sedan variabelvärden ut. 
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Med hjälp av tydliga tolkningsregler som särskiljer variabler och värden åt kan 

insamlingen av data tolkas och föras in i en kodbok där varje variabel omvandlas till en 

kod, detta möjliggör den slutliga bearbetningen i ett dataprogram. Dessa delar utvecklas 

och appliceras i avsnittet operationalisering (Esaiasson et. al. 2012).  

	  

4.2	  Urval	  och	  Material	  	  

I denna undersökning har 10 avsnitt av respektive morgonprogram studerats och tolkats. 

Gomorron Sverige och Nyhetsmorgon sänds i båda kanalerna varje vardag och för TV4:s 

räkning även på helgdagar. För att få ett så likartat innehåll som möjligt har endast 

veckoprogrammen granskats. Programmen som studerats har inhämtats från juli månad 

då detta var den senaste fullständiga månaden där båda kanalernas program var 

registrerade. Valet att undersöka det senaste tillgängliga materialet grundas sig i att vi 

intresserat oss för de mest aktuella material som funnits att tillgå. Detta beror på att 

mycket kan hända på kort tid, debatten om jämställdhet är ofta på tapeten inom olika 

områden i samhället. Tidigare nämnda Rättviseförmedlingens insats och koppling till 

både SVT och TV4 är ytterligare en intressant aspekt som lett till vårt urval då 

förmedlingen är nystartat och därmed även samarbeten. 

 

Då programmen sänts varje vardag året runt kan varje program anses sända 260 vardagar 

per år. I undersökningen analyseras 20 program vilken resulterar i runt 7,5 % av den 

totala mängden under ett år. Detta är liten mängd av totalen men på grund av 

tidsutrymmet och vikten av att undersökningen görs med stor noggrannhet ansåg vi 

mängden lämplig. Det är även en fördel att programmen sänts under så många år, båda 

programmen har nu sänts på vardagar i över 20 år, vilket kan betyda att 

programutformningen är ett arbete som utförs med erfarenhet och tydlighet i vad gästerna 

ska stå för i programmen.  

 

Då hela programmen inte består av besök av gäster är det inte heller hela programtiden på 

runt fyra timmar som analyserats. Gästernas deltagande i programmens sändningar 

varierade i utrymme, det kan röra sig om skillnader i 45-90 minuter i båda program som 
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upptas av gästers besök. Antalet gäster skilde sig likaså från program till program med 

mellan 5-15 gäster per program.  

	  

4.3	  Genomförande	  	  

Det finns i varje forskning en grundläggande förutsättning för ett lyckat slutresultat. 

Forskningen ska grundas i intersubjektivitet vilket innebär att resultatet i möjligaste mån 

ska vara oberoende av forskaren som gör undersökningen. Detta betyder att vårt 

analysinstrument ska kunna skiljas och förstås särskilt från oss som forskare (Esaiasson 

et. al. 2012:25). Därför ligger här fokus på tydlighet och öppenhet i hur vi samlat in vår 

data så att näste forskare har tillgång till både våra analysredskap och material.   

 

Initialt beställdes programmen hem genom Kungliga Bibliotekets avdelning för 

audiovisuella medier, här beställdes 10 program från respektive kanal, totalt 20 program, 

vilka skickades till Uppsalas Universitetsbibliotek, Carolina Redviva, i DVD-format. 

Materialet har sedan granskas på plats och finns numera tillgängligt för vidare forskning 

på Carolina Redviva fram till februari månad 2014, därefter kan materialet beställas på 

nytt via Kungliga Biblioteket eller tillgås på plats på biblioteket i Stockholm.  

 

Innan datainsamlingen inleddes arbetade vi med vårt undersökningsområde. Den 

kvantitativa metoden kräver tolkning, innehållet behöver tolkas innan det placeras in i 

kategorier där de kan räknas och analyseras. Det behövs således tolkningsregler som 

särskiljer och definierar de olika indelningarna (Esaiasson et. al. 2012:198). Dessa ramar 

består av våra variabler och variabelvärden vilka sattes upp innan undersökningen och 

specificeras nedan i ett kodschema och vidare i bilaga. Ramarna var dock inte 

fullständiga innan undersökningens start, under datainsamlingen utvecklades och 

preciserades våra tolkningsramar och värden, något som är vanligt och accepterat i 

undersökningens inledningsskede (Esaiasson et. al. 2012:207). För att stödja och utveckla 

vår indelning började insamlingen av data med ett förberedande test där vi provade våra 

variabelvärden på två sändningar per program, två för Gomorron Sverige i SVT1 

respektive två för Nyhetsmorgon i TV4. Detta underlättade det fortsatta arbetet med 
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insorteringen då våra variabler nu var bättre anpassade för programmens innehåll. 

Undersökningen utfördes sedan program för program där varje gäst placerades in i olika 

värden under variablerna ålder, kön, minoritet- eller majoritetsbefolkning, sammanhang 

och utrymme där tiden för gästernas deltagande beräknades.  

 

Under indelningen i värdena krävdes en metod för att kunna ringa in värdet sammanhang. 

Detta berodde på att gästerna i vissa samtal för fram och diskuterar olika ämnen, något 

som medförde att en metod behövdes för att kunna bestämma vilket sammanhang som 

gästens besök ska delas in i. I ett sådant fall, av flera diskuterade ämnen av samma gäst, 

tillämpade vi huvudandelsprincipen. Denna princip innebär att inslaget med gästen 

klassas in i det värde som tar upp huvuddelen av tiden för inslaget med gästen (Esaiasson 

et. al. 2012:207).  

	  

4.4	  Operationalisering	  

En operationalisering innebär processen där de teoretiska begrepp som undersökningen 

tillämpar tilldelas en eller flera operationella indikatorer. Detta betyder att vi, i den 

kvantitativa metoden, anger på vilket sätt materialet i undersökningen omvandlats till 

olika undersökningsteman. Vi går här igenom hur frågeställningarna bryts ner i 

genomförandet och hur detta förhåller sig till vår valda teori. Vilka operationaliseringar 

som väljs i en undersökning har stor betydelse för vilka resultat vi kommer fram till och 

hur säkra vi kan vara på dessa (Esaiasson et al, 2012:55).    

 

I vår studie avsåg vi undersöka representation som bildlig framställning och tittade på hur 

representativa gästerna är i förhållande till landets befolkning samt i vilka sammanhang 

dessa gäster framträder i rutan. Representation kan behandla en mängd variabler och 

frågeställningar, det kan exempelvis röra sig om hur olika religioner eller politiska partier 

framställs. Även med vår inramning, där vi riktar in oss på gästerna i morgonsofforna, 

kan valet av representationsvariabler vara oändliga. Vi har valt och därmed begränsat oss 

till variablerna kön, etnicitet, ålder, kontext och utrymme vilka bryts ner i mätbara värden 
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för att undersökningen ska kunna visa på mätbara resultat (detta utvecklas i 

underrubriken variabler och värden). 

 

Till den första frågeställningen rörande huruvida gästerna är representativa i förhållande 

till landets befolkning valdes variablerna kön, etnicitet och ålder av flera anledningar. De 

är mätbara visuellt, jämförbara mellan programmen men framför allt kopplade till olika 

delar av befolkningen, vilka beskrivs i bakgrundsavsnittet, som mer eller mindre synliga i 

media. Som stöd vid arbetet och analysen av detta område ligger teoriavsnittet social 

representation där flera forskares tankar om kön och etnicitet i media och TV förs fram. 

Skillnaderna mellan public service-kanalen SVT1 och den kommersiella kanalen TV4 

som tas upp i bakgrundsavsnittet används som stöd vid jämförelsen av hur väl kanalerna 

arbetar med representation. 

 

Variabeln etnicitet var särskilt svår att omvandla. Flera försök har gjorts för att mäta hur 

stor andel av dem som uttalar sig i medierna som ”är invandrare/utländska svenskar”. 

Denna forskning är dock direkt beroende av det sätt som gruppen definieras och bär på̊  

direkta tolkningsproblem då forskare ofta måste klassificera vad hon eller han uppfattar 

att en person har för etnisk tillhörighet utifrån.  Ofta använda och tillgängliga kriterier är 

namn, brytning eller utseende. I en tryckt form kan direkt information i texten och/eller 

personens namn användas som grund (SOU, 2005:141-143). Ett synsätt är att se till de 

som tillhör minoritets- respektive majoritetsbefolkning i Sverige vilket Edström 

(2006:103) brukade i sin studie Medierummets eliter. Vi har utgått från hennes indelning 

då den är applicerbar på en undersökning där materialet består av tv-sändningar och alltså 

grundar sig på vad som synligt kan uppfattas. 

 

Den andra frågeställningen behandlar det sammanhang, den kontext, gästen befinner sig i 

under diskussioner i programmet vilket undersöks då det finns de som talar för att det 

finns mönster i fråga om exempelvis vad kvinnor och män talar om i media. Med stöd av 

teorierna ”Agenda setting” och ”Framing” kan vi utläsa huruvida denna undersökning 

visar på att stora aktörer sätter samma saker på agendan och om det är samma grupper 

människor, i fråga om ålder, kön och etnicitet, som diskuterar dessa ämnen. Den tredje 
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frågeställningen som vill belysa skillnader och olikheter mellan programmen vandrar 

över båda ovannämnda frågeställningar och således är bakgrundsavsnittet och kanalerna 

även aktuellt vid denna.   

 

4.4.1	  Variabler	  och	  värden	  

I denna studie står morgonprogrammens gäster för våra analysenheter, vad som ska 

undersökas. För att klargöra betydelsen av ”gäster” satte vi efter våra första 

provomgångar, där vi såg programmen, upp ramar för hur dessa skulle klassificeras. Som 

nämnt i avgränsningsavsnittet är utgångspunkten för gästen att denne medverkar direkt i 

studion för programmet och inte tillhör den personal som emellanåt förekommer i rutan, 

som exempelvis meteorologen från nyhetssändningen. Vi valde även att klassificera 

gästen som en person som medverkade minst 2 minuter i programmet, detta för att det vid 

kortare tid är svårt att få rum för en ordentlig ämnesdiskussion. I de fall flera gäster 

besökte studion samtidigt gjordes ett undantag då vi mätte tiden för gästerna som grupp 

och sedan delade tiden på antalet gäster. På detta vis kan en gäst hamna under gränsen på 

2 minuter men ändå räknas med i undersökning. Detta beslut tog vi dels på grund av att 

mätningen per person blev för svår, i och med att gästerna bryter av varandra, men också 

för att gästerna ofta syns under den tid de inte talar. 

 

Variablerna fyller en tydlig funktion i operationaliseringen, de talar om vad som faktiskt 

är undersökningsbart och kan beräknas. Vi har i denna operationalisering tagit stöd av 

Maria Edströms (2006) forskning. Det kan många gånger vara bra att fortsätta på samma 

spår som tidigare forskare då samma eller liknande variabler ger mer jämförbara resultat 

(Esaiasson et al, 2012:60). Här är det variablerna etnicitet och kontext som hämtat 

särskilt stöd från Edström.  

 

Nedan följer indelningen av våra kategorier och beskrivningar av hur de tagits fram: 

 

Kön 

Man Kvinna Framgår ej 
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Variabeln kön bryts ner i värdena man, kvinna och framgår ej. Vi utgår alltså här från 

vårt biologiska kön vilket i TV ofta framgår i det visuella eller genom namn.  

 

Ålder 

1-12 13-19 20-34 35-49 50-64 65+ Framgår ej 

 

Variabeln ålder består av en åldersgruppering där grupperna kan ses representera barn 

och ungdom, unga vuxna, medelåldern, övre medelålder, 65 år och äldre och framgår ej. 

Även denna indelning är hämtad från Edströms undersökning och applicerad på vår egen 

då vi fann den fungera väl.  

Etnicitet 

Majoritetsbefolkning Majoritetsbefolkning 

 

För att klassificera etnicitet använder vi oss av den tidigare nämnda 

minoritetsindelningen och för att visuellt finna utländska svenskar ser vi till utseende, 

för- och efternamn, eventuell brytning, till sammanhanget och geografisk härkomst.  

 

Utrymme 

Minuter och sekunder 

 

Utrymme har mätts i minuter och sekunder under den tid gästen setts i rutan. Har gästen 

återkommit efter exempelvis reklampaus har tiderna multiplicerats.  

 

Kontext 

Samhällsfrågor Politik 

Ekonomi Kultur 

Utseende Forskning 

Sport Natur- och miljöfrågor 

Fritid Privatliv 

Hälsa Övrigt 
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Indelningen av kontexter hämtades från Edström men modifierades i undersökningens 

inledningsskede då provomgången genomfördes. Kontexterna rymmer ytterligare 

underkategorier vilka visas i bilaga 2, nedan förklaras respektive kategori med exempel 

på vad de innefattar:  

• Samhällsfrågor är den största kategorin och rymmer bland annat skola och 

utbildning, vård, arbetsförhållanden och integration och segregation.  

• Politik rymmer både in- och utrikes politiska frågor, denna kategori kännetecknas 

ofta av att det är just politiker som är med i diskussionen.  

• Ekonomikategorin innefattar frågor i privatekonomi, företagsekonomi och 

nationalekonomi. 

• Kultur rymmer samtal om bland annat musik, film, litteratur, teater och konst. 

• Utseende innefattar inslag om kläder, mode, hudvård, skönhetsvård och 

kroppskonst. 

• Sport innefattar både enskild utövad sport och lagsport. 

• Fritidskategorin rymmer bland annat lek och spel, trädgård, träning, mat & 

dryck, hus & hem och resor. 

• Hälsa rymmer både psykisk och fysisk hälsa och allmänna tips och råd kopplat 

till hälsa. 

• Forskning innefattar vetenskapligt forskning inom till exempel hälsa, kemi & 

fysik. 

• Natur och miljöfrågor rymmer samtal om djurliv och miljö. 

• Privatliv behandlar relations- och familjerelaterade frågor. 

• Övrigt är kategorin som används då samtalet inte kunnat klassificeras in i någon 

av ovanstående kontexter. 

 

4.5	  Validitet	  och	  reliabilitet 

För att säkerställa ett så tillförlitligt och trovärdigt resultat som möjligt ser man till 

studiens validitet och reliabilitet. Begreppet validitet riktar sig till huruvida man 

undersöker det man sagt att man ska undersöka medan reliabilitet ser till hur väl utförd, 
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konsekvent och noggrann datasamlingen gått till väga (Esaiasson et al, 2012:63).   

 

För att stärka validiteten har tidigare beprövade analysenheter använts. Som stöd vid 

operationaliseringen hämtades våra begrepp av Maria Edströms tidigare breda 

undersökning.  Edströms undersökning har upplevts mycket användbar då området som 

undersökts i denna, likt vår egen undersökning, behandlar TV. Verktygen i form av 

begrepp och kategoriindelningar som nyttjats i Edströms undersökning har därför funnits 

behjälpliga och till stor del applicerbara på vår egen. Då Edströms undersökning är 

betydligt mer omfattande och med fler undersökningsområden, främst med inriktningen 

på eliter och fler programgenres, har vissa delar utvalts och även modifierats utefter vår 

egen indelning i kontextkategorin.  

 

Vid kvantitativa undersökningar görs ofta ett reliabilitetstest viken fungerar som en slags 

betygsättning på undersökningens kvalitet. Testet genomförs genom att den som tolkat 

och kodat in materialet efter en tid går igenom en mindre del av materialet på nytt. Ju 

högre överensstämmelse med den tidigare kodningen desto bättre reliabilitet generellt 

godtagbara siffror ligger på 75 eller 80 procent. (Esaiasson et al. 2012:207-208). 

 

Detta reliabilitetstest genomförde vi efter hela materialet bearbetats genom att 

slumpmässigt välja ut fyra program som sågs och tolkades ytterligare en gång. Totalt 

tolkades och sorterades 33 gäster (13 från SVT1 och 18 från TV4) in på nytt. I detta 

märkte vi sju fel, främst i indelandet av kontext men även i fråga om uppmätt tid. Detta 

resulterade i en reliabilitet på 77,4 procent vilket ligger inom ramen för en godkänd 

undersökning.   
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4.6	  Statistisk	  bearbetning	  

De program som användes för den statistiska bearbetningen var “SPSS Statistics” och 

”Microsoft Excell”. Under undersökningens gång samlades kontinuerligt all data in i 

Excell, där samtliga variabler och undersökningskategorier fördes in med respektive 

värden. Detta Excell-ark, se bilaga 1, importerades sedan över till SPSS, vilket gjorde 

undersökningsresultaten mätbara och jämförbara mot varandra i programmet. Vi tog i 

SPSS ut diagram och tabeller men även korstabeller för att ställa två variabler mot 

varandra. Några mer enkla statistiska illustreringar gjordes även direkt i Excell för att 

underlätta arbetet.  
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5.	  Resultat	  

I detta avsnitt redovisas undersökningens resultat utifrån de tre frågeställningar 

uppsatsen inleds med. Del för del presenteras statistik i form av tabeller och diagram 

samt löpande text för att på ett tydligt sätt illustrera resultatets viktigaste delar. Avsnittet 

börjar med en presentation av gästerna som en samlad helhet för att sedan komma till ett 

jämförande avsnitt där gästerna i de olika kanalerna ställs mot varandra.  

 

5.1	  Representation 

Här behandlas resultaten som svarar på vår första frågeställning ”Hur representativa är 

de inbjudna gästerna i förhållande till landets befolkning?”. Resultatet delas upp i 

mindre kategorier för att enkelt kunna utläsa de olika delresultaten.  

 

5.1.1	  Könsrepresentation	  

Inledningsvis tittade vi på hur många män respektive kvinnor som var representerade i 

programmen. Det samlade resultatet illustreras i tabell 1 och visar på att det inte råder 

någon snedfördelning i representationen mellan könen utan att det är näst intill en total 

jämställdhet.  

 

Tabell 1. Antal kvinnor och män av gästerna i programmen. Antal och procent. 
Kön 

 Frequency Percent 

Valid 

kvinna 82 49,4 

man 84 50,6 

Total 166 100,0 

	  

5.1.2	  Utrymme	  mellan	  könen	  

I diagram 1 visas vilket utrymme män respektive kvinnor får i morgonsofforna. 

Resultatet är uträknat i minuter och sekunder men presenteras här i avrundade hel och 

halvminuter för att göra det mer överskådligt. I Tabellen framgår det att män i snitt får 

6,35 minuters och sekunders utrymme medan kvinnor får 5,14.  
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Diagram 1. Medelvärdet på den mängd utrymme i minuter och sekunder som kvinnor 

respektive män får i programmen. 

 
 

5.1.3	  Representation	  av	  minoritets-‐	  och	  majoritetsgrupper	  

Nedan i diagram 2 presenteras hur stor del av skaran gäster som representeras av personer 

tillhörande samhällets minoritets- samt majoritetsgrupper. I diagrammet kan utläsas att 

gästerna består av knappt 90 procent ur majoritetsgrupper och minoritetsbefolkningen 

utgör dryga 10 procent.  

 

Diagram 2. Diagrammet visar på representationen av samhällets minoritets- samt 

majoritetsgrupper i programmen. 

 
 

 

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

Kvinnor	  5,14	  

Män	  6,35	  

10,24	  

89,76	  

Minoritet	  

Majoritet	  
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5.1.4	  Utrymme	  för	  minoritets-‐	  och	  majoritetsgrupper	  

Här presenteras medelvärdet av hur stort utrymme en majoritetsperson jämfört med en 

minoritetsperson får när de figurerar i TV-rutan. I diagrammet kan utläsas att 

majoritetsgrupperna i snitt får 6,03 minuters utrymme och minoritetsgrupperna får 4,42 

minuter.  

 

Diagram 3. Utrymme i minuter och sekunder, medelvärde för minoritets- samt 

majoritetsgrupper.  

 
 

5.1.5	  Minoritet	  och	  kön	  

Nedan visas hur könsfördelningen ser ut inom minoritetsgruppen. Det går att utläsa att 

fördelningen är relativt jämn med 53 procent kvinnor och 47 procent män. 

 

Diagram 4. Könsfördelningen inom minoritetsgruppen angivet i procent.  

 

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

Majoritet	  6,03	  

Minoritet	  4,42	  

53%	  
47%	  

Minoritet	  &	  Kön	  -‐	  Totalt	  

Kvinna	  

Man	  
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5.1.6	  Frekvensen	  av	  åldrar	  

Diagram 5 visar på vilka åldrar gästerna har i programmen presenterat med uppdelade 

åldersgrupper. Det går att utläsa att de flesta gästerna tillhör gruppen 35-49 med avrundat 

46 procent, nära följt av gruppen 50-64 med 35 procent. Gruppen 65+ är den lägst 

representerade med 3 procent och grupperna 1-12 och 13-19 finns inte alls 

representerade.  

 

Diagram 5. Gästerna uppdelat i åldersgrupper presenterat i procent. 

 
 

5.1.7	  Kön	  och	  ålder	  

Vid undersökningen av hur könsfördelningen såg ut i de åldersgrupper som var 

representerade så framgår det av tabell 2 att kvinnorna har störst representation inom 

gruppen 20-34 på 63 procent och sedan minskande procent ju äldre åldersgrupp det är, 

med undantag för 65+ där procenten blir hög på grund av det låga gästantalet i gruppen. 

Männen har den högsta representationen i gruppen 50-64 på 65,5 procent och blir lägre ju 

yngre åldersgrupp det är.  

 

Tabell 2. Könsfördelningen inom åldersgrupperna angivet i procent samt antal.  
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5.1.8	  Sammanfattning	  5.1	  

Resultatet	  visar	  på	  att	  det	  råder	  en	  jämn	  fördelning	  i	  representationen	  av	  könen	  när	  

man	  tittar	  på	  programmens	  gäster	  i	  samlad	  skara.	  Ser	  man	  till	  utrymmet	  så	  får	  män	  

i	  snitt	  1,5	  minut	  mer	  i	  utrymme	  jämfört	  med	  kvinnorna.	  Vad	  gäller	  majoritets-‐	  och	  

minoritetsgrupper	   så	   är	   det	   en	   svag	   representation	   av	   minoriteter	   på	   endast	   10	  

procent	  jämfört	  med	  majoriteter	  på	  hela	  90	  procent	  och	  där	  majoritetsgruppen	  har	  

1	   minut	   mer	   i	   utrymme	   i	   TV-‐rutan	   jämfört	   med	   minoritetsgruppen.	   Ser	   man	   till	  

åldersgrupperna	   så	   är	   de	   mellan	   1-‐12	   samt	   13-‐19	   helt	   orepresenterade	   i	   båda	  

kanalerna.	  Det	  är	  de	   i	  gruppen	  35-‐49	  som	  syns	  mest	  och	  tillhör	  man	  gruppen	  65+	  

har	   man	   en	   liten	   chans	   att	   få	   utrymme	   i	   programmen.	  	  

	  

5.2	  Kontext	  

I denna del behandlas resultatet som svarar på vår andra frågeställning ”Vilka ämnen tar 

upp mest utrymme och vilka typer av gäster diskuterar dessa ämnen i programmen?”.  
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5.2.1	  Frekvensen	  av	  kontexter	  

I diagram 6 illustreras vilka ämnen som tas upp i programmen samt vilket utrymme de får 

i procent jämfört med varandra. Det går att utläsa att samhällsfrågor är de som 

förekommer mest frekvent på 27,1 procent, följt av kultur-ämnen på 19,3 procent. Låga 

värden får ämnen som ekonomi, forskning, utseende, natur och miljöfrågor samt övrigt. 

 

Diagram 6. Kontexternas utrymme i procent i programmen. 

 
 

5.2.2	  Kön	  och	  kontext	  

Ser man till hur könsfördelningen är mellan de kontexter som tas upp så ser vi i diagram 

7 att det är flest kvinnor som uttalar sig inom samhällsfrågor och flest män inom ämnet 

kultur. Det jämnast fördelade ämnena mellan könen är hälsa och fritid och det mest 

snedfördelade ämnet är privatliv där endast kvinnor får utrymme.  

 

Diagram 7. Könsfördelningen över kontexterna, presenterat i antal personer.  
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5.2.3	  Ålder	  och	  kontext	  

Åldersfördelningen i kontexterna går att utläsa i tabell 2. Höga siffor går där att se på 

kontexten utseende, där 80 procent av gästerna som pratar om ämnet befinner sig i 

åldersgruppen 20-34, samt privatliv där 85,7 procent av gästerna är i ålder mellan 35-49. 

Sport är det ämne som har representanter från samtliga åldersgrupper, förutom de två 

grupper, 1-12 och 13-19, som inte finns med i något av programmen.  

 

Tabell 3. Åldersfördelningen mellan kontexterna, angivet i procent.  
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5.2.4	  Majoritets-‐,	  minoritetsgrupper	  och	  kontext	  

I diagram 8 presenteras hur stor del minoritetsgrupperna får i kontexterna jämfört med 

majoritetsgrupperna. Det syns tydligt att minoritetsgrupperna inte har något större 

utrymme förutom i kontexten privatliv där de har 43 procents representation. I fyra av 

kontexterna finns de inte representerade alls.  

 

Diagram 8. Minoritets- och majoritetsgruppers representation i procent inom 

kontexterna. 



	  	   36	  

 
 

5.2.5	  Sammanfattning	  5.2	  

Ser man till kontexterna som förekommer i programmen så är det samhällsfrågor som 

förekommer mest frekvent, följt av kultur och fritid. Ämnen som ekonomi, utseende, 

natur och miljöfrågor och forskning får en betydligt mindre roll och ligger alla under 5 

procent av innehållets utrymme. Kvinnorna får uttrycka sig mest inom samhällsfrågor 

medan män har sin stora plats inom kulturen. Två jämställda ämnen är hälsa och fritid 

men inom ämnet privatliv är det endast kvinnor som får utrymme. Det är de yngre, 20-34, 

som syns i utseendefrågor och de i medelåldern, 35-49, som syns i frågor rörande 

privatlivet. Ser man till helheten så är det åldersgrupperna 35-49 och 50-64 som syns 

mest inom kontexterna. Minoritetsgrupperna får ett väldigt litet utrymme i jämförelse 

med majoritetsgrupperna. Inom privatlivsfrågor har de en representation på 43 procent 

men annars förblir den låg eller att de inte alls blir representerade.  

 

5.3	  Jämförelse	  mellan	  programmen	  

I detta avsnitt görs en jämförelse mellan programmen för att se om det råder någon 

utmärkande skillnad i statistiken och vi svarar här på vår tredje frågeställning ”Finns det 

skillnader i ovanstående frågor mellan programmen?” 
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5.3.1	  Jämförande	  könsrepresentation	  

Ser man på jämförande statistik mellan morgonprogrammen så är fördelningen mellan 

män och kvinnor inte lika jämn. SVT har 42,5 procent kvinnor av gästerna och 57,5 

procent män, jämfört med TV4 som har 54,8 procent kvinnor och 45,2 procent män. Det 

fler kvinnor än män i TV4 samt fler kvinnor i TV4 än i SVT.  

 

Diagram 9 & 10. Förekommande kvinnor och män i programmen, antal och procent. 

 

	  

5.3.2	  Utrymme	  mellan	  könen	  

Jämför man vilket utrymme män jämfört med kvinnor får så ser man nedan att det är en 

mer jämställd siffra i diagram 12, TV4, jämfört med diagram 11, SVT. I SVT har 

männen, angivet i minuter och sekunder, i snitt 7,23 i utrymme och kvinnorna 5,53. I 

TV4 är siffran för män 5,47 och för kvinnor 4,50.  

 

Diagram 11. Utrymme mellan gästerna sett till kvinnor och män i Gomorron Sverige 

angivet i minuter och sekunder, snitt, medelvärde. 

 
Diagram 12. Utrymme mellan gästerna sett till kvinnor och män i Nyhetsmorgon angivet i 

minuter och sekunder, snitt, medelvärde. 

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	  

Kvinnor	  5,53	  

Män	  7,23	  
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5.3.3	  Representation	  av	  minoritets-‐	  och	  majoritetsgrupper	  

Tittar man på representationen av minoritets- och majoritetsgrupper i programmen så kan 

man i diagram 13 se att SVT endast har 6,85 procents medverkan av minoritetsgrupper 

och TV4, i diagram 14, 12,9 procent.  

 

Diagram 13 & 14. SVT och TV4, utrymme i procent jämförande minoritets och 

majoritetsgrupper. 

	   
 

5.3.4	  Utrymme	  för	  minoritets-‐	  och	  majoritetsgrupper	  

Hur mycket utrymme minoritets- och majoritetsgrupper får i programmen illustreras 

nedan. Minoritetsgrupperna får i SVT 5,23 minuter, i TV4 får samma grupp 4,38. 

Majoritetsgrupperna får i SVT 7,17 och i TV4 5,23. 

 

Diagram 15 & 16. Utrymme i minuter och sekunder, minoritets- och majoritetsgrupper. 
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5.3.5	  Minoritet	  och	  kön	  

Könsfördelningen inom minoritetsgruppen presenteras här i diagram 17 och 18. SVT har 

en fördelning på 40 procent kvinnor och 60 procent män. TV4 har 58 procent kvinnor och 

42 procent män.  

 
Diagram 17 & 18.  Könsfördelningen inom minoritetsgruppen. SVT och TV4, angivet i 

procent. 

	  
	  

5.3.6	  Frekvensen	  av	  åldrar	  

Representationen av de olika åldersgrupperna presenteras i tabell 3 och 4. I båda 

kanalerna ser man att siffrorna är snarlika och att åldersgruppen 35-49 är den mest 

representerad, följt av gruppen 50-64. TV4 har något fler representerade i gruppen 20-34, 

18,3 procent jämfört med SVT med 13,7 procent. 

 

 

Tabell 4 & 5. Åldersgrupper  
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Kvinna	  

Man	  
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5.3.7	  Kön	  och	  ålder	  

Jämför man kanalerna så kan man i tabell 6 och 7 se de skillnader som finns i 

könsrepresentationen inom åldersgrupperna. I SVT är grupperna 20-34 samt 35-49 jämt 

fördelade med 50 procent kvinnor och 50 procent män. Gruppen 50-64 har däremot en 

majoritet av män med 71,4 procent. På TV4 är siffrorna inte lika jämna utan liknar den 

gemensamma jämförelsen. Den visar på att männen har den största representationen i 

gruppen 50-64, med undantag för gruppen 65+ som har en hög procent på grund av det 

låga gästantalet i gruppen, 60 procent och sedan en sjunkande procent ju yngre grupp det 

handlar om. Kvinnorna representeras tvärt om och har den högsta representationen i 

gruppen 20-34 med 70,6 procent och ökar sedan ju äldre grupp det blir.  

 

Tabell 6 & 7. Könsfördelning inom åldersgrupperna, angivet i procent och antal. 
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5.3.8	  Frekvensen	  av	  kontexter	  

I SVT är kultur det ämne som tar upp mest plats, 29 procent, följt av samhällsfrågor på 

22 procent. Motsvarande ämnen i TV4 har 12 procent respektive 31 procent. Forskning 

och ekonomi har i båda kanalerna ett litet utrymme. Utseendefrågor förekommer inte alls 

i SVT. 

 

Diagram 19 & 20. Frekvensen av kontexterna angivet i procent.  
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5.3.9	  Kön	  &	  kontext	  

Tittar man på i vilka kontexter män och kvinnor förekommer så kan man nedan utläsa 

skillnaderna mellan programmen. I SVT har kvinnorna störst representation inom 

samhällsfrågor och män inom kultur. Kvinnor har ingen representation alls inom ekonomi 

och män syns ej inom ämnena forskning, natur och miljöfrågor och privatliv. Även i TV4 

har kvinnorna störst utrymme inom samhällsfrågor, men även männen med en fördelning 

på 32 procent respektive 29 procent. Männen har i TV4 ingen representation inom ämnet 

privatliv och kvinnorna syns inte inom forskningsfrågor.  

 

Tabell 8 & 9. Representationen av kön inom kontexterna, angivet i procent. 
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5.3.10	  Ålder	  &	  kontext	  

Tabellerna nedan visar på hur åldersgrupperna är fördelade över de kontexter som 

förekommer i programmen. Man ser då i SVT att de flesta ämnena endast berörs av 
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åldersgrupperna 35-49 samt 50-64. Gruppen 20-34 har endast en stark representation i 

kulturfrågor med 28.6 procent och 65+ får vara med på forskning, vilket i 

undersökningen motsvarar 1,4 procent av gästerna. Ser man till TV4 så är det en jämnare 

fördelning, gruppen 20-34 är representerad i alla ämnen utom ekonomi, hälsa och 

privatliv. Gruppen 65+ är representerade i fler ämnen än i SVT men gruppens 

totalprocent utgör endast 4,3 procent vilket inte gör representationen märkbar ändå. Även 

i TV4 så är grupperna 35-49 och 50-64 de starkast representerade. Gruppen 35-49 har sin 

starkaste representation i ämnena politik och privatliv.  

 

Tabell 10 & 11. Åldersgruppernas procentuella fördelning över kontexterna. 
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5.3.11	  Majoritets-‐,	  minoritetsgrupper	  och	  kontext	  

I diagrammen nedan illustreras representationen av majoritets- respektive 

minoritetsgrupper inom kontexterna. Sett till SVT så har minoritetsgrupperna största 

utrymme inom sportfrågor på 20 procent av gästerna inom ämnet. Annars syns de i frågor 

som berör kultur, politik och samhällsfrågor. På TV4 är statistiken annorlunda, 

minoritetsgrupperna har där störst utrymme inom privatliv med procentsatsen 50 procent, 

följt av politik med siffran 40 procent. Även inom samhällsfrågor har de ett antal 

personer representerade men procentuellt sett är siffran låg jämfört med 

majoritetsbefolkningen, 90 och 10 procent.  

 

Diagram 21 & 22. Representationen av minoritets- och majoritetsgrupper, angivet i 

antal. 
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5.3.12	  Sammanfattning	  5.3	  

En sammanfattning av det jämförande avsnittet visar på att kvinnorna har en starkare 

representation på TV4’s morgonprogram med 54,8 procent kvinnliga gäster jämfört med 

SVT’s kvinnliga representation på 42,5 procent. I SVT har männen i snitt nästan 1 ½ 

minut mer i utrymme än kvinnorna, på TV4 har männen också ett övertag med 1 minut. 

Minoritetsgrupperna i samhället har en större representation i TV4 än i SVT med en 

skillnad på 12,9 procent jämfört med 6,85 procent. Minoritetsgrupperna får större 

utrymme i SVT än i TV4 sett i tid, men skillnaden mellan minoritetsgrupperna och 

majoritetsgrupperna är mindre i TV4 än i SVT. Man kan se att åldersgrupperna är relativt 

lika fördelade hos kanalerna men att TV4 har en lite starkare representation av de yngre 

och SVT av de äldre, förutom 65+ som har en starkare representation på TV4. I SVT är 

de största ämnena kultur, samhällsfrågor och sport, i TV4 är det samhällsfrågor, fritid och 

kultur i storleksmässig ordningsföljd. Det pratas mer kultur på SVT än i TV4 och mer 

samhällsfrågor på TV4 än i SVT. TV4 har fler ämnen de tar upp och även en jämnare 

fördelning i utrymmet mellan dem än SVT. Inom kontexterna så har kvinnorna en stark 

representation inom samhällsfrågor på båda kanalerna. På SVT är det kulturfrågor som 

männen är starkast representerade inom och på TV4 är det inom samhällsfrågor då det är 

programmets största kontext och med en stark representation av båda könen. Männen har 

i båda kanalerna ingen representation inom ämnet privatliv. Åldersgruppen 20-34 har sin 
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största synlighet inom kulturfrågor på SVT, på TV4 är det inom utseendefrågor. Gruppen 

35-49 pratar mest på SVT om natur och miljöfrågor och privatliv, på TV4 är det privatliv 

och politik. De mellan 50-64 representeras starkast inom hälsa på SVT och inom natur 

och miljöfrågor på TV4. Gruppen 65+ har en svag representation sett till antal gäster i 

båda programmen, men när de får synas så är det på SVT inom forskning och på TV4 

främst inom ekonomi och forskning. Minoritetsgrupperna har en starkare representation 

på TV4 än i SVT. På SVT syns de mest inom sport med 20 procent av gästerna inom 

ämnet. På TV4 är de representerade inom 7 av 12 kontexter och med de största 

procentuella representationerna inom ämnena privatliv och politik. På SVT är de  

representerade inom 4 av 10 kontexter. 
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6.	  Analys 
I följande avsnitt analyseras det resultat vi fått fram och ställs mot de teorier som 

presenteras i teoridelen av arbetet, för att visa på samband mellan teori och empiri till 

hjälp för att besvara våra frågeställningar. Teorierna ska här hjälpa till för att få en 

djupare förståelse till varför resultatet ser ut som det gör och för att förstå de  

bakomliggande orsakerna. 	  

 

6.1	  Representation	  

Här besvaras den första frågeställningen som lyder ” Hur representativa är de inbjudna 

gästerna i förhållande till landets befolkning?”.  

 

Vad gäller representationen av kvinnor och män bland gästerna så visar statistiken i tabell 

1 att det inte råder någon snedfördelning mellan könen sett till de två programmen som 

en helhet. Ser man däremot till det utrymme kvinnan får jämfört med mannen i snitt så 

har mannen 1 minut och 25 sekunder mer till sitt förfogande, något som kan förklaras 

genom Hirdmans (2004) teorier om genussystemet, som menar på att samhället och i 

detta fall media upprätthåller och förstärker mannens överordning genom att ge honom 

ett större utrymme än kvinnan.  

 

Minoritetsgrupperna i samhället får ett litet utrymme i programmen jämfört med 

majoritetsgrupperna. Siffran är 10 och 90 procent, men då det 2011 var 15,1 procent av 

vår befolkning som var födda utomlands så kan nog 10 procents representation ändå 

anses vara balanserad med verkligheten. Ser man däremot även till hur många av 

befolkningen som har två utlandsfödda föräldrar så hamnar siffran på 19,6 och man kan i 

den inräkningen anse att 10 procent är en låg siffra. Minoritetsgrupperna får i snitt mindre 

utrymme än majoritetsgrupperna, en skillnad på 1 minut och 21 sekunder. En företeelse 

som kan kopplas till Löwander (1998), som har kommit fram till att medier förstärker en 

”vi- och de- känsla” genom att utesluta eller ge ett litet utrymme till invandrare och att 

det är något som indirekt görs för att inte skada nationens gemenskap. Förklaringen blir 

liksom Löwander säger att det inte förekommer några rasistiska inslag om andra kulturer, 
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utan att det istället handlar om ett förespråkande om vikten att behålla och lyfta fram sin 

egen. 

 

Den åldersgrupp som får absolut störst utrymme är de mellan 35-49 år, stor är även 

gruppen 50-64 år. Tillsammans motsvarar dessa grupper drygt 80 procent av de gäster 

som förekommer i programmen. Statistiken visar på att de yngre har en liten synlighet i 

programmen och att de under 20 år inte har något utrymme alls. Är man 65+ är chansen 

dessutom minimal till representation i TV-rutan. Detta är något som Edström (2006) även 

uppmärksammar i sin avhandling, där hon kommer fram till att de över 65 år saknar 

representation i TV4 och SVT. I hennes teorigenererande avhandling kommer hon även 

fram till samma mönster som vi när det gäller representationen av kön inom 

åldersgrupperna – ju äldre en man är desto större chans har han att synas i TV och ju 

yngre en kvinna är desto större är chansen för henne. Vår undersökning visar alltså på 

samma slutsats att männen är äldre och kvinnorna yngre. Detta är också något som kan 

kopplas till begreppet ”Framing”, där kanalerna här då väljer att presentera sitt innehåll 

med den äldre mannen och den yngre kvinnan som ett genomgående attribut, enligt teorin 

handlar det då om ett taktiskt grepp för att locka fram en önskvärd reaktion hos publiken.  

 

6.2	  Kontext	  

Här besvaras den andra frågeställningen: ” Vilka ämnen tar upp mest utrymme och vilka 

typer av gäster diskuterar dessa ämnen i programmen?”. 

 
Den största kontexten i programmen är samhällsfrågor som upptar 27 procent, därefter 

kultur med 19 procent och fritid med 13 procent. De resterande kontexterna är alla under 

10 procent och låter därmed de förstnämnda tre ta ett tydligt utrymme. Samhällsfrågor är 

nära kopplade till aktuella händelser och viktiga frågor i landet och bör därför vara av 

stort intresse även för publiken. Kultur, innehållande bland annat film och musik samt 

fritidsämnet är närmare personen i publiken och närmar sig det privata intressen som kan 

finnas. Enligt begreppet ”Agenda Setting” är dessa urval viktiga för vad allmänheten i sin 

tur pratar om och värderar högst. Att frågor om ekonomi endast utgör 3 procent kan då 

enligt teorin göra att det blir ett lågt värderat ämne att prata om och tänka över även hos 
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publiken. Detta för in oss på begreppet ”Framing” när vi ser till hur könsfördelningen 

mellan kontexterna ser ut. Begreppet menar att det har betydelse för hur media väljer att 

presentera ett ämne och i sin tur vad allmänheten ser som normativt.  Tittar vi på 

kontexterna så får är det mest kvinnor som pratar om samhällsfrågor och män om kultur. 

Om privatliv pratar bara kvinnor och kan då skapa en föreställning om att det inte är ett 

ämne för männen – kanske för att de i allmänhet anses vara mindre känsliga än kvinnor. 

”Framing” både skapar och förstärker könsroller i och med en uppdelning av kvinnan och 

mannen inom ämnena. Liksom Hirdmans teori om medias isärhållande av könen och hur 

de genom denna process skapar hans och hennes. Precis som att media skapar en arena 

för män och kvinnor så gör de även det för olika åldersgrupper, där resultatet visar på att 

yngre, 20-34 har störst utrymme inom utseendefrågor medan de äldre 50-64 syns mer 

inom frågor rörande natur och miljö, ekonomi och samhälle. Denna åldersfördelning kan 

ha ursprung i att äldre människor ofta förknippas med mer erfarenhet och kunskap som 

de med åldern ska ha förvärvat. De yngre gästerna figurerar i kategorin utseende där det 

kan anses att lång erfarenhet inte är lika stort värde. Det kan istället vara viktigare att 

denna kategori matchar denna tänkta målgruppen, som att döma av enbart statistik är 

kvinnor i yngre åldrar.  

 

Ser man till minoriteter i samband med kontext befann sig minoriteten främst i kategorin 

privatliv, här fanns även en koppling till kön då det enbart var kvinnliga gäster som talade 

i kategorin privatliv. Denna kategori berör personliga eller privata frågor om främst 

familj och relationer. Således kan denna kategori ta in privatpersoner som berättar om 

egna problem och upplevelser (exempel på de specifika ämnen som diskuterades i detta 

fall kan ses i bilaga 1). Kopplar man samman detta resultat med Löwanders (1998) teori 

om en uppdelning och skillnad i hur ”vi och dem” beskrivs kan en eventuell koppling ses 

både i form av kön och etnicitet. Detta rör sig dock inte om beskrivning utan om i vilka 

frågor de befinner sig. Att minoriteten hamnade i privatliv kan tyda på att de i större del 

deltagit som privatpersoner vilket är ett sorts särskiljande från andra.  
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6.3	  Jämförelse	  mellan	  programmen	  

Här besvaras den tredje frågeställningen: ”Finns det skillnader i ovanstående frågor 

mellan programmen?”. 

	  
Vad gäller könsfördelningen så är det ett intressant resultat att kvinnorna har större 

representation i TV4 än i SVT. De är dessutom mer representerade än vad männen är i 

TV4. Då SVT är styrt av Public Service bör könsfördelningen vara mer jämn än att 

kvinnorna står för drygt 42 procent av gästerna. Public Service har en uttalad 

jämställdhetsplan att kvinnor och män ska representeras jämlikt i programutbudet genom 

de personer som medverkar. Att männen här har en överrepresentation på 15 procent 

stämmer inte överens med den maximala 10-procentsmarginalen de har som mål. 

Möjligtvis att det är siffor som över det totala året jämnar ut sig. TV4 är här ett föredöme 

för SVT med en skillnad på under 10 procent mellan könens representation, en skillnad 

som ändå bör anses vara godtagbar. Snedfördelningen ter sig dock i båda kanalerna 

genom det utrymme som ges kvinnorna respektive männen. I båda kanalerna har mannen 

i snitt mer utrymme än kvinnan, vilket även här kan tolkas genom Hirdmans teori om 

medias upprätthållande av samhällets norm om den överordnade mannen. Om mannen 

konstant får mer utrymme tidsmässigt än kvinnan, även om skillnaden är dryga minuten, 

så får det, åter igen, enligt ”Framing” i längden påverkan hos vad publiken anser som 

vanligt – männen ska ha mer utrymme än kvinnor. 

 

Återigen är TV4 ett föredöme med 13 procents representation av minoritetsgrupper 

jämfört med SVT’s 7 procent. Trots sin avsaknad av mångfaldhetspolicy har alltså TV4 

ett bättre resultat och de håller sitt mål bättre än SVT med att arbeta mot fördomar och att 

avspegla samhällets alla grupper. Minoritetsgrupperna har dessutom en kortare 

representation tidsmässigt. Skillnaden är större i SVT än TV4 men den finns ändock i 

båda kanalerna. Detta kan även här tolkas utefter Löwanders teori om att medierna 

oundvikligt gynnar en typ av rasism genom att lägga ett alltför stort utrymme till den 

egna kulturen vilket indirekt underminerar ”de andra”. Kanalerna arbetar här enligt 

Löwander efter att uppnå samförstånd med sin publik, enligt henne de redan dominerande 
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gruppernas uppfattningar som i alla andra sammanhang har det största inflytandet i 

samhället.  

 

Resultaten visade att Nyhetsmorgon i TV4 överlag rymmer mer bredd i fråga om 

representation. Båda programmen hade mest gäster i åldrarna 35-49 följt av 50-64 men 

TV4´s Nyhetsmorgon har dock en större spridning i åldrarna än Gomorron Sverige. 

Nyhetsmorgons gäster är även mer jämlikt fördelade i fråga om gästernas kön och 

etnicitet (även om minoritetsbefolkningen upptog en liten del i båda program). Enligt 

teorin om ”framing”, att media ständigt arbetar taktiskt för att lägga fram något på ett sätt 

som genererar en önskad respons från publiken, arbetar programmen alltså olika. Att 

gästerna i Nyhetsmorgon, vilket sänds i en kommersiell kanal, besitter större variation 

kan kopplas till att de har en annan målgrupp än Gomorron Sverige i SVT1 eller att de 

trots frånvarandet av policys har en inriktning på variation i sitt utbud. Att denna 

variation i representation syns mest i Nyhetsmorgon, i den kommersiella kanalen 

överensstämmer med Edström teori om att olika kategorier och teman attraherar könen på 

olika sätt och att ju mer vinstdrivande en kanal är desto starkare bör intresset vara för en 

könsprofilering, inte minst för sponsorernas skull. Gomorron Sverige i SVT1 arbetar inte 

i vinstdrivande syfte och har heller inte några sponsorer att ta hänsyn till. De berättar 

dock att de som uppgift att erbjuda mångfald i utbud och innehåll vilket inte 

överensstämmer lika väl med vårt resultat.  

 

Det är likaså mer variation bland kontexterna, i vilka gästerna medverkar, i 

Nyhetsmorgon än i Gomorron Sverige. Nyhetsmorgon fyller dels fler kontexter, som 

utseende, och har en mer jämn fördelning mellan de övriga. Gomorron Sverige har 

istället ett tydligt fokus på kultur- och samhällsfrågor vilket visar att programmen inte 

riktigt sätter samma ämnen på agendan. Då kultur- och samhällsfrågor även stora ämnen i 

Nyhetsmorgon kan man inte påstå att resultatet helt går emot teorin om ”Agenda Setting” 

där man menar att medier ofta influerar varandra. De båda programmen är dock inga 

mindre aktörer på marknaden vilket stärker McCombs (2005) tanke om att det är de 

mindre medierna som främst följer de stora.  
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6.4	  Sammanfattning	  

Sammanfattningsvis kan sägas att båda program hade ett nära på likartat utbud av 

kvinnliga och manliga gäster. Nyhetsmorgon vilket sänds i den kommersiella och 

vinstdrivande kanalen TV4 hade mer jämnt fördelat mellan grupperna. Vilket kan 

förklaras utifrån Edströms tanke om att olika kategorier och teman attraherar könen på 

olika sätt och att ju mer vinstdrivande en kanal är desto starkare bör intresset vara för en 

könsprofilering, inte minst för sponsorernas skull. Gomorron Sverige i SVT1 arbetar inte 

i vinstdrivande syfte och har heller inte några sponsorer att ta hänsyn till. De berättar 

dock att de som uppgift att erbjuda mångfald i utbud och innehåll vilket inte 

överensstämmer lika väl med vårt resultat. Ser man däremot till det utrymme kvinnan får 

jämfört med mannen i snitt har mannen 1 minut och 25 sekunder mer till sitt förfogande, 

något som kan förklaras genom Hirdmans (2004) teorier om genussystemet, som menar 

på att samhället och i detta fall media upprätthåller och förstärker mannens överordning 

genom att ge honom ett större utrymme än kvinnan. 

 

Representationen var dock mindre bra i fråga om minoritetsbefolkningens synlighet.   

Minoritetsgrupperna i samhället får ett litet utrymme i programmen jämfört med 

majoritetsgrupperna (10/90 procent). 2011 var 15,1 procent av vår befolkning födda 

utomlands och då kan nog 10 procents representation ändå anses vara balanserad med 

verkligheten. Ser man däremot även till hur många av befolkningen som har två 

utlandsfödda föräldrar så hamnar siffran på nära 20 procent och man kan i den 

inräkningen anse att 10 procent är en låg siffra. Minoritetsgrupperna får i snitt även 

mindre utrymme än majoritetsgrupperna, en skillnad på 1 minut och 21 sekunder. En 

företeelse som kan kopplas till Löwander (1998), som har kommit fram till att medier 

förstärker en ”vi- och de- känsla” genom att utesluta eller ge ett litet utrymme till 

invandrare, något Löwander menar indirekt görs för att inte skada nationens gemenskap. 

 

Nyhetsmorgons variation berörde även variablerna kontext och ålder där de hade ett 

bredare spektrum än Gomorron Sverige. Det är likaså mer variation bland kontexterna, i 

vilka gästerna medverkar, i Nyhetsmorgon än i Gomorron Sverige. Nyhetsmorgon fyller 

dels fler kontexter, som utseende, och har en mer jämn fördelning mellan de övriga. 
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Gomorron Sverige har istället ett tydligt fokus på kultur- och samhällsfrågor vilket visar 

att programmen inte riktigt sätter samma ämnen på agendan. Då kultur- och 

samhällsfrågor även stora ämnen i Nyhetsmorgon kan man inte påstå att resultatet helt 

går emot teorin om ”Agenda setting” där man menar att medier ofta influerar varandra. 

De båda programmen är dock inga mindre aktörer på marknaden vilket stärker McCombs 

(2005) tanke om att det är de mindre medierna som främst följer de stora.  

 

Media skapar även en arena för olika åldersgrupper, där resultatet visar på att yngre, 20-

34 har störst utrymme inom utseendefrågor medan de äldre 50-64 syns mer inom frågor 

rörande natur och miljö, ekonomi och samhälle. Detta är också något som kan kopplas till 

”Framing”, då kanalerna här då väljer att presentera sitt innehåll med den äldre mannen 

och den yngre kvinnan som ett genomgående attribut, enligt teorin handlar det då om ett 

taktiskt grepp för att locka fram en önskvärd reaktion hos publiken. 
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7.	  Diskussion	  	  

I denna del diskuteras arbetet och teorier kritiskt mot varandra. Begränsningar i 

undersökningen samt kritik till tillvägagångssätt tas upp men även förslag till hur arbetet 

i en framtida forskning skulle kunna tas vid. Delen avslutas med de slutsatser vi kommer 

fram till.  

 

Den kvantitativa undersökningen av programmen ämnade visa på representationen av 

landets befolkning genom att titta på vilka gäster som var med i de två 

morgonprogrammen. Hur representativa är de inbjudna personerna egentligen och i vilka 

sammanhang får olika personer synas?  

 

Vi kan efter undersökningen konstatera att det råder en snedfördelning i representationen 

och att det finns faktiska skillnader mellan programmen i vilka personer de lyfter fram. 

Liksom i teorin om ”Framing” går det i vårt resultat att utläsa mönster om hur 

programmen väljer att lyfta fram ett ämne. Det handlar i större grad om yngre kvinnor 

och äldre män och de representeras olika mycket i olika sammanhang och att media 

framställer ämnen på olika sätt utefter de ramar som är uppsatta i det övriga samhället. 

Teorin menar att det är en ömsesidig påverkan genom att media i sin tur påverkar 

samhället tillbaka genom att upprätthålla dessa ramar, man kan då ställa sig frågan var ett 

arbete mot denna snedfördelning lämpligast bör börja.  

 

”Agenda Setting” tar upp hur media sätter agendan för vad som är viktiga ämnen att prata 

om. Vi kan i resultatet se på en fördelning över de ämnen kanalerna väljer att ta upp och 

att det är vissa ämnen som tas upp mer än andra. Teorin tar även upp hur medierna liknar 

varandra i sitt arbete, vilket vi ser genom att de båda exempelvis lägger stort utrymme till 

samhällsfrågor i programmen samt att vi under själva undersökningen kunde se att 

liknande ämnen och liknande gäster togs upp samma dagar. Här skulle det vara intressant 

att göra en djupare undersökning på huruvida olika ämnen tas upp på olika tider om året 

men också om ett visst ämne tas upp mer en viss tid på dagen jämfört med en annat.  
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Kopplar vi samman vår hypotes med vårt faktiska resultat är det vissa delar som står ut. 

Vi förutsåg att det skulle finnas en skillnad mellan SVT och TV4 i hur väl de 

representerar landets befolkning men utslaget visade på fördel till Nyhetsmorgon i TV4 

istället för Gomorron Sverige i public service-kanalen. Att Gomorron Sverige hade en 

mer enhetlig grupp gäster i form av gästernas ålder och etnicitet är förvånande då de har 

ett samhällsansvar med uppgift att spegla samhällets alla grupper. Den kommersiella 

vinstdrivande kanalen visade på större variation i sina gäster oavsett om deras mål 

inkluderar rättvist representation eller större förtjänster. I vår hypotes antog vi även att 

män skulle ha ett större utrymme än kvinnor i dessa två morgonsoffor vilket inte 

överensstämde med vårt resultat. Som poängterats tidigare är det viktigt att inte utgå från 

kvinnans underläge. TV4´s Nyhetsmorgon kan lätt ses som ett föredöme då gästerna 

består av 55 procent kvinnor, men man får inte glömma att en jämställdhet inte handlar 

om att ge kvinnan mer utrymme utan att utrymmet mellan könen ska vara lika stort. 

Gomorron Sverige hade 42 procent kvinnor vilket gör att de båda programmen ligger fem 

respektive 8 procent från den totala jämlikheten men båda klarar tydligt av den 

tioprocentiga gränsen som SVT satt upp sin policy för jämställdhet. Poängen är att 

statistik kan verka mer positiv än den egentligen är beroende på vilken utgångspunkt man 

har. 

 

Vi trodde initialt att det i båda programmen skulle råda en svag representation av 

samhällets minoritetsgrupper. Detta överensstämde med resultatet om man ser till 2011 

års siffror som visade att nära 20 procent av befolkningen består av svenskar som är 

födda utomlands eller har två föräldrar vilka är det (SCB, 2013:99-100). 

 

Huruvida etnicitet som begrepp skulle tas med i undersökningen diskuterades fram och 

tillbaka med tanke på dess känsliga klang. Efter att ha funnit Löwanders (1988) arbete 

kring ämnet så kändes det greppbart och vi valde därefter att arbeta utefter etnicitiet som 

variabel. Vi kunde med hjälp av hennes teorier tolka programmens arbete som ett sätt att 

bevara landets gemenskap, att en etnisk enfald skapas oavsiktligt för att främja det egna 

och inte för att tala illa om andra kulturer.  
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7.1	  Koppling	  till	  tidigare	  forskning	  

Att det råder en snedfördelning mellan könen i medias representation stämmer överens 

med undersökningen från ”Who makes the news” (Macharia, O’Connor & Ndangam, 

2010), där det görs en global undersökning av hur män och kvinnor representeras i olika 

nyhetssammanhang. I den undersökningen är skillnaden mellan könen betydligt större 

och kan ha att göra med att det är en global undersökning inkluderat länder där kvinnan 

har det betydligt svårare att synas än i Sverige. Resultaten sammanflätas däremot väl vad 

gäller könsrepresentationen inom olika åldersgrupper. Den tidigare undersökningen visar 

liksom vår att kvinnan har större utrymme ju yngre hon är jämfört med mannen som har 

större utrymme ju äldre han är. Den resulterar också i att media genom denna process 

medverkar till att stereotyper förstärks och bevaras, vilket går i linje med vår koppling till 

Hirdmans teori om genussystemets påverkan.  

 

Den forskning som tidigare gjorts som vi lutat oss mest mot är Edströms ”TV-rummets 

eliter”. Hennes forskning belyser just representationen av kön, etnicitet, ålder men även 

olika typer av eliter, vilket vi valt bort i denna undersökning. Hon visar på hur 

representationen ser ut i kanalerna inom allt som visas och alltså inte bara 

morgonsofforna. Hennes resultat är likvärdigt och visar på samma riktning som vår 

undersökning, dock med större skillnader än vad vi kommer fram till, exempelvis att 

kvinnorna har 30 procent utrymme jämfört med männens 70 procent. Detta kan bero på 

att representationen är olika i olika typer av program, i hennes resultat ingår även inköpta 

och utländska produktioner.  

 
	  

7.2	  Begränsningar	  

Resultatet i denna studie skulle kunna anses som för smalt för att dra generella slutsatser, 

detta då materialet endast utgör 7,5 procent av det totala årets programinslag. De utvalda 

veckorna är dessutom två sommarveckor, vilket då riktar in sig på en viss tid på året som 

möjligtvis ger ett annat utbud än vad andra delar på året skulle göra.  

 



	  	   58	  

Det vår undersökning saknar är ett starkare teoretiskt stöd för varför den snedfördelade 

representationen är som den är, vad det beror på och vilka faktorer som spelar in. De 

tidigare nämnda studier vi hittat riktar just in sig på att undersöka fördelningsstatistiken 

och det finns väldigt lite sagt om orsaken. Något som också skulle behöva förstärkas är 

forskning kring representationen av minoritetsgrupper, dock handlar de flesta studier om 

en könsinriktad jämförelse. Detta fokus på könsfördelningen begränsar ett djupare 

resultat och resonemang kring etnicitet samt olika åldersgrupper. 

	  

7.3	  Kritik	  av	  studien	  

Det som kan kritiseras är det urval av veckor som gjorts till undersökningen. För att få ett 

mer representativt resultat borde inte bara ett större antal veckor ha ingått utan även en 

fördelning över året för att täcka in olika delar av året. Vi tog heller i förväg inte hänsyn 

till om några större nyheter kunde påverka de valda veckorna och därmed också påverkat 

resultatet. Då undersökningen kopplas till kanalernas arbete med jämställdhet och 

mångfald, planer som på SVT sträcker sig över hela året, så borde materialet vara större 

även av den anledningen. Den ojämna fördelningen över dessa två veckor är alltså något 

som över året möjligtvis kan jämna ut sig och det kan därför vara svårt att lägga alltför 

tung kritik till kanalernas arbete.  

 

Något som även kan kritiseras är det tidsutrymme som själva undersökningen fick. En 

längre avsatt tid kunde ha gett utrymme till ett större material, vilket kunde ha bidragit till 

ett starkare resultat.  

 
Etnicitet är en känslig fråga som i detta arbete kunde ha behövt en starkare teoretisk 

bakgrund för att förstå dess djupgående karaktär. Det är ett ämne som är svårt att greppa 

just av den anledningen att det är få som faktiskt skriver om begreppet i kombination med 

medie- och kommunikationsvetenskapen. För att förstå komplexiteten med begreppet 

skulle det samtidigt behövas gå in djupare på varför det är ett känsligt ämne och 

därigenom närma sig kärnan i problemet.  
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7.4	  Framtida	  forskning	  

För framtida forskning finns det en del synvinklar som skulle vara av intresse att komma 

in på för att fördjupa denna undersökning samt ta den vidare till en annan nivå.  

 

Att undersöka gästerna utifrån vilken roll de har i programinslaget skulle vara intressant 

för att se om det kan finnas en skillnad i vilken roll en kvinna respektive en man oftast 

representeras i, exempelvis om man medverkar som expert inom ett område eller om man 

är där som drabbad efter en viss händelse. Vidare är det där intressant att se om man som 

drabbad innehar en roll som exempelvis överlevande, i en slags hjälteroll, eller som ett 

offer. Denna rollvariabel är vidare möjlig att bredda för att undersöka minoritets och 

majoritetsgrupper och åldersgrupper för att ge denna undersökning ett djupare material.  

 

För att ta undersökningen till en annan dimension kan man ta ett steg mot publiken och 

undersöka i vilken utsträckning de faktiskt påverkas av hur media väljer att representera 

befolkningen genom de som syns i TV-rutan. Vi vet genom teorier som ”Framing” och 

”Agenda Setting” att det är något som påverkar men frågan är hur det påverkar på 

detaljnivå. En framtida undersökning skulle kunna titta på publikens förväntningar på 

exempelvis vilka åldersgrupper som bör synas i vilka kontexter samt vilket kön som hör 

ihop med vilka sammanhang.  

  

7.5	  Slutsatser	  

Avslutningsvis kan konstateras att Nyhetsmorgon och Gomorron Sverige hade 

gemensamma tendenser, vilka var gästernas höga ålder och jämna fördelning av manliga 

och kvinnliga gäster. Inget program hade heller gäster som var under 20 år. Båda 

programmen visade även på hur män förekom mer frekvent som gäster ju äldre de var, 

medan kvinnor förekom mer ju yngre de var. Nyhetsmorgon visade generellt på större 

variation i alla kategorier och hade ett högre antal gäster som tillhörde 

minoritetsbefolkningen än Gomorron Sverige. Tar man in den uppmätta tid som gästerna 

medverkade i rutan visade det sig dock att kvinnor och minoriteter hade mindre tid i rutan 

i båda programmen. 
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Trots programmens likheter beskrivna ovan och i form av sändningstid, liknande upplägg 

med de inbjudna gästerna och inriktning på främst samhällsfrågor, rymmer de även flera 

skillnader. Nyhetsmorgon hade större variation i kategorierna ålder, etnicitet och kontext 

där åldersgrupperna och kontexterna hade större spridning och minoritetsbefolkningen 

(måttet vi använde för att få siffror på utländska svenskar) hade nära dubbelt så hög 

representation som i Gomorron Sverige (siffran var dock låg i båda programmen). 

 

En variabel som avslöjade mer än väntat var utrymme där minuter och sekunder 

uppmättes. Gästerna, som till antalet generellt var jämlikt mellan män och kvinnor, fick 

olika utrymme beroende på kön. Män syntes i snitt 1,5 minut mer i rutan jämfört med 

kvinnorna. Beräkningen av utrymme visade även på att minoriteter inte bara är få i 

gästantalet utan även har mindre tid i rutan. Att kvinnor och minoriteter får mindre 

utrymme i media stödjs av sociala teorier vilka	  beskriver ett särskiljande mellan vi- och 

dem, detta kan betyda skiljandet av män - kvinnor och svenskfödda - utlandsfödda.  

 

Kvinnor och man framträdde i olika åldrar i båda program, detta stämmer överens med 

teorin om att medierna taktiskt använder ålder för att rama in utbudet och generera en 

önskvärd reaktion hos publiken, i detta fall kan det kopplas till ett rådande samhällsideal 

där kvinnan utstrålar en säkerhet genom sin ungdom och sin skönhet medan mannen gör 

det genom sin ålder och erfarenhet. Ytterligare tecken på framing att de yngre, i ålderns 

20-34, som syntes i utseendefrågor och de i medelåldern, 35-49, som syns i frågor 

rörande privatlivet. Att männen aldrig uttalar sig i kategorin privatliv är också en form av 

framing där kvinnor kan tänkas besitta en värdefullare känslighet än män. Sammantaget 

signalerar detta något om vilka ämnen man ger till vilka gäster och därmed anser medför 

förtroende och erfarenhet.  

 

Tecken på programmens agenda setting syns delvis i att kategorin samhällsfrågor är 

flitigt diskuterat i dem båda. I övrigt är det mer variation bland Nyhetsmorgon ämnesval 

medan Gomorron Sverige har ett tydligt fokus på samhälle och kultur. Nyhetsmorgon är 

även ensamma om att ha gäster i kategorin utseende. Agenda setting-teorin menar dock 
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att de är de mindre aktörerna på media som främst tar efter de stora. Skillnaderna dem 

emellan kan alltså bero på att de båda är stora aktörer med stabil publik.  

 

Förklaringen till Nyhetsmorgons mer varierade gäster och kontexter kan finnas i det att 

programmet sänds i en kommersiell kanal med vinstintresse, de kan därmed ha mer 

könsprofilering i sina program. Gomorron Sveriges mindre variation är svårare att 

förklara då de har uttalade policys om mångfald och jämlikhet. Här kan eventuellt finnas 

en förklaring i Löwanders teori om att public service även strävar efter att bevara 

nationens gemenskap. Skulle våra resultat överensstämma med det övriga årets gäster r 

det möjligen så att olika mål kan ge oväntat resultat. Detta, om man anser att public 

service-kanaler ser till mångfalden men inte lyckats lika väl som den kommersiella 

kanalen vilken ser mer till sin publik för att få tittare och därmed vinst. Möjligt är att den 

vinstdrivande kanalens fokus på att vinna fler målgrupper som grund till variationen av 

gäster och samtalsämnen.  
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9.	  Bilagor	  
	  
Bilaga	  1.	  Excel-‐ark	  med	  samtliga	  gäster	  och	  variabler	  inklusive	  ämne	  

Ålder Kön Min/Maj Kontext Underkontext Sekunder Min&Sek TV8Bolag Ämnen
35#49 kvinna maj samhällsfråga vård 246 4,06 TV4 kris<vid<förlossning,<brist<på<vårdplatser
35#49 kvinna maj samhällsfråga vård 246 4,06 TV4 kris<vid<förlossning,<brist<på<vårdplatser
35#49 man min samhällsfråga rättsväsende 269 4,29 TV4 mord<i<USA,<polis<sköt<obeväpnad<ung<svart<man
35#49 man maj samhällsfråga allmänt<samhällsproblem 377 6,17 TV4 varför<ökar<våldtäktsfallen<på<sommaren
50#64 man maj fritid teknik<och<data 400 6,4 TV4 om<gps<i<bilen,<bra<på<resan
50#64 kvinna maj privatliv barnuppfostran 897 14,57 TV4 hur<arg<får<man<bli<på<sina<barn,<att<sätta<gränser.
20#34 man min utseende kläder<&<mode 365 6,05 TV4 tips<på<sommarmode
20#34 kvinna maj natur<och<miljöfrågor miljö 284 4,44 TV4 palmolja<i<våra<produkter,<förstör<regnskogen
50#64 kvinna maj natur<och<miljöfrågor miljö 284 4,44 TV4 palmolja<i<våra<produkter,<förstör<regnskogen
50#64 man maj samhällsfråga infrastruktur 436 7,16 TV4 vill<ha<bättre<vägar,<smala<vägar<skapar<olyckor
20#34 kvinna maj samhällsfråga integration<&<segregation 240 4 TV4 segregation<inom<träning<och<hälsa,<klassfråga?
20#34 kvinna maj samhällsfråga integration<&<segregation 240 4 TV4 segregation<inom<träning<och<hälsa,<klassfråga?
35#49 man maj hälsa folkhälsa 693 11,33 TV4 om<allergi<och<hur<det<behandlas
35#49 kvinna maj kultur litteratur 268 4,08 TV4 tips<om<sommarläsning
20#34 kvinna maj kultur litteratur 268 4,08 TV4 tips<om<sommarläsning
35#49 man maj hälsa folkhälsa 265 4,05 TV4 varning<och<råd<om<vägglöss
35#49 man maj hälsa folkhälsa 120 2 TV4 om<minnesförlust,<kopplat<till<ett<nyhetsfall
20#34 man maj fritid hus<&<hem 531 8,51 TV4 Blomskötsel<inför<resa
35#49 man maj politik utrikes 276 4,36 TV4 svenska<försvarets<jakt<på<pirater<i<Djibouti
35#49 man maj fritid träning 274 3,54 TV4 musik<får<oss<att<träna<effektivare
20#34 kvinna maj fritid träning 274 3,54 TV4 musik<får<oss<att<träna<effektivare
35#49 man maj samhällsfrågor säkerhetsfrågor 360 6 TV4 att<rädda<liv<vid<drunkningsolyckor
35#49 man maj kultur musik 427 7,07 TV4 musiktips
35#49 kvinna maj samhällsfråga integration<&<segregation 507 8,27 TV4 2<mån<efter<upploppen<i<Husby,<varför<hände<det?
50#64 man maj fritid mat<&<dryck 441 7,21 TV4 Tillagning<av<sommarens<grönsaker<och<rotfrukter
20#34 man maj kultur film 180 3 TV4 berättar<om<nya<filmen<"Känn<ingen<sorg"
20#34 kvinna maj kultur film 180 3 TV4 berättar<om<nya<filmen<"Känn<ingen<sorg"
65+ kvinna maj ekonomi privatekonomi 254 4,14 TV4 barnbidraget<fyller<65<år
35#49 man maj ekonomi privatekonomi 254 4,14 TV4 barnbidraget<fyller<65<år
50#64 kvinna maj hälsa folkhälsa 319 5,19 TV4 vi<svenskar<äter<dubbelt<så<mycket<salt
35#49 kvinna maj kultur nöje 685 11,25 TV4 pratar<om<sin<sommar<och<olika<projekt
20#34 kvinna maj fritid hus<&<hem 98 1,38 TV4 berättar<om<bra<tyger<och<sytips
35#49 kvinna maj fritid hus<&<hem 98 1,38 TV4 berättar<om<bra<tyger<och<sytips
35#49 kvinna maj fritid hus<&<hem 98 1,38 TV4 berättar<om<bra<tyger<och<sytips
49#64 man maj kultur film 567 9,27 TV4 betygsätter<aktuella<filmer
35#49 man maj hälsa psykisk<hälsa 315 5,15 TV4 psykisk<ohälsa,<kopplat<till<djurplågeribrott
50#64 kvinna min samhällsfråga arbetsförhållanden 283 4,43 TV4 vinodlingarnas<arbetsförhållanden,<dåliga<villkor
50#64 man maj samhällsfråga arbetsförhållanden 283 4,43 TV4 vinodlingarnas<arbetsförhållanden,<dåliga<villkor
50#64 kvinna maj övrigt övrigt 321 5,21 TV4 pedofiler<får<tag<i<bilder<på<barn<via<facebook
50#64 kvinna maj samhällsfråga jämställdhet 300 5 TV4 könsskilnnader,<vad<är<kvinnligt/manligt
50#64 man maj samhällsfråga jämställdhet 300 5 TV4 könsskilnnader,<vad<är<kvinnligt/manligt
35#49 kvinna maj samhällsfråga övriga<samhällsfrågor 190 3,1 TV4 BH<till<barn,<pedofiler<utnyttjar<semesterbilder,<näthat
35#49 kvinna maj samhällsfråga övriga<samhällsfrågor 190 3,1 TV4 BH<till<barn,<pedofiler<utnyttjar<semesterbilder,<näthat
50#64 kvinna maj samhällsfråga övriga<samhällsfrågor 190 3,1 TV4 BH<till<barn,<pedofiler<utnyttjar<semesterbilder,<näthat
50#64 kvinna maj hälsa folkhälsa 265 4,25 TV4 rötmånaden,<hur<bakterier<bryter<ner<våra<livsmedel
50#64 man maj sport sport 200 3,2 TV4 tips<på<hur<man<svingar<golfklubban
35#49 kvinna maj sport sport 200 3,2 TV4 tips<på<hur<man<svingar<golfklubban
20#34 kvinna maj utseende skönhetsvård 253 4,13 TV4 hur<man<färgar<sina<ögonbryn
65+ man maj forskning hälsa 509 8,29 TV4 berättar<om<sitt<yrke,<forskning<om<världshälsan
35#49 man< min politik utrikes 265 4,25 TV4 Obama<och<obeväpnad<svart<ung<man,<skjuten<av<polis
50#64 kvinna maj samhällsfråga rättsväsende 181 3,01 TV4 Våldtagen<kvinna<hamnade<själv<i<fängelse,<Dubai
50#64 man maj sport sport 187 3,07 TV4 damfotbollen,<em,<hur<spelet<sett<ut
35#49 kvinna min sport sport 187 3,07 TV4 damfotbollen,<em,<hur<spelet<sett<ut
35#49 kvinna< maj privatliv barnuppfostran 800 13,2 TV4 hur<man<hanterar<olika<syn<på<barnuppfostran<
20#34 kvinna maj utseende skönhetsvård 302 5,02 TV4 så<lyckas<man<med<mascaran
35#49 kvinna min privatliv relationer 163 2,43 TV4 tre<kvinnor<återförenas<från<barnhem<i<Etiopien
35#49 kvinna min privatliv relationer 163 2,43 TV4 tre<kvinnor<återförenas<från<barnhem<i<Etiopien
35#49 kvinna min privatliv relationer 163 2,43 TV4 tre<kvinnor<återförenas<från<barnhem<i<Etiopien
50#64 kvinna maj samhällsfråga rättsväsende 308 4,28 TV4 om<våldtäktsfallet<i<Dubai
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35#49 kvinna maj samhällsfråga säkerhetsfrågor 278 4,38 TV4 kvinna>påkörd>av>vattenskoter,>informerar>om>olyckor

50#64 man maj samhällsfråga säkerhetsfrågor 278 4,38 TV4 kvinna>påkörd>av>vattenskoter,>informerar>om>olyckor

50#64 man maj fritid resor 305 4,25 TV4 Alpinutrustning,>för>att>vara>säker>på>vandringen

35#49 kvinna maj hälsa folkhälsa 333 5,33 TV4 informerar>om>barns>sockerkonsumtion

65+ man maj samhällsfråga myndigheter 427 7,07 TV4 Om>att>bolagsverket>sålt>kunders>personnummer

50#64 kvinna maj kultur nöje 590 9,5 TV4 om>karriären,>om>sig>själv,>berättar>om>senaste>filmen

20#34 man maj utseende kroppskonst 535 8,15 TV4 om>tatueringskonst,>tidigare>och>senaste>trender

50#64 kvinna maj samhällsfråga integration>&>segregation 237 3,57 TV4 färre>tjejer>med>utländsk>bakgrund>som>idrottar

35#49 kvinna min samhällsfråga integration>&>segregation 237 3,57 TV4 färre>tjejer>med>utländsk>bakgrund>som>idrottar

50#64 man maj hälsa folkhälsa 283 4,03 TV4 informerar>om>sjukdommar>samt>kampanj>för>HIV

35#49 kvinna min fritid mat>&>dryck 407 6,07 TV4 kreativitet>med>mat,>skapar>konst>med>mat

35#49 kvinna maj privatliv relationer 426 6,26 TV4 hur>undviker>du>svartsjuka>i>din>relation.

35#49 man maj kultur litteratur 675 11,15 TV4 barn#och>ungdomsboken>som>handlar>om>fotboll

35#49 man min politik utrikes 251 4,11 TV4 Om>USAs>eventuella>ingång>i>Syrien,>vill>skicka>vapen

35#49 kvinna maj politik utrikes 251 4,11 TV4 Om>läget>i>Syrien

50#64 man min ekonomi nationalekonomi 429 7,09 TV4 Vattenfalls>dåliga>investeringar>#>våra>pengar

20#34 kvinna maj sport sport 180 3 TV4 Om>damfotbollen,>EM>i>fotboll,>och>senaste>förlusten.

65+ man maj sport sport 180 3 TV4 Om>damfotbollen,>EM>i>fotboll,>och>senaste>förlusten.

50#64 man maj sport sport 180 3 TV4 Om>damfotbollen,>EM>i>fotboll,>och>senaste>förlusten.

50#64 man maj kultur film 562 9,22 TV4 tipsar>om>aktuella>filmer

35#49 kvinna maj hälsa psykisk>hälsa 349 5,09 TV4 förklarar>vad>en>social>fobi>är>och>hur>den>hanteras.

20#34 kvinna maj fritid hus>&>hem 337 5,37 TV4 vad>man>kan>göra>med>sina>loppisfynd.

50#64 man> maj natur>och>miljöfrågor djurliv 353 5,13 TV4 beättar>om>fladdermöss,>studie>från>Värmdö

50#64 man maj samhällsfråga krishantering 232 3,52 TV4 Sveriges>förberedelse>för>kriser>#>krishantering

35#49 man maj samhällsfråga krishantering 232 3,52 TV4 Sveriges>förberedelse>för>kriser>#>krishantering

20#34 man maj politik inrikes 370 6,1 TV4 diskuterar>främlingsfientlig>våg

50#64 man maj samhällsfråga krishantering 392 6,32 TV4 diskuterar>tågsäkerheten>i>Sverige

35#49 kvinna maj samhällsfråga övriga>samhällsfrågor 128 2,08 TV4 Ohlys>instabild,>Offentliga>pers>i>media,>Vattenfallaffären

35#49 man maj samhällsfråga övriga>samhällsfrågor 128 2,08 TV4 Ohlys>instabild,>Offentliga>pers>i>media,>Vattenfallaffären

25#34 kvinna maj samhällsfråga övriga>samhällsfrågor 128 2,08 TV4 Ohlys>instabild,>Offentliga>pers>i>media,>Vattenfallaffären

35#49 kvinna maj fritid hus>&>hem 255 4,15 TV4 visar>hur>man>gjuter>betong>och>gör>egna>skapelser

35#49 kvinna maj fritid hus>&>hem 255 4,15 TV4 visar>hur>man>gjuter>betong>och>gör>egna>skapelser

35#49 kvinna maj utseende skönhetsvård 451 6,51 TV4 visar>hur>man>målar>naglarna>efter>design

50#64 man maj kultur nöje 483 8,03 TV4 om>Pridefestivalen,>projekt>och>turne>med>After>Dark

20#34 kvinna maj samhällsfråga vård 240 4 SVT brist>på>vårdpersonal>under>sommaren

50#64 kvinna maj samhällsfråga vård 240 4 SVT brist>på>vårdpersonal>under>sommaren

50#64 kvinna maj samhällsfråga vård 240 4 SVT brist>på>vårdpersonal>under>sommaren

20#34 man maj sport sport 301 5,01 SVT berättar>om>sin>idrott,>matcher>mm.

35#49 kvinna maj privatliv relationer 452 7,32 SVT jakt>på>kärlek>som>uppmärksammats>via>you#tube>klipp.

35#49 kvinna maj fritid trädgård 604 10,04 SVT berättar>och>visar>säsongens>skörd

35#49 man maj fritid trädgård 604 10,04 SVT berättar>och>visar>säsongens>skörd

50#64 kvinna maj sport sport 310 5,1 SVT doping>inom>löpning,>damfotboll,>veckans>svensk>(sport)

35#49 kvinna maj sport sport 310 5,1 SVT doping>inom>löpning,>damfotboll,>veckans>svensk>(sport)

50#64 man maj sport sport 310 5,1 SVT doping>inom>löpning,>damfotboll,>veckans>svensk>(sport)

50#64 man maj kultur litteratur 1014 16,54 SVT berättar>om>sin>senaste>roman>och>författarskapet

35#49 man maj politik inrikes 300 5 SVT kommersiellt>företag>säljer>alkohol>på>Internet

35#49 man maj politik inrikes 300 5 SVT kommersiellt>företag>säljer>alkohol>på>Internet

20#34 kvinna maj kultur musik 240 4 SVT artister>som>nått>mycket>framgång>på>kort>tid

20#34 man min kultur musik 240 4 SVT artister>som>nått>mycket>framgång>på>kort>tid

35#49 man maj kultur litteratur 781 13,01 SVT tips>om>bokläsning

50#64 man maj kultur konst>och>arkitektur 1127 18,47 SVT berättar>om>yrket>och>sina>verk>och>sin>karriär

50#64 man maj hälsa folkhälsa 253 4,13 SVT problemet>med>självdignostisering>på>Internet

35#49 man maj kultur musik 258 4,18 SVT hur>uppfattas>kända>musiker>med>brottsliga>bakgrunder

35#49 man maj fritid lek>och>spel 624 10,24 SVT berättar>om>och>betydsätter>nya>spel>på>marknaden

20#34 man maj kultur film 348 5,48 SVT berättar>om>nya>filmen>som>har>premiär

35#49 man maj kultur film 348 5,48 SVT berättar>om>nya>filmen>som>har>premiär

35#49 man maj politik utrikes 216 3,36 SVT diskuterar>vad>de>anser>om>Snowdens>avslöjanden>

50#64 man maj politik utrikes 216 3,36 SVT diskuterar>vad>de>anser>om>Snowdens>avslöjanden>

50#64 kvinna maj hälsa folkhälsa 216 3,36 SVT vi>äter>för>mycket>salt,>varför>är>det>farligt

50#64 kvinna maj hälsa folkhälsa 216 3,36 SVT vi>äter>för>mycket>salt,>varför>är>det>farligt
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35#49 kvinna maj natur0och0miljöfrågor djurliv 479 7,59 SVT om0fågelarter0och0fågelskådning
50#64 man maj kultur film 878 14,38 SVT berättar0och0betygsätter0film
50#64 man maj samhällsfråga myndigheter 489 8,09 SVT Polisens0bemötanden0mot0folket0och0polisens0stress
35#49 kvinna min samhällsfråga övriga0samhällsfrågor 286 4,46 SVT Snowdenfallet,0skattebrott0och0dubbla0straff,0Grekland
50#64 man maj samhällsfråga övriga0samhällsfrågor 286 4,46 SVT Snowdenfallet,0skattebrott0och0dubbla0straff,0Grekland
35#49 kvinna maj samhällsfråga övriga0samhällsfrågor 286 4,46 SVT Snowdenfallet,0skattebrott0och0dubbla0straff,0Grekland
20#34 man maj kultur övrigt 229 3,49 SVT Omlsagsbilder,0ny0film,0att0skriva0under0pseudonym
35#49 man maj kultur övrigt 229 3,49 SVT Omlsagsbilder,0ny0film,0att0skriva0under0pseudonym
35#49 kvinna maj kultur övrigt 229 3,49 SVT Omlsagsbilder,0ny0film,0att0skriva0under0pseudonym
50#64 man maj fritid mat0och0dryck 1108 18,28 SVT Vintips,0vilket0vin0passar0till0vilken0mat
50#64 man maj samhällsfråga krishantering 204 3,24 SVT brandfara0under0sommaren,0torra0marker
20#34 kvinna maj kultur musik 255 4,15 SVT Berättar0om0den0ibland0stökiga0stjärnan0Rihanna
35#49 man maj hälsa folkhälsa 279 4,39 SVT varnar0för0rötmånaden,0hur0man0hanterar0maten
50#64 man maj sport sport 311 5,11 SVT damsporter,0fotboll0och0tennis
35#49 man min sport sport 311 5,11 SVT damsporter,0fotboll0och0tennis
35#49 man maj sport sport 311 5,11 SVT damsporter,0fotboll0och0tennis
65+ kvinna maj forskning kemi0och0fysik 308 5,08 SVT om0upptäckten0av0higgs#partikeln
50#64 man maj fritid resor 350 5,5 SVT om0att0"extremresor"0ökat
50#64 kvinna maj politik utrikes 363 6,03 SVT Hur0uppfylls0FN:s0kollektiva0mål,0bistånd,0utrikespolitik
50#64 man maj politik utrikes 363 6,03 SVT Hur0uppfylls0FN:s0kollektiva0mål,0bistånd,0utrikespolitik
35#49 kvinna maj hälsa folkhälsa 258 4,18 SVT hur0viktgt0frukost0är0för0oss
20#34 man maj kultur musik 463 7,43 SVT om0hans0musik0och0karriär
50#64 man maj kultur litteratur 695 11,35 SVT berättar0om0och0betygsätter0nya0böcker
35#49 kvinna maj fritid trädgård 1156 19,16 SVT bär0man0kan0odla0i0trädgården
35#49 man maj ekonomi nationalekonomi 315 5,15 SVT diskuterar0hur0lämpligt0det0är0att0staten0äger0Vattenfall
50#64 man maj ekonomi nationalekonomi 315 5,15 SVT diskuterar0hur0lämpligt0det0är0att0staten0äger0Vattenfall
35#49 kvinna maj samhällsfråga mänskliga0rättigheter 377 6,17 SVT situationen0i0Syrien,0läkares0förutsättningar0på0plats
20#34 kvinna maj fritid teknik0och0data 448 7,28 SVT tipsar0om0den0teknik0som0är0bra0att0ha0med0på0resan
35#49 kvinna min sport sport 476 7,56 SVT svensk/tyskt0fotbollsfan0som0resonerar0kring0EM
50#64 man maj samhällsfråga övriga0samhällsfrågor 433 7,13 SVT om0turismen0i0Sverige
50#64 man maj sport sport 365 6,05 SVT sammanfattar0EM0efter0Sveriges0förlust0mot0Tyskland
20#34 kvinna maj sport sport 365 6,05 SVT sammanfattar0EM0efter0Sveriges0förlust0mot0Tyskland
50#64 man min politik utrikes 302 5,02 SVT situationen0i0Irak,0avrättningar0mellan0olika0grupper
35#49 kvinna maj samhällsfråga mänskliga0rättigheter 305 5,05 SVT ska0delta0i0pride#festalen0i0Vilnius,0mänskliga0rättigheter
35#49 kvinna maj samhällsfråga mänskliga0rättigheter 305 5,05 SVT ska0delta0i0pride#festalen0i0Vilnius,0mänskliga0rättigheter
50#64 kvinna maj samhällsfråga krishantering 295 4,55 SVT informerar0om0hur0man0agerar0vid0drunkningsolyckor
35#49 man maj kultur film 929 15,29 SVT visar0och0betygsätter0aktuella0filmer
50#64 kvinna maj kultur musik 311 5,11 SVT om0att0vara0sångare0på0operan.
35#49 kvinna maj kultur musik 311 5,11 SVT om0att0vara0sångare0på0operan.
35#49 kvinna maj politik utrikes 522 8,42 SVT Diskuterar0oron0inför0valet0i0Mali
50#64 man maj samhällsfråga övriga0samhällsfrågor 265 4,25 SVT Vattenfallsaffären,0landets0sjukvård,0Englands0kungahus
35#49 kvinna maj samhällsfråga övriga0samhällsfrågor 265 4,25 SVT Vattenfallsaffären,0landets0sjukvård,0Englands0kungahus
35#49 man maj samhällsfråga övriga0samhällsfrågor 265 4,25 SVT Vattenfallsaffären,0landets0sjukvård,0Englands0kungahus
35#49 kvinna maj kultur övrigt 267 4,27 SVT Pridefestivalen,0fotoappar,0om0succen0med0sommar0i0P1
35#49 man maj kultur övrigt 267 4,27 SVT Pridefestivalen,0fotoappar,0om0succen0med0sommar0i0P1
35#49 man maj kultur övrigt 267 4,27 SVT Pridefestivalen,0fotoappar,0om0succen0med0sommar0i0P1
50#64 man maj fritid mat0och0dryck 1156 19,16 SVT lättlagat0plockmat,0rättvisemärkta0viner
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Bilaga 2. Kontexter med tillhörande underkontexter 
 
	  

Samhällsfrågor	   Politik	   Ekonomi	  
Skola & Utbildning Inrikes Privatekonomi 

Vård Utrikes Företagsekonomi 
Rättsväsende  Nationalekonomi 
Infrastruktur   
Jämställdhet   

Barn & Ungdom   
Myndigheter   

Säkerhetsfrågor   
Mänskliga rättigheter   

Allmänna samhällsproblem   
Integration & Segregation   

Arbetsförhållande   
Övriga samhällsfrågor   

	  
	  

Kultur	   Utseende	   Fritid	  
Musik Kläder & Mode Lek & Spel 
Film Hudvård Teknik & Data 

Litteratur Skönhetsvård Trädgård 
Teater Kroppskonst Träning 

Konst & Arkitektur  Mat & Dryck 
Massmedier  Hus & Hem 

Övrigt  Resor 
	  
	  

Sport	   Hälsa	   Forskning	  
Ensam utövad och lagsport Psykisk hälsa Hälsa 

 Fysisk hälsa Kemi & Fysik 
 Folkhälsa  

	  
	  

Natur	  &	  Miljöfrågor	   Privatliv	   Övrigt	  
Djurliv Barnuppfostran  
Miljö Relationer  

   
 
 
 
 
 



	  	   71	  

Pressrelease 

Media har möjlighet att välja vilka röster och åsikter som hörs, och kan därmed 

riskera att stänga ute andra. SVT och TV4 är två stora aktörer inom televisionen och 

varje vardag sänder respektive kanal ett morgonprogram där det bjuds på aktuella 

gäster och samtalsämnen. Vi frågade oss hur representativa dessa gäster är i 

förhållande till landets befolkning och vilka ämnen som diskuteras mest i dessa 

program. Detta fann vi särskilt intressant då programmen utarbetas för två olika tv-

kanaler - där en är en kommersiell, vinstdriven sådan och en är en public service-

kanal. 

Frågorna vi ställde oss ledde till en kvantitativ undersökning där SVT´s Gomorron Sverige 

och TV4´s Nyhetsmorgon morgonprogram tolkades och analyserades. Programmens gäster 

kategoriserades in efter variablerna kön, ålder, etnicitet, sammanhang i vilka de medverkar 

och slutligen hur mycket tid de fick i rutan. Detta gjordes med syftet att jämföra gästerna och 

i vilket sammanhang de medverkade. 

Undersökningen, vilken innefattade tio avsnitt från respektive program, visade på flera 

likheter programmen emellan men också delar som skiljde dem åt. Gemensamt för 

Nyhetsmorgon och Gomorron Sverige var gästernas höga ålder och jämna fördelning av 

manliga och kvinnliga gäster. Inget program hade gäster som var under 20 år. Båda 

programmen visade även på hur män förekom mer frekvent som gäster ju äldre de var, 

medan kvinnor förekom mer ju yngre de var. Nyhetsmorgon visade generellt på större 

variation i alla kategorier och hade ett högre antal gäster som tillhörde 

minoritetsbefolkningen än Gomorron Sverige. Tar man in den uppmätta tid som gästerna 

medverkade i rutan visade det sig dock att kvinnor och minoriteter hade mindre tid i rutan i 

båda programmen. 

Studien visade att public service-kanalen i detta fall inte levde upp till sin policy om mångfald 

i programmens innehåll. Den vinstdrivna kanalen lyckades dock bättre med detta, möjligen 

ligger den vinstdrivande kanalers fokus på att vinna fler målgrupper som grund till 

variationen av gäster och samtalsämnen.  
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För med information kontakta: 

Hanna Brandt Parkvall på 073-967 01 46, hanna.brandtparkvall@gmail.com, eller 

Adam Söderblom på 070-733 77 16, adam.soderblom@hotmail.com 
Brandt Parkvall, H, Söderblom, A, En rättvisande representation? En undersökning av 

morgonprogrammens gäster och i vilken kontext de medverkar. 7 januari 2014. 

	  
 


