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Abstract 
Women are underrepresented in the society, and especially in the news. It is only 
during the last years that things started changing. It was not until people started 
to acknowledge this and realizing it is a big problem that the change started to 
take place. By understanding the impact of media convergence on the news 
production, we can also see the challenges and advantages that comes with it. To 
understand how these two are associated, a case study on SVT Nyheter 
Västerbotten has been done. Through interviews, observations, literature studies 
and quantitative data a result is presented. It shows that SVT Nyheter 
Västerbotten have a model that lead them to a successful development towards 
gender equality in the news. They are not the only ones that tried it, but almost the 
only ones that kept on with it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 
Jag vill först och främst tacka Anna Croon Fors som varit min handledare och väglett mig 
igenom den här uppsatsen med engagemang, uppmuntran och ovärderlig kritik. Ett stort 
tack också till SVT Västerbottens nyhetsredaktion som gjort denna studie möjlig med sitt 
samarbete och engagemang. 
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1. Inledning 
Efter höstens ”#metoo-upprop” har det, särskilt inom mediebranschen, blivit än mer 
aktuellt huruvida kvinnor och män har samma förutsättningar och villkor. 
Jämställdhetsfrågan känns mer rätt än någonsin i tiden. Ingen kan ha undgått debatterna 
som under hösten 2017 avlöste varandra angående män och kvinnors lika värde och 
förutsättningar. Jag har personliga erfarenheter av hur killarna tar för sig och tar plats i 
skolan medan vi tjejer bara existerar i bakgrunden. Därför är de här frågorna otroligt 
viktiga för mig. Jag hoppas inom en snar framtid kunna se en utveckling inom TV-
produktionsbranschen, där jag vill arbeta efter min examen, att de tar ställning och aktivt 
arbetar för en jämställd arbetsplats där allas åsikt väger lika mycket.  

Medieproduktion är ett brett begrepp som innefattar samtliga delar inom 
kommunikation, underhållning och information som har en stor spridning. Det handlar 
om en skapande process där film, musik, illustration, foto, animering etc. ingår. Ofta 
använder man flera av dessa komponenter som tillsammans utgör en medieproduktion. 

I dagens samhälle har vi gått från mediedivergens, till mediekonvergens där gränserna 
mellan olika medieplattformar blir allt mindre, något som också haft sin påverkan inom 
mediebranschens utveckling (Erdal, 2007). Detta då de som jobbar inom detta behöver en 
betydligt bredare kunskap än tidigare. Det räcker inte att kunna ställa frågor och skriva 
bra för journalister, utan det krävs även att de kan hantera kameran och 
ljudutrustningen, samt redigera materialet till en färdig produkt. Det som tidigare 
innefattade två eller tre personer, är numera ett enmansjobb. Som digital 
medieproducent får man lära sig grunden inom alla dessa områden. 

Utöver medieföretagen har mediekonvergensen även påverkat oss som privatpersoner 
då vi från att ha tidningen för sig, datorn för sig, TV:n för sig och mobilen för sig, idag har 
allt samlat på ett ställe. Det är numera möjligt att komma åt samtliga medietjänster via 
mobilen. 

Sveriges Television Västerbotten sägs vara världsledande inom denna fråga (SVT, 
2018). Detta gäller dock enbart för TV-programmen som sänds. På deras webbplats har 
de däremot inte lika bra koll på hur könsfördelningen ser ut. Detta indikerade de är ett 
problem som behövs arbetas mer med. Dessa jämställdhetsfrågor la sedan grunden till 
min frågeställning. Jag ville ta reda på hur de tagit sig dit och hur det kommer sig att fler 
företag inte har tagit efter, men också varför det ser annorlunda ut på webben jämfört 
med TV-rutan. Givetvis kan jag inte undgå att fundera över om ”#metoo” har lett till 
ytterligare förändringar, och i så fall vilka dessa förändringar är. 

Både år 2016 och 2017 visade statistiken att deras nyhetssändningar representerades 
av 50 % män och 50 % kvinnor (SVT, 2018). Men hur ser arbetet som gjort dem 
världsledande egentligen ut? Och hur ser det ut på webben? I den här studien har jag valt 
att undersöka hur SVT Nyheter Västerbotten arbetar kring jämställdhet både i sändning 
och på webben. 
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1.1 Frågeställning 
Hur arbetar Sveriges Television Västerbotten för jämställdhet? 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka utmaningar och fördelar mediekonvergensen 
har för jämställdhetsarbetet bland medieföretag. Då SVT Nyheter Västerbotten är 
världsledande inom ämnet, valde jag att genomföra min studie hos dem. Min förhoppning 
är att resultatet av studien ska kunna bidra till medvetenhet och vidareutveckling av 
jämställdhetsarbetet på SVT. Detta för att i sin tur, fler företag ska kunna arbeta för och 
anamma dessa mål och se att det faktiskt är möjligt. 

Första steget till förändring är medvetenhet om problemet. Om jag kan bidra med det, 
känns det som att jag har åstadkommit något verkligt värdefullt. 

1.3 Avgränsningar 
Jämställdhet kan diskuteras i många olika sammanhang. Studien avser att undersöka 
mediekonvergensens inverkan på nyhetsproduktionen. Att SVT Västerbotten är 
världsledande inom ämnet är både relevant och intressant för min studie. Därför valde jag 
att kontakta dem för att fråga om jag fick undersöka deras arbetsprocess och fokus kring 
jämställdhet, i syfte att använda informationen i min uppsats - något de var positiva till. 

Att göra min studie på hela redaktionen skulle vara alltför omfattande. Eftersom det är 
specifikt nyhetssändningarna på SVT Västerbotten som är jämställda, har jag fokuserat 
på nyhetsredaktionens sändningar men också på deras hemsida. Dessa kändes som två 
intressanta plattformar att undersöka och jämföra då de har bra koll på sändningarna, 
men inte lika bra koll på webben. 

För att applicera forskning på nyhetssändningarna och webbanalysen, har jag studerat 
mediekonvergensens påverkan för jämställdhet och medieproduktion. För att få en mer 
kvalitativ data har jag valt att fokusera på hur mediekonvergensen påverkar just 
nyhetsproduktionen. 
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2. Metod 
I det här kapitlet beskriver jag hur jag gått till väga för att ta reda på hur SVT Nyheter 
Västerbotten arbetar med jämställdhet och vilka utmaningar de står inför. 

2.1 Fallstudie som forskningsmetod 
En fallstudie handlar om att undersöka en specifik situation. Merriam (1994, s. 24) 
beskriver det som ett avgränsat system som används ”för att det är viktigt och intressant 
eller för att det utgör någon form av hypotes”. 

För att undersöka hur SVT Västerbotten arbetar kring jämställdhet har jag gjort en 
fallstudie hos dem. Då min undersökning berör både kvalitativ och kvantitativ data, var 
det lämpligt att använda mig av fallstudie som forskningsmetod. En fallstudie ger 
utrymme att inkludera flera datainsamlingsmetoder (Merriam, 1994), något som kändes 
nödvändigt för att få svar på min fråga. Med hjälp av observationer, litteraturstudier, 
intervjuer, en föreläsning samt kvantitativ data från webbplatsen har jag arbetat för att 
samla in så omfattande data som möjligt. 

Av forskningsetiska skäl är respondenterna anonyma och medvetna om att intervjun 
spelades in, men att inspelningen inte skulle användas i annat syfte än för mig att återgå 
till för att komma ihåg vad som sades. Eftersom jag inte har samlat in någon personlig 
information om respondenterna, då namn, ålder och andra personuppgifter varit 
irrelevant, har jag inte heller någon personlig information att skydda. Jag har däremot 
tagit hänsyn till informationskravet genom att förklara vad undersökningen går ut på och 
vad deras medverkan kommer bidra med (Vetenskapsrådet, 2002). 

2.1.1 Föreläsning på Kvinnohistoriskt museum 
Den 1 mars 2018, kom några av de eldsjälar som brunnit för jämställdhetsfrågan, till 
Kvinnohistoriskt museum i Umeå för att berätta om arbetet och dess framgång. Jag var 
på plats och förde anteckningar under föreläsningens gång. Under en halvtimme turades, 
fem kvinnliga anställda från SVT Västerbotten, om att berätta deras historier om vilken 
roll de haft i arbetet. Hur det såg ut förut och hur det ser ut nu. Slutligen berättade de 
även vad som gjort SVT framgångsrika inom jämställdhet. 

Den andra halvtimmen var ägnad åt publikens frågor. Efteråt fanns möjlighet att 
stanna kvar och prata med dem personligen, vilket passade mig betydligt bättre för att få 
möjlighet att ställa mina frågor. Jag passade på att utbyta några ord med forskare Maria 
Edström från Göteborgs universitet som satt i publiken. Hon delade flera bra tips om var 
jag kunde hitta mer om ämnet på nätet. 

2.1.2 Observation 
En av datainsamlingsmetoderna som omnämns för fallstudier är observation. 
Tillsammans med intervjuerna, webbanalysen och litteraturstudierna skapar detta en så 
kallad triangulering. Syftet med en triangulering är att samla så omfattande data som 
möjligt med hjälp av flera informationskällor ”eftersom de kommer att ge dig olika 
aspekter från den empiriska verkligheten” (Melén, 2017). På så vis får informationen 
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större trovärdighet då den skapar en helhetsbild av den specifika situationen som 
studeras. 

Under två dagar observerade jag en vanlig arbetsdag på SVT Nyheter Västerbotten. Jag 
kom dit på morgonen, och stannade kvar tills dagspersonalen gick hem på eftermiddagen. 
Mitt fokus var givetvis att titta lite extra på hur de arbetar med jämställdheten under en 
vanlig arbetsdag, utan att vara i vägen eller störa deras arbete. 

Jag fick följa dagsrutinerna och hade möjlighet att ställa frågor om jag undrade över 
något, vilket jag gjorde vid ett par tillfällen. Medan de andra arbetade självständigt med 
sina saker, förde jag anteckningar om hur jämställdhetsaspekter var integrerade i deras 
arbete. 

2.1.3 Intervjuer 
För att ta reda på mer och få svar på hur SVT Nyheter Västerbotten arbetar kring 
jämställdhet och hur mediekonvergensen påverkar dem, bestämde jag mig för att göra 
semistrukturerade intervjuer med två av de eldsjälar (respondent A och B) som engagerat 
sig mycket i jämställdhetsarbetet på SVT. Inför intervjuerna ville jag även ta reda på vad 
som gjort dem världsledande och hur de planerar att gå vidare. 

Kvale (1997) liknar intervjuaren vid en malmletare som söker efter begravda 
malmklumpar att tillämpa sin studie. Dessa malmklumpar, menar han, är respondentens 
egna erfarenheter som sedan ”renas” när intervjuaren omvandlar informationen från 
muntlig till skriftlig. Vidare skriver han ”till slut bestäms produktens värde, dess 
renhetsprocent, genom att den ställs i förhållande till en objektiv, yttre och verklig värld 
eller till en värld av subjektiva, inre och autentiska erfarenheter” (Kvale 1997 s. 11).  

Varje intervju tog ungefär en timme och skedde vid två olika tillfällen. För att kunna gå 
tillbaka till vad som sagts, spelade jag in intervjuerna på mobilen. När jag senare lyssnade 
på inspelningarna, tog jag samtidigt anteckningar på datorn om de delar som kändes 
relevanta för min studie. 

Frågorna som berördes riktade in sig mycket på SVT:s arbete kring jämställdhet och 
hur de ser på utveckling i framtiden (se vidare bilaga 1). 

2.1.4 Kvantitativ data från webben 
SVT Nyheter använder sig av Prognosis, en jämställdhetsmätare för att föra statistik på 
webben. Prognosis används även av flera andra medieföretag och räknar ut hur många 
män och kvinnor som omnämns i varje webbartikel. Det jag mätte var däremot hur 
många av vardera kön som intervjuas i varje artikel, därför förde jag egen statistik över 
det. 

Under en månads tid har jag fört statistik över SVT Nyheter Västerbottens webbplats. I 
ett Excel-dokument antecknade jag varje nyhetsartikel från den 6 mars, till den 6 april. 
Där har jag antecknat hur många män och kvinnor som intervjuas, i vilken roll de 
intervjuas och vad nyheten handlar om. Detta då SVT själva kände att det fanns brister 
där som de ville förbättra. Men för att kunna jämföra med statistiken från TV-
sändningarna, behövde jag veta hur många som kommer till tals. 
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Efter en månad sammanställde jag all data från webben i form av cirkeldiagram. Ett 
diagram för hur många män och kvinnor som intervjuats i alla artiklar totalt, sedan 
delade jag upp dem efter kategorier och gjorde ytterligare ett cirkeldiagram för varje 
kategori. 

Målet med datainsamlingen från webben var att bli medveten om hur jämställdheten 
såg ut på den plattformen. Detta för att vidare kunna jämföra resultatet med 
jämställdheten i TV-sändningen som redan räknas. 

2.1.5 Litteraturstudie 
I början av mitt examensarbete hördes på radion om en ny studie från Göteborgs 
universitet som precis publicerats. Medieforskaren Maria Edström, som var en av de som 
låg bakom studien, intervjuades i radion. Studien visade hur många män och kvinnor som 
hade ledande positioner i hundra olika medieföretag runt om i världen (Edström, Facht, 
Gober, Ivarsson & Moll, 2018). Resultatet av detta blev att jag hittade många fler bra 
källor med Maria som därmed har utgjort en stor del av min litteraturstudie. 

När jag var på SVT:s föreläsning på Kvinnohistoriska museet i Umeå, blev jag förvånad 
att just Maria Edström, som bara några dagar tidigare hade hörts på radion, också befann 
sig på plats i publiken. När jag, efter föreläsningen pratade med henne, fick jag ytterligare 
värdefulla litteraturtips kring ämnet. Dessa har också bidragit till min studie. 

Vidare har jag använt mig av Statens Offentliga Utredningar (SOU) för att ta reda på 
deras policy inom jämställdhet då SVT ägs av Förvaltningsstiftelsen, bildat av staten 
(SVT, u.å.). Jag har även hämtat mina referenser från Madeleine Klebergs ”Genus- och 
kommunikationsvetenskap”, utgiven av Högskoleverket. 

Slutligen har jag även gått tillbaka till en av kurserna jag läst under tidigare terminer, 
och använt kurslitteraturen från den kursen där Erdal (2007) beskriver 
mediekonvergensens utveckling och påverkan på samhället. 

2.2 Metodkritik 
Då en fallstudie är en flexibel forskningsmetod som ger utrymme för nya perspektiv 
(Merriam, 1994), är det viktigt att komma ihåg att resultaten kan influeras av mina egna 
synsätt, tolkningar och slutsatser, särskilt i observationen. På så vis har jag kompletterat 
detta med att intervjua de anställda och insatta. Forskningsmetoden jag använt mig av 
känns relevant för min studie och har möjliggjort till en omfattande undersökning då 
datainsamlingsmetoderna kompletterat varandras brister. 

Jag är medveten om att min närvaro vid observationen kan ha påverkat deras arbete 
då de visste varför jag var där. Dock kände jag inte att det hade särskilt stor påverkan då 
alla jobbade med sitt och jag med mitt under arbetsdagen. De gånger min närvaro blev 
mer synlig var vid de dagliga avstämningarna. Särskilt tydligt blev det vid ett tillfälle då de 
insåg efteråt att de inte hade tagit upp jämställdheten just den gången, och visade det för 
mig enskilt efter att mötet var avslutat. Detta gjorde ingen större påverkan på mitt 
resultat då redaktören förklarade att hon redan hade koll på jämställdheten just den 
gången och därför inte hade tagit upp det. 
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Observationerna, mina anteckningar från föreläsningen och de litteraturstudier jag gjort, 
la grunden till intervjufrågorna. Det kändes naturligt att göra intervjuerna efter den 
övriga datainsamlingen för att själv veta mina funderingar och tankar kring vad jag ville 
fråga och veta mer om. Utifrån den information jag samlade in innan intervjuerna ägde 
rum, formulerade jag öppna frågor till en semistrukturerad intervju för att ge möjlighet 
till respondenterna att dela så mycket viktig information som möjligt. Frågorna använde 
jag som en kärna att utgå från för att säkerställa att båda intervjutillfällena berörde 
samma frågor. Till skillnad från en strukturerad intervju behövde jag inte följa de 
förberedda frågorna till punkt och pricka (Preece, Rogers & Sharp, 2015). 

Under intervjutillfällena förlitade jag mig på ljudinspelningen på min mobil. Detta var 
en risk jag tog för att själv kunna vara med och närvarande i själva intervjuerna. Hade vi 
varit två personer som intervjuat, hade det optimala varit att den ena tog 
stödanteckningar vid sidan av. Som tur var fungerade inspelningarna felfritt och till och 
med över förväntan, då den första intervjun genomfördes i en miljö med mycket ljud och 
människor runt omkring. Trots detta hördes min och respondentens röster tydligt. 

Att välja intervjupersoner var inga svårigheter då jag visste att jag ville intervjua både 
den som från början kämpat för jämställdhet och kvinnors rättigheter på redaktionen, 
men även den eldsjäl som tagit över och fört vidare en stor del av arbetet de senaste åren. 
På så vis kunde jag få lite historia om hur produktionen såg ut under 80- och 90-talet och 
hur förändringen gått till både redaktionellt men även utifrån mediekonvergensens 
utveckling, samt vad resultatet blivit av det idag. 

Oavsett forskningsmetod finns det alltid brister och saker som kan förbättras. 
Exempelvis hade jag gärna intervjuat fler personer i olika positioner för att få en ännu 
större inblick i deras arbete. Tanken var från början att jag ville intervjua en manlig och 
en kvinnlig anställd, utöver de eldsjälar som fört arbetet framåt. Anledningen var att jag 
ville ta reda på hur deras upplevelse stämde överens med varandras samt redaktionens 
vision om jämställdhet. De hade också varit intressant att intervjua högsta chefen för att 
höra dennes syn på frågan. 

Något annat som hade kunnat bidra med ytterligare data hade varit att följa med 
någon av reportrarna ut på stan för att se hur de arbetar i fält, exempelvis vid en 
enkätintervju. Då hade det varit intressant att analysera och jämföra hur äldre och yngre 
män och kvinnor reagerar när en reporter kommer fram med en kamera och vill ställa 
några frågor. I Danmark kunde man se ett tydligt mönster där män och kvinnor i åldrarna 
19-34 tog mer eller mindre lika mycket plats i media, medan personer från 35 och uppåt 
dominerades av män. Ju högre ålder, desto fler män. I åldrarna 50-64 år, var mindre än 
en fjärdedel av de som syntes i media kvinnor (Edström & Mølster, 2014). 
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3. Jämställdhet i dagens samhälle 
I det här kapitlet samlar jag en stor del av min litteraturstudie för att beskriva 
mediekonvergensens utveckling och dess påverkan på jämställdhet i samhället. I ett av 
avsnitten sammanställer jag en del av den statistik över män och kvinnor inom media där 
vi kan följa jämställdhetens utveckling och mönster (Global Media Monitoring Project). 
Slutligen diskuterar jag kring vilket ansvar medieföretagen själva har i frågan. 

3.1 Mediekonvergensens utveckling 
Att teknikens utveckling gått snabbt de senaste tio åren är det ingen tvekan om. Vi har 
gått från analog till digital teknik. Från filmrullar och begränsningar, till minneskort där 
vi kan titta på materialet direkt och radera och göra om, om det inte blev bra. Vi har gått 
från mediedivergens till mediekonvergens. Den stora skillnaden är att samtliga 
medieplattformar överlappar varandra och det finns inte längre några tydliga gränser 
emellan dem (Erdal, 2007). Tidningar finns inte bara i ett format längre. Förutom i 
pappersformat kan man läsa dem digitalt på både telefon och surfplattor. På TV:n kan 
man numera använda internettjänster, och på datorn och i mobilen finns TV- och 
radioprogram tillgängliga. Dessa var plattformar som tidigare var separata och oberoende 
av varandra (Erdal, 2007). 

Ett bra exempel på konvergens är Apples produkter där både dator, iPhone, iPad och 
nu även Apple TV överlappar varandra i form av applikationer och programvaran i sig. 
Exempelvis går det att titta på Netflix, YouTube och SVT Play på samtliga plattformar. Via 
iCloud kan man även lagra sina privata bilder och videos från iPhone eller iPad och 
därmed komma åt även dem på samtliga plattformar. 

Många har tvingats anpassa sig till mediekonvergensens utveckling, och 
nyhetsbranschen är inget undantag. För att ta SVT Nyheter som exempel så handlar det 
inte längre enbart om TV-produktion, de har även sin hemsida att uppdatera och olika 
sociala medieplattformar som ska underhållas. I och med den digitalisering som skett i 
samhället, är det enkelt att använda information från en plattform till en annan (Erdal, 
2007). Vidare förklarar Erdal (2007) att medieforskarna beskriver det som en 
”sammansmältning av informationssystem, telekommunikation och medietekniker, å ena 
sidan, och social och kulturell konvergens, å andra sidan” (Erdal 2007, s. 52, min 
översättning). 

Med detta kommer både fördelar och utmaningar. Med fler plattformar finns möjlighet 
att nå en större publik, det kräver dock att man vet vilken publik man når genom vilken 
plattform och anpassa innehållet därefter. På TV och webben finns troligtvis en annan 
publik än på Facebook, är det då relevant att dela webbartiklarna direkt på Facebook? 
Eller finns det möjligtvis en orsak till att Facebook-publiken inte är särskilt aktiva på 
webben? För att nå optimal spridning och intresse tror jag att det är viktigt att ha dessa 
faktorer i åtanke och anpassa sig därefter. 

Vissa plattformar är även mer interaktiva än andra. På Facebook finns alltid 
möjligheten att kommentera eller gilla varje inlägg, medan de på webben har 
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omröstningar lite då och då som publiken får ta del av. Hur representativa dessa 
omröstningar är, kan dock diskuteras då man inte vet om det är övervägande män eller 
kvinnor som deltagit, eller om det är mestadels äldre eller yngre. Detta är något man bör 
ha i åtanke och något som de på SVT skulle kunna jobba vidare med för att utvecklas 
ytterligare och få mer rättvisa mätningar. På webben finns även möjlighet att skicka in 
bilder eller videoklipp från händelser, samt tipsa om förslag på nyheter. Vi har gått från 
ett samhälle där publiken inte längre är passiva åskådare, utan aktiva medskapare och 
kan därmed påverka innehållet. 

I tidningsformatet kan publiken interagera genom att skriva insändare. Om någon 
skriver om ett kontroversiellt ämne brukar det ofta leda till att en annan skickar in ett 
svar eller på något sätt uttrycker sina åsikter och varför man inte håller med. Vissa 
insändare publiceras även på webben och öppnar därmed till direktkonversation mellan 
flera personer som kan diskutera artikelns innehåll. Där kan även skribenten själv välja 
att delta eller inte. 

Mediekonvergensen har förändrat våra förutsättningar. Tack vare digitaliseringen har 
det blivit möjligt att snabbare samla material med mindre resurser (Erdal, 2007). Det är 
en nödvändig effektivisering om man vill behålla publiken i vårt otåliga samhälle som inte 
har tid att vänta. Allting ska gå fort. Det är även ett problem med webben på SVT där de 
uppdaterar flera gånger om dagen. I och med att nyheterna där publiceras på löpande 
band, har de inte lika mycket tid att medvetet leta kvinnor att intervjua. Då tar man hellre 
den snabbaste vägen och använder de kontakter som redan finns. Eftersom att vi i dagens 
samhälle inte heller har särskilt mycket tid över eller tålamod att läsa långa texter, 
försöker de att inte överstiga 1800 tecken i varje nyhet. Därför skriver de hellre flera korta 
inlägg om samma nyhet. 

Mediekonvergensens utveckling har också bidragit till att de anställda förväntas ha en 
bredare kunskap, snarare än ett specialiseringsområde (Erdal, 2007). Med så få resurser 
som möjligt, vill man utföra olika nyhetsuppdrag. Tack vare mediekonvergensen har 
denna effektivisering tagits steget längre då sådant som tidigare krävt två till tre personer, 
plötsligt skulle skötas av en reporter eller en journalist. I och med att gränserna mellan de 
olika medieplattformarna suddats ut, och de blivit alltmer lika varandra, innebär det att 
de som jobbar med TV ofta kan jobba med radio eller webb också (Erdal, 2007). 

3.2 Digitaliseringens påverkan på jämställdhet 
Digitaliseringen har skapat oändligt med möjligheter för oss som publik att inte bara vara 
åskådare, utan även medskapare av medieinnehållet. Detta innebär att vi har större 
inflytande än någonsin om vad som ska synas i media. Utöver nyhetsmedierna finns även 
de sociala medierna där vi själva kan skapa våra profiler och bestämma över dess 
innehåll. På så vis har vi en del av makten att skapa förändring genom att bryta de 
mansdominerande normerna. Detta innebär i sin tur att män och kvinnor har samma 
förutsättningar att synas och göra sin röst hörd. 
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Däremot krävs det mer arbete för att uppnå jämställdhet bland medieföretagen själva, då 
det krävs att fler personer anser frågan som viktig för att arbetet ska tas tag i. Om de 
sedan väljer att ta tag i det, har de en enorm potential att göra skillnad med tanke på hur 
många de når ut till tack vare digitaliseringen. Tyvärr är det alldeles för få som tagit sig an 
det uppdraget. Trots att antalet kvinnor i vissa situationer och poster blir allt fler, består 
fortfarande styrelser och de högst beslutande organen mestadels av män (Edström & 
Mølster, 2014).  

Figur 1: Fördelning av kvinnor och män i de 100 största internationella medieföretagen 
2017 (Edström & Facht, 2018). Cirkeldiagram 1: Verkställande direktör. Cirkeldiagram 
2: Högsta ledningen. Cirkeldiagram 3: Styrelse. 

 
Som Figur 1 visar är det männen som dominerar i de beslutande positionerna. Kan detta 
vara en bidragande faktor till varför ämnet bortprioriteras för ofta? Att kvinnorna ser 
problemet tydligare än männen som kanske inte 
ser det alls eftersom det inte påverkar dem? Att 
dessa kvinnor är så underrepresenterade i de högre 
positionerna? Med bristande kvinnliga 
representanter i de beslutfattande rollerna, är det 
svårt att göra sin röst hörd och få dem som aldrig 
själva upplevt problemet, att inse vikten av det när 
de inte har något att relatera till. 

Även om vi fortfarande kan se en stor majoritet 
hos männen bland de ledande och högt uppsatta 
posterna, kan vi ändå konstatera att kvinnorna 
börjar ta alltmer plats i det globala nyhetsflödet 
(GMMP, 2015). Det är fortfarande en bra bit kvar, 
men det är ändå en utveckling i positiv riktning. 
Figur 2 visar fördelningen av män och kvinnor i det 
globala nyhetsflödet 1995 – 2015.  

Figur 2 (Edström & Jacobsson, 2015). 
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Historiskt sett har journalistiken varit ett yrke för män, men alltfler kvinnor har 
intresserat sig för arbetet och får därmed kämpa i betydligt större motvind än vad som 
krävts av männen (Edström & Jacobsson 2015). Allt eftersom tiden gått har detta 
uppmärksammats och ifrågasatts. Flera företag har rannsakat sig själva och undersökt 
hur deras situation sett ut. Globalt visade en undersökning från 2015 att ungefär en 
fjärdedel av nyhetssubjekten bestod av kvinnor, medan vi i Sverige nådde upp till en 
tredjedel i samma undersökning (Edström & Jacobsson, 2015). Genom att inkludera fler 
personer med olika kön, ålder och etnicitet, ökar mångfalden i medierna. Detta genererar 
en större publik i och med att fler kan relatera och känna att informationen är relevant. 
Fler läsare och tittare innebär i sin tur en stabilare inkomst för företagen (Edström & 
Mølster, 2014). Till en början saknades tilltro till att kvinnor skulle klara av det fysiskt 
tunga arbete som krävdes. Det är en myt som många kvinnor överbevisat. 

På webben, som är en betydligt nyare plattform än TV, radio och tidning, skulle man 
kunna tänka sig att detta vore ett utmärkt tillfälle att skapa nya mönster redan från 
början. Dessvärre har dessa plattformar förstärkt normerna mer än de utmanat dem 
(Edström & Jacobsson, 2015). Sedan digitaliseringen revolutionerade vår värld, förväntas 
allt som är digitalt gå snabbt. I nyhetsvärlden innebär det att alla webbplattformar ska 
uppdateras kontinuerligt och därför är det enklare att intervjua första bästa som ofta är 
en man, än att lägga ner extra tid på att leta kvinnor. Webbens enorma kvantitet gör det 
ännu svårare att mäta och föra statistik på könsfördelningen, men det har även medfört 
en utveckling av flera olika verktyg för att enklare kunna genomföra webbmätningar. 
Dessutom delar de ofta nyheterna direkt mellan de olika plattformarna (Edström & 
Jacobsson, 2015) istället för att anpassa det efter olika publik, något jag kunde konstatera 
när jag jämförde SVT Nyheter Västerbottens hemsida och Facebooksida där flödet var 
identiskt. 

3.3 Statistik över män och kvinnor inom media 
Sedan 1995 har man vart femte år gjort en världsvid kvantitetsundersökning där man 
räknat hur många kvinnor och män som syns i nyhetsmedia, samt i vilken roll de 
porträtteras. Projektet heter Global Media Monitoring Proejct (GMMP) och drivs av 
organisationen World Association for Christian Communication (WACC) som arbetar för 
rättvisa där alla folkgrupper ska få komma till tals lika mycket. För dem anses detta som 
en mänsklig rättighet som genererar kunskap, förståelse, hopp och fred. 

Studien som GMMP genomför har genomförts fem gånger med fler deltagande länder 
för varje gång. Det har gått från 71 till 114 länder som valt att delta i projektet (Edström & 
Jacobsson, 2015). Enligt Höjer (2015) bestod lite mer än hälften av världens befolkning av 
kvinnor 2009. Trots detta visade en undersökning från samma år att kvinnor inte bara 
underrepresenteras, utan även missrepresenteras i nyhetsmedierna (Padovani, 2013). 

 
”Detta innebär att kvinnors perspektiv och åsikter till stor del saknas i medierna och att 
nyheterna speglar huvudsakligen mäns verkligheter. Eftersom medier förmedlar 
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nyheter som når både medborgare och beslutsfattare innebär bristen på rapportering 
om kvinnor och kvinnors verkligheter att samhället saknar viktig information som är 
väsentlig för utveckling och framsteg i världen.” (Edström & Jacobsson, 2015 s. 14) 

 
Enligt Edström och Jacobsson (2015) är endast 24 % av nyhetssubjekten i TV, radio och 
tidning kvinnor. Genom att titta närmare på specifika kategorier, kan man konstatera att 
kvinnor i största utsträckning får synas och höras när det är privatpersoner som 
intervjuas om sina åsikter. Bland dessa är 44 % kvinnor och 56 % män. Därefter följer 
kategorin nyhetsreportrar där kvinnorna utgjör 37 % av totalen. Minsta andelen var det 
bland experter och talespersoner där kvinnorna representerades av endast 20 % gentemot 
männens 80 % (Padovani, 2013). 

Ett annat mönster man kan konstatera är missrepresentationen av kvinnor som i 
många fall representerades av hemmafruar eller visades upp som sexobjekt och därmed 
bekräftade de redan inpräntade stereotyperna om kvinnor. I kontrast visades många män 
upp som självständiga och framgångsrika entreprenörer. 

Utöver missrepresentationen av kvinnor, visade resultaten från GMMP’s undersökning 
2010 att nyhetsmedierna förstärkte normerna med feminint och maskulint på ett 
normaliserande sätt som får det att se ut som att det är så det ska vara. Grunden till det 
var att endast män syns på bild och kommer till tals inom frågor som rör exempelvis 
politik, brandmän eller polisyrket (Padovani, 2013). 

Ett område som kan förbättras är enkla intervjuer där reportrarna kan påverka och har 
större valmöjlighet i sina urval av intervjupersoner, men ändå valt män i majoriteten av 
fallen. Det är ett område där man enkelt kan vidga mångfalden genom att belysa fler olika 
personer och framför allt fler kvinnor i det här fallet. I GMMP’s undersökning 2010 
noterades även nyhetsartiklar där kvinnorna inte kom till tals i de frågor de själva haft 
inflytande över (Padovani, 2013). 

Enligt Padovani (2013) var det endast 6 % av nyhetsartiklarna som, till skillnad från de 
ovannämnda 46 %, utmanade stereotyperna och lyfte upp frågor kring könsnormer. Detta 
var något annat jag fastnade lite extra för när jag förde statistik över SVT:s webb. Där 
hittade jag bland annat exemplet nedan där de i ett arbete som domineras av ena könet, 
försökte lyfta det andra. Artikeln och inslaget nedan handlar om byggbranschen där de 
valde att intervjua en kvinna för att visa att de duger precis lika bra som männen. 
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Källa: SVT, 2018. 
 
Utav 25 olika yrkes- och sysselsättningsområden domineras två av dessa av kvinnor, 
nämligen hemmafruar och studenter där de utgjorde 74 respektive 54 %. Inom 
vetenskapen dominerade männen med hela 90 % (Padovani, 2013). 

För att nå högre kvalitet på journalistiken och för att kunna spegla samhället på ett 
rättvist sätt krävs mångfald och bredare perspektiv. Därför är det viktigt att kvinnorna 
syns i fler sammanhang än bara hemma beroende av sina män. De har, precis som 
männen, full rätt att ta ståndpunkt och visa att de är självständiga och framgångsrika i 
större utsträckning än i hushållet (Padovani, 2013). 

I GMMP’s senaste studie från 2015, var andelen män och kvinnor i nyhetsmedia 
oförändrat från studien innan. Inom expertgrupperna representerades 19 % av kvinnor 
och endast 4 % av nyheterna antog en utmanande ställning till könsstereotyperna (Allt är 
möjligt, 2015). 

I figur 3 har Edström & Jacobsson (2015) sammanställt andelen kvinnor och män i 
nyhetsmedier utifrån olika roller och kategorier. Här får vi en överblick över hur 
fördelningen ser ut, inte bara generellt utan indelat i olika kategorier för att se vilka 
områden som behövs arbetas mest med. 
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Figur 3. Källa: www.whomakesthenews.org 

3.4 Medieföretagen har ett ansvar 
Med kunskap kommer ansvar. Ju mer dessa siffror uppdagas, desto större ansvar läggs på 
medieföretagen att göra en förändring. Att tillhöra en underrepresenterad grupp leder 
ofta till att man känner sig mindre viktig än de som syns och hörs. Om ingen vet om en, är 
det heller ingen som kommer lägga märke till om personen försvinner. En viktig del i 
förändringen är att ledningen beslutar att det ska prioriteras (Edström & Jacobsson, 
2015). 

SVT och andra företag inom public service, har inte enbart ett ansvar utan även krav 
på att sträva mot en jämställd könsfördelning i sitt innehåll. Sedan 2014 har det varit en 
del av kraven från public service att ”programinnehållet ska som helhet bedrivas utifrån 
ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt utmärkas av hög kvalitet och 
nyskapande form och innehåll” (Edström & Jacobsson, 2015 s. 87). Detta efter att näthat 
och hot mot kvinnliga journalister året innan uppmärksammades på flera håll. I SOU 
(2005:1) utreddes ärendet om demokrati och alla individers lika värde särskilt inom radio 
och TV. Syftet är att bland annat framhäva jämställdhet mellan kvinnor och män, samt att 
motverka rasism, våld och brutalitet (SOU, 2005:1). 

 
”I kapitel 6. 1§ radio- och TV-lagen (1996:844) föreskrivs att programverksamheten 
som helhet ska präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer samt principen om 
alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet. Denna 
bestämmelse gäller för alla typer av radio- och TV-sändningar som omfattas av lagen.” 
(SOU, 2005:1 s. 257) 
 
En av anledningarna till att en sådan lag är en viktig del av public service, är att företagen 
som ingår i den kategorin, ägs av en statligt tillsatt myndighet (dvs. att det är en 
allmänhetens tjänst). Därmed har de i uppdrag att tilltala hela landets befolkning. 
Eftersom public service är den enda inom landet som även riktar sig till 
minoritetsgrupper, exempelvis kvinnor, invandrare och funktionshindrade, innebär det 
extra stort ansvar att synliggöra även dem. Särskilt viktigt blir det då Sverige blir ett 
alltmer mångkulturellt samhälle (SOU, 2005:1). För att uppnå mångfald och jämställdhet 
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i sina program, krävs att medieföretagen tar sitt ansvar genom att lägga ner tid, energi 
och resurser på detta område och ständigt utgår från ett jämställdhetsperspektiv. 

Riksdagen och regeringens ansvar är att vara så tydliga i sin uppdragsbeskrivning att 
missförstånd varken ska uppstå inom företagen eller allmänheten. På så vis blir det 
enklare för både staten och allmänheten att kunna utkräva ett ansvar från företagen om 
de anser att målen inte uppnås (SOU, 2005:1). Ett av målen som regeringen strävar mot 
inom jämställdhetspolitiken är att ”kvinnor och män ska ha samma möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden” (SOU, 2005:1 s. 260). 

Medias inflytande över vår vardag, ökar konstant i takt med vår tillgång och vårt 
beroende. I genomsnitt tillägnar vi i Sverige 25 % av dygnet åt massmedia. Det är genom 
dessa kanaler vi uppdateras av vad som händer i samhället och politiken (SOU 1990:44). 
Massmedia är en enorm arena som medieföretagen kan använda sig av för att bidra till 
förändring över samhällets fördomar och tankesätt. Särskilt med tanke på dess stora 
inflytande där nyhetsmedia är vår största källa till kunskap och kännedom om det 
samhälle vi lever i (SOU 1990:44). Genom att avgöra vilka som ska synas har de makten 
att förstärka stereotypa könsroller och fördomar, men också att riva ner dem. Ju viktigare 
media blir, desto större betydelse får det i samhället, och desto mer makt får det och 
”risken för gynnande respektive missgynnande av olika parter tilltar” (SOU 1990:44 s.66). 
”Det vi ser är ofta det vi tror, och det kan vara lika kraftfullt som ‘verkligheten’ själv”, 
skriver medieforskaren Anat First (2002, s. 38, min översättning). Vad de väljer att skriva 
om, och hur de skriver om det, bidrar antingen till att förstärka eller förebygga 
maktstrutkurer och stereotyper. First skriver vidare: 

 
”Därför kan bilden av kvinnor, som den presenteras i nyheterna runt om i världen, 
influera kvinnors förmåga att komma in iden offentliga sfären […] som en likvärdig 
deltagare, en medborgare av en demokrati. Här ligger vikten av denna typ av forskning 
kring kvinnor.” (First, 2002, s. 38, min översättning.) 

 
Ju mer könsnormerna förstärks, desto mer kommer kvinnor fortsätta osynliggöras och 
diskrimineras. Vidare leder det till att de ses som mindre värda och kan behandlas hur 
som helst. Allt det här kokar slutligen ner till att kvinnor kommer fortsätta objektifieras, 
trakasseras och tvingas utstå en sexistisk jargong. 

I en intervju med Feministiskt Perspektiv (2013) säger medieforskaren Maria 
Edström: 

 
”Det viktiga nu är att både EU och Europarådet lyfter frågan om mediernas ansvar och 
betydelse för jämställdheten. Det har tidigare funnits en avvaktande inställning att 
agera eftersom mediebranschen ofta har tolkat det som att yttrandefriheten därmed 
skulle begränsas. I själva verket handlar det om att utvidga och fördjupa 
yttrandefriheten.” 
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En av flera teorier till att medieföretagen aktivt väljer att synliggöra män före kvinnor är 
att man redan känner till många manliga experter. Vid tidsbrist är det mer bekvämt att 
kontakta någon av dem man redan känner till, hellre än att lägga tid på att hitta nya 
personer (Edström & Jacobsson 2015). 

Grunden till dessa mönster är de patriarkala normer som lever kvar från historien. De 
redan inpräntade normerna kräver att samhället arbetar aktivt för att de ska brytas och 
skapa nya (Edström & Jacobsson 2015). Det handlar med andra ord om att skapa nya 
strukturer i vårt samhälle, och trots att vi är på god väg, är detta något som troligen 
kommer ta tid. Enligt Kleberg (2006) är det många journalister som försvarar sig med att 
de bara speglar verkligheten när de ifrågasätts om varför majoriteten av de som syns är 
män. ”Det finns inga kvinnliga experter och om de finns så vill de inte medverka”, 
förklarar Kleberg (s. 7). Med detta menar journalisterna att det inte är dem det är fel på, 
utan den verklighet de speglar. ”Men medierna är givetvis en del av denna verklighet med 
sin egen historia och sina egna regler, normer och värderingar samt maktförhållanden 
med betydelse för hur kvinnor och män skildras”, fortsätter Kleberg (2006, s. 7). 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är en lång väg kvar att gå tills vi uppnått 
jämställdhet inom media. Det positiva är att utvecklingen går åt rätt håll, dock väldigt 
långsamt. Vi kan också slå fast att media är den arena som har störst inflytande över oss 
som privatpersoner, därför är det ett utmärkt tillfälle för medieföretagen att ta ställning 
och ta sitt ansvar för att bidra med sin del till en förändring i samhället. Ett sätt är att 
utmana stereotyperna genom att lyfta fram kvinnor i mansdominerade yrken, och vise 
versa. Men också se till att majoriteten av de kvinnor som intervjuas, inte är 
privatpersoner, utan att man blandar andelen privatpersoner med experter och fördelar 
dessa jämnt mellan kvinnor och män. 
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4. Hur arbetar SVT med jämställdhet? 
I det här kapitlet redovisas resultatet av mina observationer, intervjuer, litteraturstudier 
samt den kvantitativa data jag samlat in från SVT Nyheter Västerbottens webb.  

4.1 En vanlig dag på SVT Nyheter Västerbotten 
Tjugo över åtta börjar arbetsdagen på SVT Nyheter Västerbotten med ett morgonmöte där 
Skellefteås redaktion finns med via Skype. Under mötet diskuterar de hur gårdagen gick 
och sedan får var och en chans att berätta om de hört eller uppmärksammat något som 
kan vara relevant att uppmärksamma på nyheterna. Tanken med detta är att alla ska ha 
samma möjligheter och förutsättningar att kunna komma till tals. Mötet tar ungefär en 
halvtimme och medan de flesta avlägsnar sig till sina arbetsuppgifter, stannar ett par av 
redaktörerna kvar ytterligare tio minuter för att komma fram till vilka av de diskuterade 
nyheterna de ska prioritera. 

Mellan kl 9-11 arbetar alla med sitt tills det är dags för elva-mötet som de nyligen 
infört. Vid elva-mötet samlas en redaktör från varje sektion (dvs. webben samt de som 
har hand om kortsiktiga och långsiktiga nyheter). Tillsammans stämmer de av hur det går 
och det jag noterade här var att de även stämde av jämställdheten för att veta om det var 
relativt jämt, eller om fler kvinnor behövde synas för att väga upp fördelningen. Genom 
att veta hur det ligger till redan under förmiddagen har de möjlighet att påverka 
resterande nyheter under resten av dagen. Avstämningen tar vanligtvis 10-20 minuter, 
beroendes på hur mycket de har att jobba med under dagen. Mellan mötena, när alla 
jobbar på med sitt, noterade jag att de webbansvariga mestadels kontaktar nyhetssubjekt 
via telefon för att spara tid. 

Slutligen är det dags för det tredje mötet som sker som en överlämning till 
kvällspersonalen där en av redaktörerna hälsar dem välkommen till jobbet och går 
igenom samma saker som på 11-mötet för att informera om hur läget ser ut och förbereda 
dem inför kvällens arbetsuppgifter. Detta brukar äga rum strax före två på eftermiddagen. 
Sedan jobbar dags- och kvällspersonalen två timmar omlott mellan 14-16. 

4.2 Västerbottensmodellen 
Trots den medvetenhet dessa studier har skapat och den uppmärksamhet som ämnet har 
väckt hos olika medieföretag, tycks det inte vara överdrivet många som aktivt arbetar för 
att jämna ut siffrorna. Till en början verkade fler engagera sig och ta tag i problemet, men 
efter hand tycks det arbetet runnit ut i sanden. Varför? Blev det plötsligt mindre viktigt? 
Eller krävdes det för mycket tid och energi att verka för jämställda siffror? Var det kanske 
ett ouppnåeligt mål att sikta mot 50/50? 

På Sveriges Television Västerbotten har man dock lyckats hålla i detta arbete och 
ständigt arbetat för förbättring. Enligt dem kan alla uppnå samma resultat och de har 
några enkla riktlinjer som de menar ligger till grund för deras framsteg, detta är vad de 
kallar ”västerbottensmodellen” och ser ut som följande: 
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• Mål som går att nå. 
• Mät varje dag, redovisa varje vecka. 
• Diskutera varför målen inte nås. 
• Aktivt ledarskap, chefens engagemang är A och O. 

(Edström & Mølster, 2014) 
 

Andra faktorer till varför de tror att deras modell faktiskt gett resultat menar de beror på 
uthållighet, engagemang, att det är en enkel modell och att de firar sina framgångar (SVT, 
Kvinnohistoriskt museum). På redaktionen pratar man dagligen om arbetet. De fokuserar 
framåt och jobbar för att lösa problemen innan de uppstår, hellre än att se tillbaka på det 
som varit (Edström & Mølster, 2014). På SVT Nyheter Västerbotten räknas antalet män 
och kvinnor i sändning varje dag för att hålla koll på fördelningen. Många andra företag 
som tidigare räknat på samma sätt som SVT, har lagt det lite åt sidan då det enligt dem, 
tog upp för mycket tid, energi och resurser för att fortsätta. Som resultat av att sluta räkna 
såg man att mansdominansen ökade igen, vilket visar på hur effektiv räknemetoden är. 
Vad det beror på att männen automatiskt dominerar i medierna så fort man slutar räkna 
finns det flera teorier om. En av dessa är att kvinnor ofta är mer tillbakadragna än män 
och inte lika bekväma med att uttala sig om deras åsikter (Edström & Jacobsson, 2015). 
Många gånger kan det krävas lite övertalning eller extra uppmuntring för att de ska ställa 
upp, och då kanske det även är dags att se över det arbetssätt som gör att män ställer upp 
så villigt, medan kvinnorna kräver övertalning. Kanske finns det något som journalisterna 
själva kan påverka? Eller är det bara olika bland olika personer? 

På SVT Nyheter Västerbotten letar man aktivt efter kvinnor att intervjua och gör 
ständigt medvetna val från det att programmen planeras (Edström & Mølster, 2014). 
Sedan 1992 satte de upp som mål att uppnå 40/60 balansen. Det tog 15 år att komma till 
den punkten, men sedan det målet uppnåddes har antalet kvinnor aldrig understigit 43 
%. Faktum är att SVT Nyheter Västerbotten de senaste åren nått drömgränsen på 50/50 
(Edström & Mølster, 2014). Själva tror de att, utöver deras egen modell, det har varit till 
stor hjälp att ha ett universitet i samma stad som driver genusforskning. Detta har gjort 
att frågan känts relevant och viktig för många i staden. Även tidningen Västerbottens-
Kuriren har dragit nytta av Umeås universitet i den här frågan. 

Några andra som dragit nytta av Umeås universitet är Umeå kommun. De har gjort en 
aktiv satsning med jämställdhetsarbetet genom att utbilda kommunens chefer inom 
området, något som hjälpt Västerbotten att utmärka sig lite extra bland andra län 
(Edström & Jacobsson 2015). 

För att sprida Västerbottensmodellen vidare krävs dock att SVT blir bättre på att dela 
med sig om arbetet till andra. Samtidigt är det viktigt att mottagarna är intresserade. 
Några mindre insatser har gjorts bland annat på redaktionen i Stockholm, dock utan 
större framgång. Utöver det har de uppmärksammats i några branschtidningar och skrivit 
egna artiklar. Men att åka runt och föreläsa om det på skolor och liknande, är något som 
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fortfarande finns kvar att göra utöver den föreläsning de hade på Kvinnohistoriska 
museet i Umeå i början av mars det här året. 

4.3 Överblick över jämställdhetsarbetet på SVT Västerbotten 
Att välja vilka jag skulle intervjua var inga konstigheter då en av dem var den person jag 
haft kontakt med som var väldigt drivande i jämställdhetsarbetet. Respondent B var 
kvinnan som påbörjade hela arbetet efter att hon fått anställning på SVT i Umeå. Detta 
efter att själv ha upplevt könsdiskriminering genom att ha blivit förminskad redan innan 
hon kom in på utbildningen som videofotograf av orsaken att hon var en kvinna. Flera 
gånger nekades hon med anledning av att det inte var någon idé att hon fortsatte söka 
jobb inom yrket då hennes taniga kropp aldrig skulle klara av att bära runt på den tunga 
utrustningen. Femte gången gillt blev hon antagen till utbildningen som videofotograf. 
När hon år 1983 fick anställning på SVT Västerbotten, började även hennes arbete för att 
förändra dessa strukturer, normer och fördomar som målades upp av samhället. 

Det var inte bara de anställda som dominerades av män, även personerna som 
intervjuades och syntes i media, bestod till stora delar av män. Det behövs inte mer än 
sunt förnuft för att förstå att detta ger en felaktig bild av samhället som i stort sett består 
av lika många män som kvinnor. För en rättvis spegling krävs också rättvis fördelning. 
Nyheter är trots allt en spegling av vårt samhälle och det känns viktigt att detta ger en 
rättvis bild av verkligheten. 

Det första jag förvånades över var att det inte fanns någon särskild ansvarig för 
jämställdhetsarbetet. Respondent A menade att alla bär ett lika stort ansvar, men att vissa 
brinner lite extra för ämnet. Om någon har mer ansvar än de övriga är det högsta chefen. 

För att jämställdhetsarbetet ska fungera är en av nyckelfaktorerna att de högst 
bestämmande organen tycker det är viktigt. Utan deras engagemang faller alltsammans 
isär. Därefter är det upp till redaktörerna, som planerar och bestämmer vilka nyheter och 
ämnen som ska synas, att verka för en jämn fördelning mellan könen. Reportrarnas 
uppgift är att se till att intervjua både män och kvinnor när de är ute på uppdrag, och sista 
chansen att påverka är i redigeringsprocessen där man har möjlighet att välja och välja 
bort vissa nyhetssubjekt för att skapa en jämn fördelning. Med det sagt är det viktigt att 
poängtera att de inte väljer bort viktiga delar av inslagen enbart för att det är män som 
syns. Snarare att de funderar en extra gång på vad som verkligen är viktigt och om några 
manliga nyhetssubjekt går att utesluta eller ersättas med kvinnor utan att ta bort 
nyckeldelarna i inslaget. 

Tack vare att de ständigt pratar om det och arbetar med det varje dag, är alla 
engagerade och medvetna om frågan. ”Det är med oss hela tiden”, nämnde en av 
respondenterna jag intervjuade. Hon fortsatte, ”nu är det självklart för oss att tänka så 
här men det betyder inte att man kan sluta räkna”. Det är bland annat det som 11-mötet 
är till för. Att se över statistiken för dagen och avgöra om något behöver åtgärdas eller 
planeras om. Det är främst i nyhetssändningen som visas kl 18:30 varje dag, som de 
räknar. Även efter sändningen för de statistik över jämställdheten och samtlig data 
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sammanställs och mailas ut till redaktionen varje vecka. Ibland görs det djupstudier där 
de undersöker i vilken roll de olika personerna intervjuas. Detta för att skapa 
medvetenhet om och förhindra att majoriteten av kvinnorna är privatpersoner och 
männen till mesta dels består av experter eller andra högutbildade. 

När jag frågade hur det kommer sig att männen automatiskt dominerar så fort man 
slutar räkna, var respondent B osäker på vad som låg till grund för det, medan respondent 
A menade att det var så samhällsstrukturen såg ut. De var båda överens om att man 
måste räkna varje dag. Att räkna lite då och då fungerar inte, då förlorar man 
medvetenheten och männen tar automatiskt över igen, även om hela redaktionen är 
överens om att jämställt är det bästa. 

Anledningen till att det är främst kvinnor som brinner för ämnet tror båda 
respondenterna beror på att det är kvinnorna som varit de drabbade. Det är kvinnorna 
som tagit mindre plats. För någon som inte själv har upplevt diskriminering, kan det vara 
svårt att sätta sig in i situationen på samma sätt. Man kan förstå och tycka att män och 
kvinnor ska ha samma rättigheter, men har man inte upplevt en liknande orättvisa blir 
det inte lika självklart att engagera sig i frågan. Det är kvinnorna som kämpat sig upp, för 
männen har det inte varit ett problem. Förhoppningen är dock att hitta fler manliga 
eldsjälar, men för att bli en eldsjäl menar respondent A att det kanske krävs att man varit 
utsatt för något liknande för att förstå vikten av det. ”Eftersom män inte har upplevt det vi 
kvinnor gjort, är det svårare för dem att bli eldsjälar, även om de inte nödvändigtvis blir 
motståndare”, konstaterar respondent A. 

Med hjälp av sin enkla modell samt uthållighet, tålamod och engagemang har de 
lyckats bli bäst i klassen i jämställdhet (SVT, 2018). De har ständigt strävat mot att bli 
bättre och varit noga med att inte ta pauser från att räkna. Slutligen har de alltid firat sina 
framgångar för att uppmuntra arbetet ännu mer. 

I och med att modellen har fungerat ser de ingen anledning att göra några större 
förändringar i arbetet kring TV-sändningarna. Respondent B anser att det är viktigare att 
de andra medieföretagen ska anamma jämställdhetsarbetet och synliggöra alla i 
samhället innan man börjar tänka på förändringar. Båda respondenterna verkar nöjda 
med den modell de arbetar efter i dagsläget och menar att det är det bästa sättet för dem 
just nu. Däremot verkar de inte helt nöjda med att det inte är lika bra koll på webben. I 
dagsläget använder de sig av Prognosis, jämställdhetsmätaren som räknar antalet 
omnämnda män och kvinnor i varje nyhet (Prognosis, u.å.). Men för att kunna jämföra 
nyhetssändningarna med webben krävs det att veta hur många av vardera kön de 
intervjuar eftersom det är vad som räknas i sändning. Respondent A nämner att de 
kanske bör införa en daglig avstämning även där för att få bättre koll på läget. Ett annat 
förslag som kommer upp är att ta efter TV-sändningarnas modell genom att publicera 
färre, men mer genomarbetade och genomtänkta artiklar för att lättare kunna styra 
innehållet. 

Det är inte bara viktigt att vara jämställd i rutan, även på redaktionen är rättvisan en 
viktig del. Ännu viktigare har det blivit efter det #metoo-upprop som spreds under hösten 
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2017. För att förebygga orättvisor, utanförskap och kränkningar blev det obligatoriskt för 
samtliga anställda att delta i workshops om hur de behandlar varandra. Där 
uppmärksammades bland annat personer som alltid blir valda, och de personer som 
ständigt blir bortvalda för att skapa en medvetenhet även där. 

4.4 Webbstatistik 
Problemet med Prognosis för min undersökning var att informationen inte blir jämförbar 
med statistiken från deras sändningar då de räknar två olika saker. I sändning räknar de 
antalet intervjuade män och kvinnor, medan Prognosis räknar antalet omnämnda män 
och kvinnor på webben. För att kunna jämföra webben och sändningarna förde jag egen 
statistik över antalet intervjuade män och kvinnor på webben. 

När jag förde statistik på hur många män och kvinnor som intervjuas på deras 
hemsida, kunde jag konstatera att det finns förbättringar att göra. Även om de faktiskt 
även där ligger inom gränsen för jämställdhet som är 40/60, är det männen som 
dominerar. 
 

 
 1 – Kvinnor, 2 – Män. 

 
Genom att därefter dela upp nyheterna i olika kategorier blev det tydligt att männen 
dominerar som nyhetssubjekt vid bland annat olyckor, brott, statistik och ekonomi. Jag 
reagerade själv på att varje artikel där nyhetssubjektet var en polis, brandman, 
ambulanspersonal eller räddningstjänst, var en uteslutande majoritet av dem män. 
Kvinnorna dominerade när det handlade om vårdfrågor eller psykisk ohälsa. Detta 
bekräftar och förstärker stereotyperna. Här kan tiden vara en avgörande faktor för om 
webbredaktörerna anstränger sig för att leta kvinnor i mansdominerande yrken och vice 
versa. Tidspressen blir ett problem för att främja jämställdhet när det kommer till 
webbproduktion som ska uppdateras snabbt. 

Det jag förvånades mest över var att både sport- och politikrelaterade artiklar var 
någorlunda jämna. Inom både sport och politik förväntade jag mig att ungefär två 
tredjedelar skulle representeras av män, och en tredjedel av kvinnor, som i brotts- och 
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byggkategorin, (se bilaga 2). Med hjälp av den statistik jag fört över webben blir det 
tydligt vilka kategorier som behövs jobbas mer med, och vilka som är mer jämna. 

4.5 Sammanfattning 
Även om SVT Nyheter Västerbotten har lyckats uppnå 50/50 i könsfördelningen i deras 
nyhetssändning, har Sverige i helhet fortfarande en bra bit kvar och mycket att lära av 
SVT Västerbotten. ”Sveriges jämställdhetspolitiska mål handlar om att kvinnor och män 
ska ha makt och möjlighet att forma samhället och sitt eget liv. Medierna kan då inte stå 
vid sidan om och bidra till att förstärka det män gör och förminska det kvinnor gör”, 
skriver Edström & Jacobsson (2015 s. 40). 

Det är tydligt att SVT:s prioritering att dagligen tänka jämställdhet har gett resultat. 
Inte för att de prioriterat det mer än allt annat, men för att de prioriterar det lika mycket 
som allt annat. Att de har uppnått 50/50 i sändning de senaste två åren, gör inte att de 
lutar sig tillbaka och slutar räkna eller lägger frågan åt sidan. Istället tar de tag i nästa 
plattform där de vet att det fortfarande finns brister. Steg för steg utvecklas de och föregår 
med ett gott exempel genom att visa att det, med en enkel modell, är fullt möjligt att 
uppnå jämställdhet i media 
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5. Mediekonvergensens utmaningar och fördelar 
Ofta pratas det negativt om det digitaliserade samhälle vi idag lever i. Vi tycker det är 
tragiskt att se små barn växa upp med smartphones i handen (Forster, 2014), och är 
tacksamma att vi själva växte upp innan den generationen. Vi känner ironi när vi ser 
kompisgäng sitta på ett café men ingen pratar med varandra eftersom alla är djupt 
fokuserade på sina mobiler. Själv skulle jag påstå att vi lever i en låtsasvärld genom 
sociala medier. Det som inte finns där, det räknas inte. Har du inga sociala medier, finns 
du inte. Har du inte publicerat en händelse på sociala medier, så har det inte hänt. 
Givetvis har digitaliseringen bidragit till många bra saker också. En av dessa är friheten 
för kvinnor att ta lika mycket plats som männen. 

5.1 Generationsklyftor 
Att kvinnor de senaste åren har börjat ta mer plats och synas i samhället, har nog inte 
undgått någon. Vad har egentligen lett fram till denna revolution? Hur tas den emot? Och 
hur såg det ut tidigare? 

Sedan urminnes tider har männen varit de som tagit plats, därför är de också vana att 
ta för sig, synas och höras. Medan de har arbetat och varit rösten utåt för familjen, har 
kvinnorna stannat hemma och tagit hand om hushållet. Det är inte konstigt att det sitter 
så djupt rotat bland kvinnor att backa undan, och för männen att kliva fram i rampljuset. 
Respondent A bekräftade även att om man går fram till ett äldre par på stan och ställer en 
fråga till kvinnan, är det ofta mannen som svarar, oavsett hur mycket eller lite han har att 
säga. Kvinnan kan ha många bra saker att säga, men de är vana vid att männen tar plats 
och därför faller det sig naturligt att backa undan och tänka att ”nämen inte ska väl jag…”. 
Bara det faktum att de vet att det är TV det handlar om, gör att många omedelbart tackar 
nej till att bli intervjuade. Det gäller dock att inte ge upp på en gång. Ibland krävs det bara 
lite pushning för att skapa förtroende och få dem att tro på sig själva och ställa upp. Alla 
reportrar har sina sätt att arbeta, några kan föreslå att de provar och ser hur det känns. 
Resultatet av det blir ofta att kvinnorna inser att det inte alls var så farligt, och till nästa 
gång är det lättare för dem att tacka ja på en gång. 

Med yngre kvinnor är det dock annorlunda. En förändring har skett och sker i 
samhället där yngre kvinnor blir allt bättre på att ta för sig och synas och kräva att få ta 
plats. Kanske är de mindre skygga i och med den digitalisering som skett i vårt samhälle. 
Numera är det sällsynt att hitta en mobil utan kamera. Vi fotar oss själva som aldrig förr 
och publicerar guldkornen av våra liv på internet. Denna exponering kan mycket väl vara 
en av orsakerna till att yngre kvinnor inte blir lika avskräckta så fort de ser en kamera, de 
är vana att få ta plats på ett helt annat sätt. Genom att kunna skapa våra egna profiler, 
samt att bära runt på en kamera var vi än är, har vi makt och kontroll över hur mycket vi 
vill synas. Jag tror att detta varit en stor bidragande faktor till den förändring vi kan se 
bland kvinnor idag som vågar ta plats. Vi är så vana vid att synas på bild. Människor tar 
kort överallt och hela tiden, vilket gör det näst intill omöjligt att aldrig någonsin hamna i 
bakgrunden på en främlings bilder. Detta har blivit en naturlig del av vardagen och därför 
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är det inte alls lika skrämmande om en reporter kommer fram med en kamera och ber om 
en intervju. 

5.2 Prioriteringar 
Att komma dit de har kommit idag har inte varit en självklarhet. Till en början var det en 
del internt motstånd då några inte värderade frågan särskilt högt, och andra hade svårt 
att bryta de mönster och arbetssätt som redan fanns. Båda respondenterna är överens om 
att det var först när Norrbotten och Västerbottens redaktioner splittrades 2001, som det 
blev möjligt att bygga upp en ny struktur med nya prioriteringar. Numera är det en 
självklarhet att arbeta aktivt för jämställdhet, men däremot kan det ibland dyka upp 
ifrågasättanden utifrån där privatpersoner tycker att prioriteringen bör vara att intervjua 
de personer som är mest relevanta för ämnet, oavsett kön. Men respondent A förklarar att 
då har man missförstått hela grejen. Tanken är inte att de alltid ska välja kvinnor före 
män, utan att när de kan välja mellan två som är lika viktiga, så ser de möjligheten att 
välja kvinnan. Om man däremot gör ett inslag om ett kvinnodominerat yrke och en man 
jobbar där, kan det vara mer relevant att intervjua honom för att återigen få nya 
perspektiv. Medvetenheten om vilka de väljer att intervjua finns alltid med. 

Abalo och Danielsson (2006) förklarar om medias avgörande roll i vilka som 
attraheras av, i det här fallet, olika sporter. Abalo och Danielsson menar att det är av stor 
betydelse hur media framställer en sport, eller annan aktivitet, som manlig eller kvinnlig. 
Detta är ofta en avgörande faktor för om män eller kvinnor attraheras till den sporten. 
Genom att spä på stereotyperna om att exempelvis ishockey är en herrsport och ge den all 
uppmärksamhet, kommer det automatiskt attrahera färre kvinnor. Och där det inte finns 
ett intresse, kommer inte heller media lägga särskilt mycket resurser för att synliggöra, 
vilket resulterar i en ond spiral. Jag tror det är likadant med i vilka roller media 
framställer män och kvinnor. Om de alltid intervjuar manliga poliser och kvinnliga 
förskollärare, är det sannolikt att de yrkena kommer fortsätta locka en majoritet av det 
ena könet. Förutom det kommer kvinnorna automatiskt exkluderas och ses som odugliga 
för de mansdominerande yrkena och vice versa (International Federation of Journalists, 
2009). 

Abrahamsson (2000) menar att män på vissa mansdominerande företag, medvetet 
skapar en manlig jargong och kultur för att de fåtal kvinnor som arbetar där ska ”sättas på 
prov” och se hur mycket de tål. Den bakomliggande orsaken grundar sig i att deras 
positioner inte ska hotas av att fler kvinnor ska vilja jobba där. Med den vetskapen är det 
än mer viktigt att medieföretagen, som faktiskt har makten att bestämma vilka som ska få 
synas och inte, tar sitt ansvar och bryter dessa normer genom att synliggöra kvinnor, 
särskilt på mansdominerande arbetsplatser. Även att synliggöra män på 
kvinnodominerande arbetsplatser för att fler ska förstå och kanske överväga ett yrke som, 
enligt samhällets strukturer, inte är ett yrke för dem. 
Att aktivt leta kvinnor gör att det ofta tar mer tid att göra varje inslag, särskilt om det är 
många kvinnor som inte vill ställa upp på att bli intervjuade. Men på SVT Nyheter 
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Västerbotten har man valt att göra det till en prioritet trots detta. Ibland kan det kännas 
omständigt och jobbigt att ringa ett extra samtal eller vara ute en extra halvtimme eller 
timme för att leta kvinnor, särskilt om tidsschemat är tight. Men då resultatet blir mer 
intressant och ger mer unika vinklar i reportagen när de aktivt letar efter nya 
nyhetssubjekt, anser de att det är värt det. Problemet med webben är att det är fler 
inblandade personer som skriver vilket gör det svårare att hålla koll på, men framför allt 
är det tiden som försvårar jämställdhetsarbetet. Där ska det gå snabbt och frekvent 
publiceras nya artiklar, kanske är det därför man ännu inte uppnått 50/50 på webben. 
Istället tar man det första bästa för att snabbt publicera en ny artikel, medan det finns 
mer tid att tänka till inför TV-sändningen. 

5.3 Vidareutveckling och framtida mål 
Nästa steg för SVT:s egen produktion är, som de själva sagt, att jobba för jämställdhet på 
webben. Kanske krävs det att tänka om kring hur ofta nyheterna där ska publiceras, för 
att istället prioritera och lägga mer tid på genomarbetade och genomtänkta nyheter. För 
att kunna jämföra nyhetssändningarna med webben behöver de komplettera deras 
nuvarande räkneverktyg Prognosis. Det behövs ett verktyg som inte bara räknar hur 
många män och kvinnor som omnämns i varje artikel, utan även hur många män och 
kvinnor som intervjuas. Fram tills de tillämpat ett sådant verktyg kanske de måste räkna 
och föra statistik på det själva. Varför inte anamma det system de infört för TV-
sändningen, med att stämma av ett par gånger varje dag med hur fördelningen ser ut? 
Detta skulle enkelt kunna inkluderas i de redan befintliga mötena under för- och 
eftermiddag. 

”Ett jämställt utbud handlar inte bara om att räkna huvuden, men det kan vara det 
första steget till ökat medvetande om genus och jämställdhet.” (Edström & Jacobsson 
2015 s. 76). Förhoppningen är att i och med jämställdhet även skapa mångfald och att 
reportrarna börjar tänka i ett bredare perspektiv när de är ute och intervjuar folk. På så 
vis blir det högre kvalitet på journalistiken genom att man ser saker från nya vinklar och 
perspektiv. Målet är att spegla samhället som det faktiskt ser ut, att alla ska kunna 
identifiera sig med något (Edström & Mølster, 2014). Därför hoppas man också att 
jämställdheten ska bringa mångfald, för att automatiskt lyfta fram minoriteter som ofta 
inte syns och hörs. 

Det ideella framtidsscenariot vore bland annat att SVT i Stockholm ska inse vikten i 
frågan och hjälpa till att bredda perspektiven och främja mångfalden. Idealet i 
produktionen är att låta alla samhällsgrupper komma till tals. Att de som nu känner sig 
exkluderade, ska känna sig sedda och kunna identifiera sig med nyheterna. Man vill ha en 
stor variation på ämnen. Målet är också att fler ska ta efter och att jämställdhetsarbetet 
ska fortsätta utvecklas, särskilt på webben där det fortfarande finns mycket att förbättra. 

5.4 Lärdomar 
Efter min fallstudie på SVT Nyheter Västerbotten förstår jag att jämställdhet inte behöver 
vara så komplicerat. Det krävs lite extra tid och fokus, men konceptet kan vara barnsligt 
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enkelt. SVT Västerbotten är ett bevis på att det faktiskt fungerar. Om det sedan är 
viktigast att intervjua lika många män och kvinnor, eller om man bör prioritera de som är 
mest relevanta för frågan, är en helt annan sak. Att de aktivt letar kvinnor handlar om att 
spegla samhället som det faktiskt ser ut. Hälften män och hälften kvinnor. Det innebär 
inte att de väljer bort män som har en viktig roll i vissa frågor enbart för att de är män. 
Det är snarare så att de har ögonen öppna för i vilka situationer det går lika bra med en 
kvinna som en man, och på så vis försöker väga upp könsfördelningen. 

SVT Västerbotten är ett exempel som övriga medieföretag bör ta efter. Givetvis 
fungerar det olika på en TV-station och en tidning eller radio, men de visar att det är 
möjligt. Sen är det upp till var och en att ta de delar som passar deras struktur och 
komma fram till ett koncept som fungerar för dem. ”Det är inte rocket science vi håller på 
med”, som SVT själva poängterar. Det som krävs är medvetenhet, uthållighet och 
envishet. Samt att cheferna gör det till en prioritet. Svårare än så är det inte. 

Jag önskar att den här frågan vore lika självklar för alla andra som den är för SVT 
Västerbotten, men kanske krävs det att de gör en större satsning på att åka runt och 
föreläsa, för att få spridning på projektet. 

Digitaliseringen har lagt grunden för mediekonvergensen och möjliggjort att vi kan nå 
flera plattformar genom en och samma apparat. Det är inte längre nödvändigt att sitta 
bänkad framför TV kl 20:00 för att titta på Rapport. Dels kan man titta på det i efterhand 
på internet, men ytterligare ett alternativ är att ladda ner nyheternas applikation och följa 
händelserna där dygnet runt. Detta har öppnat upp för en helt ny publik då den yngre 
generationen använder digitala plattformar mer än exempelvis en papperstidning eller att 
titta på Rapport. För att tilltala och fånga upp de yngres uppmärksamhet, krävs att man 
har ett utbud som är relevant för dem, samt uppdaterar regelbundet men med korta 
artiklar för att de ska orka läsa. Dock är det fortfarande viktigt att ta hänsyn till de som 
hellre följer nyheterna på traditionellt sätt och se till att ha ett utbud även för dem där de 
samlar de viktigaste händelserna i varje sändning. En större publik kräver ett bredare 
utbud för att behålla och tillfredställa alla. Därför har nyhetsproduktionen blivit mer 
komplex än den var tidigare (Erdal, 2007). Efter en undersökning på hur 
mediekonvergensen har påverkat journalistiken på BBC skriver Cottle (1999) att 
”digitalisering, nya kommunikationstekniker och teknisk konvergens bidrar alla till en 
radikal omstrukturering hos nyhetsredaktionerna och förändrar professionell praxis” (s. 
22, min översättning). 

Avslutningsvis kan vi konstatera att mediekonvergensen har fört med sig både 
utmaningar och fördelar till nyhetsproduktionen. Nästa steg för medieföretagen är att 
anpassa sina system och arbetsprocesser så att det passar bra in med utvecklingen som 
sker. 
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6. Slutsats 
Frågan jag ställde i början var att ta reda på hur SVT Nyheter Västerbotten arbetar med 
jämställdhet eftersom de är världsledande inom ämnet. Syftet var att ta reda på vilka 
utmaningar och fördelar mediekonvergensen haft för jämställdhetsarbetet. På SVT är det 
tydligt att deras räknemetod hjälpt dem att uppnå deras mål om jämställdhet. Vi ser även 
att de, precis som alla andra, tvingats anpassa sig till mediekonvergensen och att detta 
medfört både fördelar och utmaningar som jag förklarar vidare senare i kapitlet. 

Studien bidrar till medvetenhet och vidareutveckling. Även om jag inte har alla svaren 
är det uppenbart att jämställdhet inte är så svårt som det kanske verkar att tillämpa. Med 
den kunskapen blir steget kortare att prioritera det högre och ta fram sina egna metoder 
eller ta efter Västerbottensmodellen. 

Ett återkommande mönster tycks vara att helt enkelt räkna antalet män och kvinnor i 
varje program eller varje artikel och föra statistik för att få en uppfattning om hur 
fördelningen ser ut och därefter ta fram en plan för förbättring. Med andra ord är första 
steget till förändring att skapa en medvetenhet kring hur det faktiskt ligger till (Edström 
& Mølster, 2014). Det är svårt att åtgärda ett problem så länge man ignorerar att 
problemet finns. 

En relevant fråga att ställa sig är varför inte fler medieföretag tar sitt ansvar i att 
främja en jämställd könsfördelning. Varför börjar inte fler räkna? När jag undersökte 
frågan visade det sig att det är många företag som påbörjat metoden, men för de flesta har 
det senare bortprioriterats och runnit ut i sanden. Många menade att det var tidsbristen 
som begränsade dem. SVT Västerbotten har dock lyckats hålla i räknandet trots att 
tempot ökat även hos dem. Min slutsats är att ledningen tycker frågan är viktig nog att 
prioriteras och därför har de fortsatt avsätta lite extra tid åt det. 

En annan orsak till varför det bortprioriteras, tror jag kan vara kopplat till att 
beslutsfattarna domineras av män. Även om de är eniga om att deras medieföretag ska 
verka för jämställdhet, kan det vara svårt att sätta sig in i situationen och förstå varför det 
är en sådan viktig fråga för så många kvinnor. Därför är det viktigt att även dessa 
positioner är jämställt representerade, för att förstå vilka frågor som är viktiga att 
prioritera både för männen och för kvinnorna. För kvinnorna handlar det ofta om 
jämställdhet och könsroller, så om de inte har möjlighet att föra fram sin talan är det inte 
konstigt att dessa frågor överröstas av andra. Jag har inte undersökt hur 
könsfördelningen ser ut i ledningen hos SVT Västerbotten, men det är tydligt att 
beslutsfattarna vill prioritera jämställdhetsfrågan. Det är alltså inte en kortvarig kampanj 
det handlar om, utan en långsiktig lösning. 

Mediekonvergensen har medfört både utmaningar och fördelar i jämställdhetsarbetet. 
Mediekonvergensens utveckling har öppnat upp för en helt ny publik, vilket medför ett 
större ansvar för redaktionen att ta hänsyn till viktiga frågor såsom jämställdhet. Den nya 
publiken är en yngre generation som växt upp i det digitala samhället. Detta innebär 
också att de växt upp i ett samhälle där det är enkelt att interagera och tycka till om man 
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anser att något är fel eller sänder ut ett skevt budskap. På så vis är det stor sannolikhet att 
medieföretag får ta emot mer kritik då den här generationen inte är rädda för att dela sina 
åsikter. Fördelen är dock att de inte heller är blyga att synas i media, vilket underlättar för 
journalisterna att hitta kvinnor som är villiga att ställa upp på intervju. 

Redan från barnsben lär vi oss vad som förväntas av oss beroende på om vi är tjej eller 
kille. Det finns en färdig bild om vad vi ska tycka om att leka med, ha på oss och hur vi ska 
bete oss. Reklamen är tydlig med att visa att tjejer ska vara söta, bära rosa och leka med 
dockor. Medan killarna ska vara tuffa och coola, klä sig i blått och leka med bilar. Till 
tjejer säljs prinsessklänningar, och till killarna säljs olika superhjältedräkter med 
låtsasmuskler. 

Om vi redan där lär våra barn hur de ska vara och placerar dem i olika fack, hur tror vi 
då att könsnormerna någonsin ska kunna brytas? Om tjejer redan från födseln lär sig att 
vara söta små änglar som är sin omgivning tillfreds, hur hade vi då tänkt att de ska växa 
upp som starka individer som tar för sig och tar plats? Med tanke på att pojkarna 
framställs som tuffa superhjältar, är det inte helt oväntat att de vänjer sig vid att ta plats 
och samtidigt förväntar sig att flickorna låter dem hållas eftersom de inte ska säga emot. 
En av många skillnader mellan flickor och pojkar är att flickorna redan från födseln lär sig 
att anamma den kvinnliga rollen, medan pojkarna får vara människor utan förväntningar 
de första åren innan de börjar ta på sig den manliga rollen (Konsumentverket, 1998). 

Jag minns själv när jag gick i lågstadiet att killarna lekte krig och att de röda 
färgpennorna alltid gick åt först för att de ritade blod i sina ritböcker, medan vi tjejer 
hoppade hopprep, hage eller gjorde klappramsor. Om detta grundades i att det var vi 
själva som hade olika intressen, eller om våra intressen styrts av könsnormen är dock 
oklart. Jag ser inget fel i att tjejer och killar har olika intressen, men jag tror det är viktigt 
att låta dem prova på saker som inte tillhör förväntningarna för att på lång sikt göra en 
förändring i samhället. Den förändringen anser jag att vi kan se redan nu. 

Det är tydligt att männen syns betydligt mer än kvinnorna i media. Så har det alltid 
varit, men det behöver inte alltid vara så. Utifrån min undersökning kan vi se en 
utveckling i positiv riktning där kvinnor börjar ta mer och mer plats, men det är 
fortfarande en lång bit kvar för att uppnå en jämställd representation. SVT Västerbotten 
har dock visat att det går om man bara vill, och i kapitel 4 har jag beskrivit hur de gått 
tillväga för att uppnå sitt mål. Med resultatet av min studie vill jag inspirera fler och visa 
att det inte behöver vara så krångligt att sträva mot ett jämställt representerat utbud. 
Däremot är sannolikheten stor att journalistiken kommer nå en ny nivå med nya vinklar 
tack vare en större mångfald. 

Vidare skulle det vara intressant att följa upp hur SVT Nyheter Västerbotten går till 
väga för att få bättre koll på webbstatistiken. Men även att göra en fallstudie på ett annat 
medieföretag och jämföra med SVT:s arbetsprocess för att se vad som skiljer dem åt kring 
deras prioriteringar och jämställdhetstänk. Det hade också varit intressant att göra en 
kompletterande kvantitativ studie för att ta reda på konsumenternas syn och uppfattning 
kring jämställdhet i media. 
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Bilaga 1 
Intervju SVT 
 

1. Hur arbetar ni med jämställdhet? 
• Finns det fler sätt att arbeta på kring jämställdhet? 
• Vilka arbetar med detta? 
• Har ni mött motstånd/utmaningar kring arbetet och arbetssättet? 
 

2. När började ni arbeta mer aktivt för jämställdhet? 
 

3. Vad har gjort er världsledande? 
 

4. Hur var vägen till dit ni är idag? 
 

5. Har ”#metoo” påverkat detta till förändring? I så fall, hur? 
 

6. Är det vissa program som väger tyngre och prioriteras högre för att 
påvisa jämställdhet? Varför? 

 
7. Räknar ni i alla program? (Varför inte i så fall?) 

 
8. Vad har modellen för brister? Hur kan det åtgärdas? 

 
9. Var ligger kärnproblemet? 

 
10. Vad kan andra lära sig av ert arbete? 

 
11. Vad är förhoppningen med arbetet, mer än jämställdhet? 

 
12. Varför är detta en viktig fråga? 

i. Vad bidrar det till? 
 

13. Varför blir det automatiskt fler män om man slutar räkna? 
 

14. Hur skulle idealet se ut? Framtidsscenario som skulle se annorlunda 
ut. 

 
15. Vad har ni för (framtida/långsiktiga) mål? 

 
16. Hur kan arbetet fortsätta utvecklas? Och vad är utmaningarna med 

detta? 
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17. Varför tror ni att ert arbete hållit i sig, medan engagemanget sjunkit 
hos många andra som slutat räkna? 

 
18. Kan det finnas risk att kvinnorna utgör majoriteten i framtiden? Hur 

ser ni på det i så fall? 
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Bilaga 2 
1 – Kvinnor, 2 – Män. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


