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Abstract
The echo of norms – A critical discouse analysis of how genderis 
constructed in Dagens Eko
Sweden’s most trusted news distributor, Sveriges Radio (Swedish Public Service radio 

broadcaster), has high ambitions with the journalism it broadcasts – especially when it comes to 

gender equality and diversity. This thesis examines how gender is constructed in Dagens Eko 

(Today’s Echo) to find if and how power structures are expressed language-wise. Queer theory is 

used to look at how gender is constructed and how one can look at, and question, gender and 

gender hierarchies. Intersectionality is used to find how different power structures work together, 

combined with theories about how journalism constructs truth. At the same time the thesis is also 

evaluating different choices of theories and methods, to find strengths and weaknesses for future 

research purposes. 

 The analysis is based on materials from domestic news segments from Dagens Eko, 

consisting of one week’s broadcasts in January 2015. Critical linguistics is used as a method, with 

emphasis on Halliday’s functional grammar, as a part of Fairclough’s three-layer model. Through 

the eye of critical discourse analysis, this study shows that gender is constructed through language, 

more specifically via categorization and stereotyping. The thesis conducts that the use of so called 

cases, people who are in the news segments to give a more human perspective on the subject, is 

problematic because this is as also a way of efficiently constructing stereotypes. The thesis also 

concludes that while using statistics to present more equal representation in the news, this is not 

enough.

Keywords: Critical discourse analysis, representation, gender studies, media studies, 

intersectionality. 
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1. Inledning, syfte och frågeställningar
1.1 Inledning
När redaktionen för Sveriges Televisions nyhetssändning Aktuellt uppgav att de skulle börja 

kategorisera och kvantifiera medverkande för ett aktivt mångfalds- och jämställdhetsarbete 

blossade en medial debatt upp gällande huruvida redaktioner bör notera egenskaper på detta sätt. I 

Aktuellt debatterades frågan mellan Rättviseförmedlingens ordförande Seher Yilmaz och 

Göteborgspostens ledarskribent Alice Teodorescu. Yilmaz var positivt inställd, medan Teodorescu 

motsatte sig ett kvantifierande, med motiveringen att journalister inte bör kategorisera efter 

efternamn eller etnicitet för att uppnå jämställdhetsmålen. Hon menade istället att fokus bör ligga 

på att leta medverkande med passande kompetens. 1  

 Tidigare undersökningar av jämställdhet i medier har i betydligt större omfattning 

avhandlat tryckt press och TV. Radio är jämförelsevis tämligen outforskat, trots det stora 

förtroendet och höga lyssnarantalet. Sveriges Radio är, enligt Förtroendebarometern, Sveriges 

mest betrodda företag, och således även Sveriges mest betrodda nyhetsredaktion. 2 Företaget 

uppger själva att upp emot 60 procent av den svenska befolkningen i åldrarna 12-79 någon gång 

under dagen lyssnar på någon av Sveriges Radios kanaler, samt att det sammanlagda 

lyssnarantalet uppgår till närmare 5 miljoner människor. 3  Trots detta har ingen granskat dess 

nyhetsflaggskepp, Dagens Eko, med ett jämställdhetsperspektiv i åtanke. 

 Sveriges Radio har i egenskap av public service-företag ett uppdrag att ”granska, bevaka och 

skildra hela samhället”.4  Företaget har också en särskild mångfaldspolicy som bland annat 

uttrycker en strävan att skildra maktstrukturer gällande kön samt ifrågasätta dessa och medverka 

till debatt. Med detta avses exempelvis att de vill lyfta fram kvinnor som experter likväl som vanliga  

medborgare samt vara vaksamma med att reproducera fördomar och stereotypa skildringar. I 

förlängningen ska detta leda till att deras utbud speglar samt tilltalar hela landets befolkning med 

avseende på exempelvis kön, socioekonomisk status och kulturell bakgrund. 5 

 Denna uppsats tar avstamp i att patriarkala strukturer genomsyrar såväl samhället som 

nyhetsbevakningen. Då Sveriges Radio tar på sig uppdraget att sakligt och opartiskt skildra 

verkligheten samt bidra till utveckling finns det goda skäl att undersöka hur denna ambition tar sig  

uttryck, och hur väl denna uppnås. Grundtanken bakom SR:s policies kan sägas vara att 

representation av olika människor i form av medverkande och en rättvisande porträttering är en 

viktig del i nyhetsbevakningen. Med anknytning till den mediala debatt som uppstått kring 

Aktuellts mätmetod görs därför i denna uppsats, utöver studien av kön och makt i Dagens Eko, 

också en utvärdering i vilken lämpliga verktyg för att mäta god representation undersöks. Studien 

lämnar då det kvantifierande, och undersöker vilka konsekvenser språkanvändningen får – och 

således hur framtida forskning kan förhålla sig till liknande frågeställningar.
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1.2 Syfte
Syftet med studien är att undersöka hur kön konstrueras i nyhetssändningen Dagens Eko, samt 

utvärdera vilka teoretiska och metodologiska verktyg som kan vara lämpliga för detta syfte.

1.2.1 Frågeställningar
1. Hur konstrueras kön i Dagens Eko? 

2. Vilka diskurser rörande kön/genus kan urskiljas i materialet?

3. Vilka konsekvenser får metodologi och teoretisk bakgrund för analysen, med tyngdpunkt på 

språkanvändning och hur detta konstruerar kön och inbördes maktordningar? 
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2. Public service-företagens jämställdhetsarbete
Då public service-företagen till stor del finansieras av radio- och TV-licens behöver de därmed inte,  

till skillnad från kommersiell media, förlita sig på annonsörer eller redaktionell reklam. De 

ekonomiska villkoren kan därmed sägas skilja sig från tryckt press och reklamfinansierade kanaler. 

Sveriges Radio kan istället liknas vid till exempel det engelska public service-företaget BBC, då 

båda finansieras av licenspengar samt bedriver journalistik med ett uppdrag om att producera och 

sända material som uppfyller vissa kriterier rörande kvalitet. Vidare ska det redaktionella 

materialet tilltala en bred publik. I denna uppsats görs antagandet att dessa public service-företag 

har en god portion makt över nyhetsdiskursen, i och med deras stora publik samt det höga 

förtroendet de erhåller.

 Enligt betänkandet Kön, makt och statistik (SOU 2007:108), som avhandlar 

maktförhållanden inom olika yrkesfält, är könsfördelningen inom Sveriges Radio och Sveriges 

Television förhållandevis jämn vad gäller reportrar. Däremot har män oftare poster inom till 

exempel företagsledningen, medan kvinnor innehar fler chefspositioner på den publicistiska 

sidan.6 Att ungefär hälften av de publicistiska posterna inom public service innehas av kvinnor 

särskiljer SR och SVT från såväl kommersiella etermedier som tryckt press, där männen dominerar  

som chefredaktörer. Betänkandet menar dock att män fortfarande besitter mest makt inom det 

svenska medielandskapet överlag, i och med att de innehar tunga poster som chefer och VD:ar 

samt i mycket större utsträckning betraktas som opinionsbildare. Vidare menar betänkandet att 

”Det är männens livserfarenheter, prioriteringar och problemformuleringar som kommer att 

dominera samhällsdebatten”. 7 

 Som tidigare nämnt har SR ett antal policies i vilka de menar att de eftersträvar opartiskhet 

och saklighet. Jämställdhetspolicyn syftar till att bidra till ett representativt och jämställt 

medieklimat, samtidigt som mångfaldspolicyn uttrycker liknande tankar. De vill heller inte 

reproducera stereotyper. Denna undersökning kommer indirekt att förhålla sig till dessa policies, i 

och med att den teoretiska utvärderingen av metod och teori undersöker hur effektivt kvantitativ 

representativitet respektive kritisk lingvistik och diskursanalys avtäcker maktförhållanden i 

inslagen.
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3. Queer, genus och journalistik
Konstruktion av kön i Dagens Eko kommer att undersökas genom ett avstamp i queerteorins syn 

på kön, och hur makt tar sig uttryck i anslutning till kön. Detta avsnitt avhandlar den tidiga 

genusforskningens syn på representation, samt intersektionalitetsbegreppet och de journalistiska 

praktiker som influerar och konstituerar könande journalistik. 

3.1 Representation, identifikation och kvantifiering
Representation som undersökningsobjekt inom genusforskningen syftar till framställningar, det 

vill säga porträtteringar, i detta fall främst gällande kön. Fagerström och Nilson skriver i Genus, 

medier och masskultur att representationer är konstruerade och därmed aldrig objektiva, varför 

dessa är intressanta som undersökningsobjekt.8 Representation är sammankopplat med 

identifikation, och kan ha både positiva och negativa effekter för den som tar del av den.9 Ylva 

Brune har till exempel identifierat att felaktiga framställningar skapar samt upprätthåller 

samhällelig segregation. Detta sker exempelvis genom ordval som avhumaniserar flyktingar. 10

 Enligt Fagerström och Nilson handlar representation visserligen inte bara om att 

kvantifiera medverkande, men en kvantitativ hållning har ändå visat sig vara en god påfart till en 

mer jämställd nyhetsrapportering.11 I denna undersökning kommer representation att definieras 

mer kvantitativt än kvalitativt, det vill säga liknande hur SVT kommer att föra statistik över 

medverkande i nyhetssändningarna. Hädanefter kommer detta därför benämns som kvantitativ 

representation. I teori- och metodutvärderingen kommer detta sedan att ställas mot de begrepp 

som presenteras nedan i detta kapitel, samt ett mer kvalitativt förhållningssätt till 

representationsbegreppet.

3.2 Att konstruera kön
Begreppet genus kan definieras som socialt konstruerat kön, det vill säga uppfattningar om kön 

som har sin grund i samhälleliga tillskrivningar av dessa. Inom genusvetenskapen har begreppet 

fungerat som en slags distinktion mellan kulturella uppfattningar om kön respektive hur kroppar 

är konstruerade biologiskt, och landar i tanken att beteenden kopplade till män respektive kvinnor 

är sociala konstruktioner.12

 Queerteorin, i vilken Judith Butler spelat en framträdande roll, lämnar dock tanken om att 

kön och genus har sin grund i biologiska eller naturliga skillnader mellan kvinnor och män.13 Butler  

ifrågasätter tanken om biologiska kön, och menar att dessa skulle kunna vara ett resultat av 

vetenskaplig diskurs som tjänat politiska eller sociala intressen.14 Begreppet diskurs kommer att 

förklaras mer utförligt i metoddelen (fr.a 5.1), men kan kortfattat sägas vara ett sätt att tala om 
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saker, det vill säga en språklig verklighetsbeskrivning som både påverkar och påverkas av 

omvärlden.15 Enligt Fanny Ambjörnsson menar Butler att det inte finns någon enhetlig 

vetenskaplig definition av biologiskt kön, utan att även detta är socialt konstruerat. 16 På samma 

sätt ifrågasätter Butler tanken om att genus som socialt konstruerat kön är något som över huvud 

taget är möjligt att fastställa. Butler uttrycker det på detta sätt: 

Genus är  också det diskursiva/kulturella medel  som skapar och  installerar ”könad 

natur” eller ett ”naturligt kön” som ”fördiskursivt”, som existerande före kulturen, som 

en politiskt neutral yta på vilken kulturen agerar. 17 

Med detta avses att begreppet genus i sig konstruerar en könsdikotomi, det vill säga ett system i 

vilket kategorierna man respektive kvinna utgör motsatspar, samt dessutom är de enda möjliga 

positionerna att inta. Butler ställer därför också frågan huruvida genus borde vara föremål för 

diskussion, eller om denna snarare borde kretsa kring den diskursiva konstruktionen av kön.18 

  Tiina Rosenberg beskriver Butlers begrepp Den heterosexuella matrisen som ”en modell av 

genustydlighet som förutsätter att kulturellt begripliga kroppar måste utgå från stabila kön”. Med 

det menar Rosenberg att det binära (tvåfaldiga) könssystemet man/kvinna uppkommit som ett sätt  

för samhället att göra kroppar begripliga, och att dessa enligt normen även är heterosexuella. 19 

Heterosexualitet konstruerar då kön i och med dess normgivande status. 20 

 Butler problematiserar begreppet representation och kallar detta ”den normativa 

funktionen hos ett språk som sägs antingen uppenbara eller förvanska vad som antas vara sant hos 

kategorin kvinnor”.21 Visserligen menar hon att användningen av representation som begrepp är en  

väg till ökad synlighet, men det betyder samtidigt att det finns en definition av, samt en tanke om 

vad som borde representera, kategorin kvinna.22 Genom att använda sig av representation 

konstruerar feminismen då subjektet kvinna, och begreppet skapar en maktstruktur som i sig är 

begränsande.23 Detta kallar Butler en representationsdiskurs, vilken i sig är normerande. 24 Med 

detta sagt avfärdar Butler inte den politiska dimensionen eftersom vi befinner oss i strukturerna. 

Hon menar därför inte att genusforskningen behöver lämna representation som 

undersökningsobjekt helt, så länge det finns en viss kritisk distans till det hela. 25 

 Målet med denna undersökning är, utöver att undersöka hur kön konstrueras i Dagens Eko, 

även att göra en utvärdering av teoretiska samt metodologiska angreppssätt som kan användas för 

att undersöka patriarkala maktförhållanden i journalistiska texter. I och med den kategorisering 

som kommer att ske kommer undersökningen därför på vissa plan att befästa den binära 

könsuppdelningen, men detta sker i syfte att sedan kunna skärskåda den. Undersökningen avser 
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ställa queerteori mot kvantitativ representation för att slutligen utmynna i hur medieforskning i 

praktiken kan förhålla sig till genusvetenskapliga teorier. 

3.2.1 Performativitet och subversitet
Ambjörnsson menar att heteronormativitet samt performativitet är två ledord inom queerteori.26 

Queerteorin ifrågasätter enligt Ambjörnsson stabila identiteter såsom man, kvinna och homo- 

samt heterosexuell. Kategorierna i sig är förtryckande och fastslående, men om någonting frångår 

dessa kategorier blir detta subversivt, och något som ifrågasätter ordningen. 27 Frigörelsen och 

förändringen kan därför ske genom just subversiva handlingar som rör sig inom det befintliga 

systemet snarare än utanför detta.28 Även Butler menar att identitetskategorier kan tjäna makten 

samtidigt som de också vara en del av en frigörelse, beroende på hur dessa används.29 

 Rosenberg menar att Butlers tanke om performativitet är kopplad till diskursbegreppet, då 

detta begrepp innebär att olika praktiker konstruerar normalitet och det sanna respektive det 

falska – i detta fall gällande kön. Rosenberg menar på att den heterosexuella matrisen är just en 

diskurs. 30 Butler anser att språkhandlingar, såsom införandet av kategorier som butchar och 

femmes, är subversivt då det utmanar kulturens uppsatta binära oppositioner med tillhörande 

kodning av maskulinitet och femininitet.31 Denna undersökning förhåller sig till detta i likhet med 

hur diskursanalysen betraktar kreativa språkhandlingar. Vidare ämnar undersökningen finna hur 

kön konstrueras genom att identifiera mönster, vilka kan likställas med normer eller praktiker som  

framställs som normalt. 

3.3 Intersektionalitetsbegreppet
I Feminist critical discourse analysis söker Michelle Lazar finna ett angreppssätt för feministisk 

diskursanalys. Lazar menar att genus förhåller sig till andra maktordningar, såsom klass, ålder, 

funktion, sexualitet, etnicitet och så vidare – det vill säga att makt verkar på många nivåer. 32 Denna  

syn på makt kallas inom genusforskningen för ett intersektionellt perspektiv, och syftar till att 

lämna den vita medelklassfeminism som dominerat inom akademin och således exkluderat 

kvinnor som har andra erfarenheter bakom sig. 33 

 Målet med en feministisk utgångspunkt är enligt Lazar att visa hur patriarkala ordningar 

kan ta sig uttryck på subtila sätt.34 Radikalfeminismen kritiseras dock för att vara etnocentrisk, det 

vill säga applicera sina egna kulturella villkor på andra kulturer. 35 Liksom Butler menar Lazar att 

eftersom olika maktordningar samverkar har inte kvinnor världen över samma upplevelse av 
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exempelvis patriarkalt förtryck. Lazar skriver att den (dominanta) liberala ideologin förutsätter 

”the sameness of all women”. 36 Både Butler och Lazer emfaserar att detta inte kan stämma, 

eftersom inte alla upplever saker på samma sätt.37 Fanny Ambjörnsson exemplifierar hur klass 

påverkar genus med en studie som påvisat att den ideala kvinnligheten förknippas med 

medelklassen, medan arbetarklasskvinnor, lesbiska samt kvinnor som rasifieras utgjorde den 

avvikande annanhet mot vilken idealet definierades.38 

 Intersektionalitetsbegreppet påvisar snarare att maktordningar samverkar än hur de 

samverkar. Här skulle därför postkolonial teori vara ett lämpligt tillägg för att påvisa vithetsnormer  

och skapande av en annanhet. Eftersom målet med denna undersökning är att visa på hur kön 

konstrueras, men ur ett intersektionellt perspektiv, bedömdes intersektionalitetsbegreppet dock 

räcka för att besvara de uppsatta frågeställningarna. 

3.4 Den genusvetenskapliga forskningstraditionen
I studien Women in newspapers: A meta-analysis har Marilyn S. Greenwald gjort en metaanalys 

av 15 stycken kvantitativa studier som undersökt kvinnlig representation i nyhetstidningar mellan 

åren 1973-1988.39 Syftet med meta-analysen var att identifiera hur kvinnor framställdes i 

nyhetstidningar, och om möjligt även finna eventuella mönster (trends) i anslutning till denna 

framställning. 40 Innan 1973 fanns inget forskningsmaterial gällande representation. Den första var 

en studie som bland annat tittade på The Washington Posts representation av kvinnor respektive 

män i bland annat bylines, dödsannonser, ”hårda” nyheter och finansnyheter (business section). 

Greenwald menar att denna studie verkar ha influerat de studier som följde, med avseende på det 

innehållsanalytiska tillvägagångssätt med kodning av hur många kvinnor som representeras i 

bylines, bilder och som medverkande i artiklar.41 

 Övergripande i studierna kunde det skönjas ett mönster av bristande jämställdhet i 

tidningarna, där kvinnor var underrepresenterade. Trots att studierna sammanlagt löpte över 

femton år kunde ingen markant positiv utveckling sägas ha skett. Samtida strömningar med 

kvinnokamp på agendan samt att fler kvinnor ute i arbetslivet har gjort ett ytterst litet avtryck i 

nyheterna, resonerar Greenwald.42 Vidare omnämns kvinnor i materialet oftare som offer eller 

maka än förekommande i de mansdominerade kategorierna politik, sport och annan expertis.43 

 Greenwald ställer sig frågan om den bristande representation hon återfunnit genom sin 

metastudie innebär att tidningarna är sexistiska, och huruvida denna sexism i sådana fall är 

avsiktlig eller ej. En potentiell orsak menar Greenwald är att journalisterna bevakar de som 

innehar makt, både statlig och inom den privata sektorn, vilka i stor utsträckning är män. Ännu en 

problematik menar Greenwald kan vara de kvinnoorienterade sidorna som omnämns som ”the 
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womens section”, vars separatistiska grundtanke istället kan leda till att viktiga kvinnofrågor faller 

bort från löpsedlar eller andra sidor där de skulle uppmärksammats i större utsträckning.44

 I Jokes, pranks, blondes and banter: recontextualising sexism in the British print press 

söker Frederick Attenborough kontextualisera den sexism som går att återfinna i brittisk press. 

Attenborough menar att tidigare undersökningar inte undersökt faktisk sexism, utan istället tittat 

på sexistiska praktiker som dessa tar sig uttryck i till exempel texter.45 Attenborough argumenterar 

för att nyhetsprodukten i sig är en rekontextualisering, då journalisten filtrerar materialet för att 

passa nyhetsmediet. I och med detta kan journalisten även påverka vad som sedan framstår som 

sexistiskt.46 Attenborough försöker i sin studie kontextualisera ytterligare, och hämtar inspiration 

från den kritiska diskursanalysen. 47 Genom att undersöka videoklipp vilka föreställde kända 

sportkommentatorer som uttalade sig sexistiskt respektive material som sedan rapporterades om 

händelsen kunde Attenborough påvisa att sexismen som gick att återfinna i videorna mildrades 

eller försvann helt i nyhetsmaterialet. 48 Studien kan därmed sägas vara en ansats att utveckla 

tidigare undersökningars förhållande till genusforskning, samt presentera alternativa vägar till 

densamma för att mer effektivt besvara frågeställningar som rör sexism och ojämlikhet. På ett 

liknande sätt söker denna studie göra avstamp i den forskningsdiskurs som kretsar kring 

representation, och se om denna kan utvecklas genom andra metoder. 

3.5 Redaktionella villkor
I News, Gender and Power avhandlar Carter, Gill och Allan hur genus (gender relations) påverkar 

journalistisk praktik. Forskarna/författarna argumenterar för att nyheter, makt och genus 

interagerar och influerar varandra. De identifierar ett antal problematiker som ligger till grund för 

forskningsfrågor och påverkar maktförhållandena inom nyhetssfären samt därmed även den 

könsmaktsordning som går att återfinna i samhället. 

 Carter et al. menar att det vardagliga arbetet på redaktionerna förs på manliga villkor, som i 

detta fall definieras som vita medelklassmäns.49 De argumenterar också för att nyhetsbranschen är 

mansdominerad, samt genomsyras av patriarkala normer som i sin tur påverkar såväl yrkeskåren 

som nyhetsproduktionen. De anser också att det finns en intern hierarki mellan nyhetsvärdet kring  

olika ämnen, och att rapporteringen av de högt värderade nyheterna i större utsträckning utförs av 

män. 50 Författarna citerar Jane Arthur, som anser att det utöver fler kvinnor också krävs kvinnor 

som medvetet jobbar mot en reproduktion av de patriarkala strukturer som manifesteras i 

medierna.51
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 Vidare riktar de kritik mot den ägarkoncentration och tendens till stora mediekonglomerat 

som branschen rör sig mot. 52 Dylika ägarförhållanden leder till en maktkoncentration som 

tillsammans med jakten på ekonomisk vinning kan få konsekvenser för mångfalden inom 

nyhetsmediet och dessutom begränsa de forum som finns möjliga att uttrycka kritik i. 

Ägarkoncentrationen kan också leda till konforma åsikter i och med att allt färre aktörer står för 

produktionen av nyheter.53 

 Carter et al. menar att egenskaperna som dominerar journalistkåren också går att återfinna 

i val av källor, som då är vita medelklassmän, ofta i någon form av expertposition. Dessa upplevs 

då ha högre trovärdighet. Kvinnor representeras i större utsträckning som hemmafruar, mödrar 

eller systrar i en åsiktsposition. Rollerna är offer eller vittnen, det vill säga av mer passiv art. 54 Även  

Madeleine Kleberg refererar till studier som påvisar att kvinnor i större utsträckning intervjuas 

som privatpersoner än i expertposition, och som experter mer inom sociala frågor än till exempel 

politik eller ekonomi. 55

3.5.1 Nyhetsspråk och innehåll 
Carter et al. menar att narrativet, det vill säga berättandet, som konstitueras i nyhetsdiskursen är 

av maskulin art. De hänvisar till Lana F. Rakow och Kimberlie Kranich, som i sin diskursanalytiska 

forskning upptäckt att medverkande kvinnor i nyheterna inte var talande subjekt i någon större 

utsträckning. Författarna hävdar att forskningen på detta område visar att narrativen och andra 

produktionsförhållanden måste genomgå förändring för att kunna utmana patriarkala 

förhållanden.56 

 Roger Fowler menar i Language in the news att kategorisering är väldigt talande för hur 

ideologiska strukturer manifesterar sig i media. Med kategorisering avses att använda ett visst 

språk kring vissa grupper. När medier gör detta menar Fowler att det påvisar mediets 

förhållningssätt till dess omvärld, hur denna är organiserad samt borde vara konstituerad.57 

Kategoriseringen ligger i sin tur till grund för diskursiv diskriminering, då den legitimerar förtryck 

och diskriminerande praktiker, eftersom det sker en stereotypisering av grupper. 58 På så vis kan 

språk bli sexistiskt. 59 Detta är ett sätt att reproducera ideologi, särskilt när det gäller utsatta 

grupper. 60 En speciell form av detta kallar Fowler för ”personalization”, med vilket avses att 

pressen förstärker stereotyper genom att sällan ta upp nyhetsämnen utan att ge ansikten till dessa, 

samtidigt som språkanvändningen är kategoriserande. Detta kan leda till så kallad 

”depersonalization”, då de medverkande avhumaniseras, trots den goda tanken.61 De som 
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medverkar för att ge ett mänskligt ansikte kallas ibland inom journalistiken för case, och kommer 

hädanefter att benämnas så. 

 Fowler menar att denna problematik går att återfinna även i de medier, i detta fall specifikt 

tidningar, som försöker vara mer toleranta (liberal), och han exemplifierar med The Independent, 

The Times samt Telegraph. Även om dessa inte hänfaller åt ett sensationsjournalistiskt språk likt 

The Sun, så ger dessa tidningar med sitt språkbruk fortfarande uttryck för diskurser i vilka män 

besitter makt.62 Fowler skriver att ”the writer is constituted by the discourse”, vilket avser att 

journalisten, the writer, upphör som individuellt subjekt och istället blir skribent.63 Ideologin som 

mediet ger uttryck för finns redan i diskurserna, och värderingarna som går att återfinna inom en 

institution är kopplade till ekonomiska och institutionella krav som finns hos mediet och ägarna. 

Olika institutioner har olika institutionella krav, vilket gör att slutprodukten kan variera, men 

vägen dit ser liknande ut. 64

3.5.2 Journalistisk sanningsproduktion
I Media Discourses redogör Donald Matheson för hur diskurser tar sig uttryck i medier, och hur 

man som forskare kan analysera dem. Matheson menar att innehållet i medierna återspeglar ett  

gemensamt meningsskapande som återfinns i samhället, men också att makten att reproducera 

eller skapa dessa uppfattningar ligger hos betydligt färre individer. Han tar det engelska public 

service-företaget BBC, British Broadcasting Corporation, som exempel och menar att detta 

etablerat sig som en kanal som tilltalar hela den brittiska nationen - något som endast är möjligt i 

och med dess räckvidd. 65 Detta är då ett exempel på en institution som har mycket diskursiv makt 

att påverka medielandskap såväl som diskurser. 

 Matheson menar att journalisten förhåller sig till konventioner på två plan. Dels den 

journalistiska, i vilken det finns förväntningar på form och innehåll som tillhör nyhetsgenren, dels 

förhåller hen sig även till sociala konventioner om vad som kan sägas, vad publiken vill ha och hur 

det bör sägas. 66 Enligt Matheson vill människor göra sig förstådda i produktion och konsumtion av 

språkhandlingar, och hänfaller därför åt uttryck vilka de vet kommer bli förstådda i. Dessa uttryck 

som är allmänt vedertagna är ofta av karaktären att de reproducerar rådande maktstrukturer. 

Samtidigt gör medierna ett sanningsanspråk i vilket de vill nå ut till en bred publik och presentera 

”fakta”, vilket de gör på ett sätt som ska göra dem förstådda. På så vis reproducerar medierna 

ideologier. 67 
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4. Material
Undersökningen studerar Dagens Eko, det vill säga den nyhetssändning som sänds dagligen 

klockan 16:45 i radiokanalerna P1 samt P4. Veckan som utgör grund för materialet är v. 4 

(150119-150125), eftersom undersökningen påbörjats veckan därpå. Avsnitten är sju till antalet och  

cirka femton minuter vardera. Då materialet är begränsat i omfång kan det sägas huvudsakligen 

representera sig självt, varpå analysen visar mer på inbördes strukturer än vederlagda tendenser i 

Ekoredaktionens nyhetsrapportering. 

 Då djupet inte bör gå förlorat för bredden var tanken inledningsvis att endast 

inrikesnyheter skulle transkriberas. Utrikesnyheter, samt material producerat av 

utrikeskorrespondenter, bör studeras med ytterligare teori i åtanke, något som förtjänar mer 

utrymme än denna uppsats tillhandahåller. Gränserna mellan dessa genrer är dock inte skarpa, och  

under urvalsprocessen har det snarast framträtt en tydlig bild av att världen, samt inrikes- samt 

utrikesnyheter, är mer sammankopplade än förväntat. När materialet gränsar mellan inrikes- och 

utrikesgenren, exempelvis inslagen om människosmuggling samt flyktingars väg till Sverige, 

kategoriseras dessa som inrikesmaterial, då de handlar om svenska medborgare och svensk politik. 

Inslag som utesluts är till exempel upptakten till valet i Grekland. 

 Inslagen från den undersökta veckan är av varierad art sett till nyhetshändelser, och ingen 

stor händelse dominerar utöver Ekoredaktionens tematiska inslag rörande flyktingars väg till 

Sverige. Sändningarna befann sig i kölvattnet av Charlie Hebdo-massakern, men dessa inslag 

kategoriseras alla som utrikesnyheter. 

 Efter en första genomlyssning transkriberas sändningarna. Transkriberingen omfattar löpet 

som inleder nyhetssändningen, vilket utgörs av rubriker som ger en förvarning om vad som 

komma skall. Detta kan liknas vid tidningens förstasida och ska vara intresseväckande samt 

sammanfattande. Vidare transkriberas även inslagen i sin helhet samt nyhetsuppläsarens 

påannonsering (hädanefter påa), vilket kan motsvara tidningsingressen, samt avannonsering 

(hädanefter ava), där nyhetsuppläsaren vanligen redogör för medverkande samt inslagets reporter.  

I inslagen finns reporterns så kallade prator, vilket är de kommentarer som återfinns mellan 

ljudillustrationerna från intervjuer med de medverkande. Utöver detta inkluderas även telegram, 

vilka dock bedöms ointressanta för undersökningen. Intervjuer med kommentatorer transkriveras 

inte, utan bedöms ligga utanför denna undersökning.

 Transkriberingen är skriftspråklig och inga pauser eller tidsnoteringar är utmarkerade. 

Däremot har till exempel tonläge hos de medverkande noterats. Efter transkribering bearbetas 

materialet flera gånger med genomlyssningar samt genomläsningar med hjälp av valda metoder. 
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5. Metod
I detta avsnitt redogörs för kritisk diskursanalys som metod, samt hur denna kan operationaliseras 

med Faircloughs tredimensionella modell för att passa undersökningens syfte. Därefter följer ett 

resonemang om den valda metodens lämplighet samt eventuella begränsningar. 

5.1 Kritisk diskursanalys
Börjesson och Palmblad menar att diskursanalysen tar avstamp i en konstruktionistisk tanke om 

att verkligheten på intet sätt är oberoende, och menar på att kunskap kan sägas vara socialt 

konstruerad samt att språkhandlingar konstruerar verkligheten. 68 Eftersom en stor del av 

mellanmänsklig interaktion, och handlingar som följer denna, sker genom språkbruket blir det då 

möjligt att analysera sociala praktiker genom språk.69

 Winter Jørgensen och Phillips beskriver diskurser som ”ett bestämt sätt att tolka världen” 

samt ”sociala mönster av betydelsefixeringar som står i instabila förhållanden till varandra”.70 

Diskurser kan sägas vara en slags verklighetsbeskrivning som får konsekvenser för sin sociala 

omvärld. 71 Den kritiska diskursanalysen intar perspektivet att diskurser har en ideologisk 

dimension i vilken maktförhållanden mellan sociala grupper tar sig uttryck och reproduceras. 72 

Syftet med den kritiska diskursanalysen, och som därmed utgör den kritiska dimensionen, är att 

avtäcka dessa maktförhållanden.73 Winter Jørgensen och Phillips menar att den kritiska 

diskursanalysen är mer ideologisk än andra diskursanalytiska inriktningar, och att denna 

dimension har som avsikt att bidra till en social förändring med avseende på förändrade 

maktförhållanden. Syftet med diskursanalysen är att identifiera samband mellan diskursiva 

praktiker och de sociala förutsättningar de verkar inom, för att på så sätt avtäcka dolda diskurser 

och slutligen finna verktyg till förändring.74

 Fairclough menar att diskurser är relationella och existerar i relation till varandra. 

Diskurser, menar han, kan betraktas både som objekt och som språkbruk i social praktik. 75 

Winther Jørgensen och Phillips sammanfattar Faircloughs två olika definitioner dels som det mer 

abstrakta ”språkbruk som social praktik”, dels det mer konkreta ”ett sätt att tala som ger betydelse 

åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv”.76 Det är den senare definitionen som är relevant i 

den praktiska delen av denna undersökning. Enligt Fairclough relaterar och påverkas diskurserna 

av icke-diskursiva institutioner, människor och maktförhållanden, varför även dessa är relevanta 

för undersökningen. 77 Fairclough menar att den kritiska diskursanalysen inte analyserar diskurser i 
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sig, utan hur dessa förhåller sig till varandra, samt hur det icke-diskursiva och diskursiva 

samverkar.78

 Diskursiv praktik kan definieras som ”hur texten är producerad och hur den konsumeras”. 79  

I den diskursiva praktiken finns det utrymme att förändra rådande diskurser genom ett kreativt 

språkbruk, samtidigt som den diskursiva praktiken också kräver att språkbrukaren rör sig inom 

vissa ramar för att mottagaren ska förstå budskapet.80 

 Winter Jørgensen och Phillips definierar diskursordning som ”Summan av de diskurstyper 

som används inom en social institution eller social domän”. 81 Inom diskursordningen konkurrerar 

alltså flera diskurser om utrymme samt makten över meningsskapandet.82 Diskursordningen sätter  

dessutom gränser för vad som kan uttryckas, och så länge diskurserna som uttrycks i de 

kommunikativa händelserna är frekvent förekommande inom den rådande diskursordningen på 

det området så reproduceras och befästs dessa. På samma sätt går det att åstadkomma förändring 

genom att använda sig av andra diskurser. Diskursordningar är dock inte statiska utan går att 

påverka genom ett förändrat språkbruk.83 I detta fall handlar det om mediernas diskursordning, i 

vilken ett flertal diskurstyper därmed konkurrerar om utrymme.

 Matheson refererar till Montgomery, som menar att även om människor har möjlighet att 

bruka språket på ett okonventionellt eller ifrågasättande sätt gör de sällan det, utan använder 

språket konventionellt och således reproducerar maktstrukturer som finns invävda. Ur detta 

synsätt är journalisterna en del av denna struktur, och kan således antas reproducera dylika synsätt  

precis som vem som helst. Den kritiska lingvistiken hävdar då att språk är ideologiskt såtillvida att 

det reproducerar rådande maktförhållanden, och via analysen kan dessa avtäckas. Han 

exemplifierar med att kvinnors språkanvändning sker på patriarkala villkor.84 

5.2 Faircloughs tredimensionella modell
Denna undersökning kommer att utgå ifrån Faircloughs tredimensionella modell, som via analys 

av 1) text 2) diskursiv praktik samt 3) social praktik syftar till att komma åt hur diskursiva 

processer avspeglar sig i en text. 85 Fairclough menar att enkom textanalys är otillräckligt, och 

kräver alltså att forskaren opererar på flera nivåer i vilka makt manifesteras.86 Denna 

undersökning kommer att lägga mest tyngd vid vid textdimensionen samt den sociala praktiken.

 Texten är en del av den kommunikativa händelsen och i den manifesterar sig diskurserna. 

Det är genom lingvistiska medel som dessa går att avtäcka. 87 Analys av texten kommer att ske 

genom transitivitetsanalys, modalitetsanalys samt analys av textens lexikala aspekter. Holmberg 
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och Karlssons har i Grammatik med betydelse introducerat Hallidays funktionella grammatik på 

svenska, och analysen av transitivitet samt modalitet kommer att ske i enlighet med den översatta 

begreppsapparaten. 

 Fowler menar att Hallidays modell lämpar sig bäst för att identifiera hur språkliga 

strukturer och kulturella värderingar samspelar.88 Vitsen med Hallidays funktionella grammatik är  

att den inte endast betraktar språket ur ett strukturellt perspektiv, utan har sin grund i just 

funktionsaspekten. Med detta avses att man faktiskt tittar på vilken funktion olika delar av språket 

har, och kan således även undersöka vad denna leder till.89 

 De lexikala aspekterna kan sägas handla om ordval. Då det finns otaliga möjligheter att 

konstruera meningar på olika sätt syftar analysen till att undersöka på vilket sätt språkhandlingen 

uttryckts, med baktanken att detta kan ha exempelvis ideologiska implikationer. Matheson föreslår  

att forskaren tittar på alternativa uttryckssätt för att ställa det faktiska ordvalet i ett annat sken.90 

 Utöver lexikaliteten kan forskaren även undersöka syntax. Syntax kan sägas vara detsamma 

som grammatiska regler, och den funktionella grammatiken utgår från att olika syntaktiska val kan  

påverka betydelsen i texten samt hur denna uppfattas. 91 Tanken med transitivitetsanalys är därför 

att undersöka hur språkhandlingar ges betydelse genom grammatiska val.92 I en 

transitivitetsanalys identifieras först satserna i texten. Vidare identifieras processer samt deltagare 

och omständigheter i dessa satser, varpå tolkningsarbetet följer.93 Processer definieras här som det 

skeende, ofta ett verb, som är centralt i en sats. Deltagarna är de medverkande som påverkar eller 

påverkas av processen, och omständigheter är omkringliggande faktorer som klargör till exempel 

tid eller plats. 94 Genom denna grammatiska analys kan bland annat subjekts- och objektspositioner  

avtäckas, det vill säga vem som får makten över meningsskapandet i texten.95 Ord såsom ”säger” 

och ”anser” kan till exempel vara olika saker inom den funktionella grammatiken, det viktiga är 

vilken funktion de fyller. Detta är i sin tur kopplat till processkärnan i en mening, det vill säga det 

ord som är centralt för det som händer i meningen.

 Syftet med en modalitetsanalys är att undersöka vad talaren eller skribenten tycker om det 

som uttrycks i talet eller skriften. Analysen sker genom att undersöka adverb samt modala 

hjälpverb. Matheson menar att även talarens tonfall kan påvisa graden av modalitet. Analysen bör 

då avslöja huruvida modaliteten är stark, det vill säga instämmande, eller svag.96 Störst vikt i 

textanalysen kommer dock att läggas vid transitivitet och lexikalitet, medan modaliteten är ett 

komplement.

 Den diskursiva praktiken kommer huvudsakligen undersökas med tyngdpunkt på 

intertextualitet. Med intertextualitet avses hur texten korresponderar med eller bygger på andra 
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texter. Matheson menar att den enskilda textens mening inte uppstår i relation till 

samhällsstrukturer, utan i relation till föregående samt omgivande texter.97 I denna undersökning 

är de intertextuella elementen huvudsakligen texter som inslagen bygger på, till exempel 

uttalanden som gjort i andra medier. 

 Analysen av social praktik sker i två steg. Dels kartlägger forskaren vilka relationer som 

finns mellan den diskursiva praktiken och diskursordningen som den är en del av. Dessutom måste 

forskaren ”kartlägga de delvis icke-diskursiva sociala och kulturella relationer och strukturer som 

skapar ramen för den diskursiva praktiken”.98 Här är, enligt Winther Jørgensen och Phillips, 

kulturteori eller sociologisk teori lämplig för att till exempel ekonomiska samt institutionella 

premisser för den diskursiva praktiken ska kunna identifieras.99

 Fairclough menar att forskaren börjar i den ände som passar analysen och 

forskningsfrågorna.100 Däremot föreslår han att man börjar med att titta på den diskursiva 

praktiken där intertextualitet (och interdiskursivitet) är centrala, sedan går vidare till text och till 

sist analysera den sociala praktiken. Ett inte allt för ovanligt förfarande är dock att forskaren 

undersöker flera nivåer samtidigt, då analysarbetet handlar mycket om att revidera slutsatser allt 

eftersom analysen fortgår.101

 Den kritiska diskursanalysen som görs i denna undersökning kommer att röra sig mellan 

dessa tre nivåer. En stor del av metod- och teoriutvärderingen kommer dock att ske på textnivå, då 

det främst är här representation och konstruktion av kön/genus framträder. Teorin som ligger till 

grund för analys av den sociala praktiken kan dock fungera som en kontextualisering till 

analysresultaten.  

5.3 Metoddiskussion
Kvalitativa undersökningar, menar Jan Trost, kan upplevas som oordnade eller röriga. Detta 

menar han är en illusion, då den kvalitativa undersökningen liksom den kvantitativa avgränsar 

tydliga steg och sedan följer dessa. 102 Vinsten med diskursanalys som metod är just möjligheterna 

till kreativitet i val av teori- och analysmaterial. 103 Då forskningsfrågan från början var teoretiskt 

driven att gå bortom det kvantitativa bedömdes en kvantitativ undersökning inte lämplig att 

besvara problemformuleringen. 

 Enligt Börjesson & Palmblad bör forskaren avstå från att göra anspråk på att bedriva någon 

slags positivistisk vetenskap, utan istället erkänna sin position inom, och som medskapare av, 

diskurser. Min position i denna undersökning utgörs både av den som samhällsmedborgare och 

den som tidigare anställd på SR, dock ej Ekoredaktionen. Dessa är i sig tveeggade svärd, då 

potentiellt både förblindar och erbjuder förförståelse. 
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 Inom diskursanalysen finns dock inte neutralitetskrav eller sanningsanspråk i samma 

utsträckning som andra vetenskapliga traditioner. Börjesson och Palmblad menar att bias-

problemet, det vill säga systematiska insamlings- och analysmisstag från forskarens sida, inte är en  

problematik. Forskaren bör istället vara tydlig med sin tolkningsram och följderna av denna – det 

vill säga motivera sin undersökning väl.104 Det är genom att genomgående motivera väl hur 

undersökningen genomförts och vilken teori som ligger till grund för slutsatserna som studien 

slutligen kan uppvisa vetenskaplig trovärdighet. 

 Winther Jørgensen och Phillips menar att den främsta kritiken mot kritisk diskursanalys 

riktas mot Fairclough. Denna handlar dels om hur Fairclough är otydlig med distinktionen mellan 

diskursivt och icke-diskursivt, dels vilken form av kulturteori och sociologisk teori som lämpar sig 

för denna metod. 105 Gällande den förstnämnda problematiken menar Winther Jørgensen och 

Phillips att det är svårt att avgöra när det diskursiva upphör. I denna undersökning görs 

antagandet att den sociala praktiken, som tidigare nämnt påverkas av bland annat ekonomiska och  

institutionella förhållanden, kan influeras av dessa och samtidigt innehålla diskursiva element. Det  

är till exempel möjligt att argumentera för att en jämställdhets- eller jämlikhetsdiskurs influerar 

hur SR:s personalstyrka är konstituerad, samtidigt som denna påverkar materialet och därmed kan  

antas vara icke-diskursiv.

 Winther Jørgensen och Phillips uppmärksammar också att Fairclough själv menar på att 

inte bara text, utan även textproduktions- samt konsumtionsprocesser bör analyseras, men trots 

detta är flertalet kritisk-diskursanalytiska undersökningar endast textbaserade.106 Genom att 

inkludera tidigare forskning kring journalistik och public service söker denna undersökning 

undkomma detta, då det ligger till grund för avstampen som görs i hur exempelvis SR fått diskursiv  

makt. Vidare innefattar teorin även avsnitt om redaktionella villkor samt SR:s jämställdhetsarbete, 

även om detta kan betraktas som tidigare forskning. Analysen kan därmed sägas inte vara 

uteslutande en textanalys, då det dessutom kommer att ske en genomgående kontextualisering och  

därmed beröra alla nivåer i Faircloughs modell.
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6. Resultat och analys
I följande avsnitt presenteras analys och tillhörande resultat. Analysens avstamp sker i hur metod- 

och teoriutvärderingen ställer sig till kvantitativ representation som undersökningsobjekt, och hur 

den korresponderar med det undersökta materialet. Detta leder över till de diskursiva teman som 

framträtt med hjälp av den funktionella grammatiken och queerteori, för att slutligen utmynna i ett  

resonemang kring den casediskurs i vilken temana möts. 

6.1 Kvantitativ representation
Det som talar för kvantitativ representation som undersökningsobjekt är att makt är fördelat i 

samhället på ett visst sätt, och att representativa undersökningar speglar ett sådant tillstånd. 

Greenwald argumenterar i Women in newspapers: A meta-analysis för att detta har sin grund i att  

de som dominerar representationen också är de som besitter makt. Samtidigt resonerar Carter et 

al. kring huruvida en felrepresentation är mer relaterad till redaktionella villkor såsom 

representation inom journalistkåren. För denna undersökning blir detta resonemang relevant i och  

med det sätt på vilket public service-företagens anställda, enligt betänkandet Kön, makt och 

statistik, står ut från övriga medieföretag i den ganska jämna fördelningen av manliga och 

kvinnliga anställda. Den sociala praktiken skiljer sig därmed åt gällande både ekonomiska 

förhållanden och ur ett strukturellt perspektiv. 

 Undersökningen har visat att gällande representation korresponderar resultatet väl med 

den jämställdhetspolicy som är uppsatt, som alltså bland annat handlar om att ”[...] skildra 

könsstrukturer i samhället, visa förebilder, medverka till debatt och aktivt leta medverkande och 

experter av det underrepresenterade könet”. 107 I materialet återkommer flera personer med 

kvinnligt kodade namn i olika positioner, bland annat tre ministrar, moderaternas gruppledare, 

utrikesutskottets ordförande, liberala ungdomsförbundets ordförande, en kammaråklagare, en 

namnforskare, samt en EU-migrant. 

 De kvinnligt kodade namn och pronomen som huvudsakligen förekommer i materialet är, 

som kan utläsas av exemplen ovan, i huvudsak makthavare och ämnesexperter. Till skillnad från 

vad exempelvis Greenwalds metaanalys av de kvantitativa studierna visade så är 

underrepresentation av kvinnor inte så framträdande i den undersökta veckan. Ekot brukar 

återkommande experter med kvinnligt kodade namn som får ge sitt perspektiv på nyhetshändelser 

under den undersökta veckan. Dessa kvinnor i expertposition innehar yrken som läkare, åklagare, 

forskare med mera. 

 Det är också ett flertal inslag i vilka både manliga och kvinnliga politiker får komma till tals 

i en fråga, så att det inte heller i inslagen finns någon skev fördelning av representationen. Ett 

exempel på detta är ett inslag gällande en omröstning om en missförtroendeförklaring  av Sveriges 

statsminister (2015-01-20) i vilket två politiska partiera gruppledare får ge sin syn på ämnesfrågan.

 Att kvinnor i huvudsak medverkar i egenskap av politiker och experter betyder också att 

kvinnor inte heller förekommer huvudsakligen som mödrar, systrar eller hemmafruar, som 
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studierna som News, gender and power refererar till påvisade, eller som Kleberg funnit, att 

kvinnor ofta förekom i media i egenskap av privatpersoner. 

 Representativitet är dock mer komplext än ett kvantitativt räknande eller kategoriserande 

av medverkande, som den tidiga genusforskningen kan sägas fokuserat på. Den första 

frågeställningen berör hur kön konstrueras i nyhetssändningarna, något som visserligen är möjligt 

att kvantifiera utifrån olika variabler, men som i denna undersökning bedöms vara otillräckligt. 

Faktumet att kvinnligt och manligt kodade namn i liknande utsträckning närvarar i materialet 

besvarar därmed inte nödvändigtvis om dessa framställs på samma sätt. 

 En ytterligare anmärkning är att inga kvinnligt kodade namn förekommer alls i löpen. De 

huvudsakliga aktörer som nämns är av institutionell art såsom EU och politiska partier, men 

enskilda deltagare är framförallt finansmän och politiker. 

 När intersektionalitet tas med i beräkning framkommer dock att representationen inte är 

lika god inom områden utöver kön. I ett inslag från 2015-01-24 rapporterar Ekot om en 

problematik som finns i bolag som erbjuder assistans till personer med funktionsvariation. I detta 

inslag hörs endast kammaråklagare Susanne Öhbom. Detta är det enda inslag som berör 

funktionsvariation, men ingen berörd medverkar. Undersökningen kommer i avsnitten nedan att 

utforska hur Ekot hanterar en sådan medverkan – eller frånvaron av densamma. 

 Kvinnligt kodade men skandinaviskt klingande namn är ett tydligt exempel på bristande 

representation, där kulturer och nationaliteter utöver skandinaviska är tämligen frånvarande. 

Undantagen här är tre kvinnligt kodade namn, som förekommer i två inslag. Utrymmet de erhåller 

kommer dock att undersökas mer utförligt senare i analysen. Lazars ansats att genom en 

feministisk diskursanalys visa hur patriarkatet tar sig uttryck leder oss nämligen till de brister 

representation som kvantitativt undersökningsobjekt har. Sublimitet är inte nödvändigtvis fullt 

kvantifierbar.

6.2 Att koda något ofarligt
Med utgångspunkt i att vad som anses viktigt inte är någon statisk vetenskap, börjar analysen av 

den kvalitativa delen av undersökningen i ett inslag som skulle kunna kategoriseras som en 

vetenskapsnyhet eller allmän inrikesnyhet. I likhet med hur Fowler betraktar kategorisering och 

stereotypisering framträder dock, med hjälp av av funktionell grammatik, ett mönster av hur makt 

konstrueras och hur något kan kodas ofarligt.

 Den 2015-01-21 sändes ett inslag om vilka namn som trendar i Sverige. I löpet beskrivs 

detta som: ”och så får ni veta vilka namn på nyfödda som är poppis här hemma just nu”. 

Förstadeltagare i denna mening är läsaren. Här impliceras folkbildning alternativt kuriosa som 

huvudskäl till att stanna kvar för att lyssna. Meningen har en avslappnad och talspråklig tillton, där  

kanske särskilt förkortningen av populär, ”poppis”, signalerar lättsamhet. Detta sammanslaget 

indikerar att det är ett lättuggat och trevligt inslag. 

 Påan till inslaget lyder: ”Så ska det handla om namn. För idag presenterade SCB statistiken 

för förra året över vilka namn vi gav nyfödda. Här presenteras det av några förskolebarn”. Inslaget 

inleds därefter med förskolebarn som sjunger en populär namnvisa. 
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 Experten som konsulteras i frågan har ett kvinnligt kodat namn och är namnforskare på 

institutet för språk och folkminnen. Personen presenterar en analys kring varför vissa namn är 

populära, men uttrycker en del modalitet i sina uttalanden i form av ord som ”tror”, ”väl” samt ”ju”, 

något som kan signalera en viss osäkerhet eller tvetydighet. Flera gånger i inslaget används 

dessutom ordet ”ni” samt ”vi”, vilket gör lyssnaren långt mer närvarande än övriga inslag i det 

undersökta materialet. Det blir ett slags brott med en fjärde vägg som signalerar inkludering med 

den som tar del av den journalistiska produkten.

 Jag vill utläsa att ämnet i och med detta faktiskt fråntas en del av sin vetenskapliga tyngd. 

Namngivning bör, liksom i annan lingvistisk och humanistisk forskning, betraktas som en 

vetenskap i vilken det finns mycket att återfinna gällande politiska strömningar och 

samhällsvärderingar, och det finns utrymme att göra seriösa analyser av namngivningsprocessen 

samt vilka bakomliggande värderingar som förhåller sig till denna. Att namnforskning reduceras 

till lättsamma vetenskaper framträder framförallt i tonfall och det mycket enkla språket, som 

befinner sig långt från någon politisk eller för den delen humanvetenskaplig begreppsapparat. 

Visserligen är det inte forskningen i sig som blir oviktig, utan det lilla utrymme den får samt hur 

det ramas in. Experten kontextualiseras inte som en tung eller framgångsrik expert helt enkelt. 

Detta skulle kvantitativ representation inte kommit åt. 

6.3 Det könande språket
Språkanvändningen i inslagen skulle kunna beskrivas som både könande och könad. Ord som är 

laddade med könsspecifika attribut går att återfinna genomgående, om än inte i varje inslag. På en 

språkligt ganska grundläggande nivå upprätthålls konstruktionen av könsdikotomin i och med 

användandet av personliga pronomen. Endast pronomen i form av ”han” och ”hon” förekommer, 

trots att bland annat ”den” och ”hen” finns i språket. Detta kan indikera bristande representation 

eller felköning. Dessa pronomen är helt frånvarande, och eftersträvas representation av andra kön 

eller frånvaron av desamma brister det alltså här. Den binära könsuppdelningen upprätthålls när 

kön framställs som två möjliga tillhörigheter, vilket kan sägas ske här då endast kategorierna män 

respektive kvinnor är explicit närvarande. I likhet med den heterosexuella matrisen naturaliseras 

kön då det inte heller ifrågasätts, utan förstärks i och med en reproduktion av könsbinären. Detta 

är troligen ingen medveten process, utan kan snarast påvisa att könskategoriserande processer är 

djupt inbäddade i språket. Problemet med femininitet, som Butler ser det, är ju inte eventuella 

egenskaper i sig utan hur de knyts till och tillskrivs ett kön.

 Utöver orden ”hens” funktion gällande representation av fler könsidentiteter är det möjligt 

att kategorisera användandet av detta som en kreativ språkhandling, närmare bestämt när kön 

bedöms vara okänt eller irrelevant. Detta är ett mycket enkelt sätt att ifrågasätta könsbinären och 

vikten som läggs vid denna. Eftersom endast en vecka undersöktes är det fullt möjligt att ordet kan 

ha använts vid andra tidpunkter än just den undersökta. Däremot går det att konstatera att denna 

vecka förekom ingen frekvent användning av ordet  i Dagens Eko eftersom det var helt 

frånvarande. Orden ”hon” samt ”han” förekom i desto större utsträckning. 
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 Exempel på personer vilka ”hon” eller ”han” används i anslutning till är en partiledare, ett 

politiskt partis gruppledare, de tre medverkande i inslaget om syriska flyktingars flykt till Sverige 

samt en finansman och hans bror. Utöver detta används även bland annat ”kvinnan”, ”mannen”, 

”moder”, ”broder”, ”finansmannen” och dylikt. Att dessa ord används är alltså inte märkligt i sig, 

men genom bruket av dessa naturaliseras samtidigt könsdikotomin, tanken om att alla har ett kön 

och att detta kön är ett av två möjliga. Det sker därmed inget ifrågasättande av binären. 

Språkbruket gällande kön kan sägas vara tämligen performativt. Enligt Butler kan frigörelsen ske 

inom ramarna för systemet, därav gör denna undersökning antagandet att användningen av andra 

pronomen (eller inga!) är ett sätt att ifrågasätta diskursen – och därmed agera subversivt. 

 Dominerande processer i de politiska inslag som undersökts har varit relationella och 

materiella. Relationella processer förekommer ofta i faktatexter och handlar om hur saker förhåller  

sig, medan materiella handlar om något fysiskt som sker. 108 Detta kan ge sken av objektivitet och 

saklighet, i linje med journalistikens sanningsproduktion och genrebundenhet. Fokus i inslagen 

ligger till stor del på sakfrågor och politiska ämnen som det debatterats eller beslutats om. 

 Inramningarna av klippen med intervjupersonerna är av varierad art. Ett vanligt sätt att 

introducera personer är ”[namn] är [yrke] på [arbetsplats]”. Med denna formulering könas ingen, 

och ingen värdering läggs vid vad de säger. Det går inte att se mönster där exempelvis ”tycker” är 

mer frekvent förekommande än ”säger” i anknytning till kvinnligt kodade namn. Hade det gått att 

urskilja mönster i materialet där sakomständigheter och materiella processer, i vilken en världsbild 

definieras, kopplas till manligt kodade namn hade detta varit performativt. Tidigare 

undersökningar har påvisat att kvinnligt kodade namn kopplas till känslor och den inre världen. 

Detta tolkas som att män får utrymme att definiera världen i större utsträckning, vilket 

betänkandet Kön, makt och statistik påvisade är en realitet i övriga mediebranschen. Skulle detta 

ske implicerar det att kvinnor intar en subjektiv position, medan männen får en annan slags makt 

över narrativet. Det sker alltså inte i detta material, gällande inramningarna. Detta betyder att den 

konstruerade femininitet i enlighet med vad könsmaktsordningen tillskriver kvinnligt respektive 

manligt inte upprätthålls i detta avseende. 

 Det är inte möjligt att avgöra vilka frågor som ställts till intervjupersonerna, det vill säga det 

går inte att veta vad som föranledde svar som gavs och sedermera valdes ut till inslaget. Eventuella 

intervjufrågor kan annars betraktas som en del i textproduktionen, det vill säga den diskursiva 

praktiken som alltså inte undersökts i någon större utsträckning. Intertextualitet, där texter 

refererar till andra texter, förekommer mycket sällan. Ett urval av klipp från intervjun har dock 

skett och dessa har en tydlig inramning som introducerar dem. Inramningarna kan sägas tillhöra 

lexikala val, det vill säga ordval. Dessa är en redaktionell produkt som journalisten själv har 

kontroll över. 

 I övrigt kan inslagen från till exempel riksdagshuset upplevas som ganska sakliga, med lite 

och ingen modalitet. Men när man lämnar maktens korridorer blir det desto mer intressant. 
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6.4 Mäktiga industrimän och tyckande knegare
Det går att urskilja inomdiskursiva maktordningar i enlighet med hur både Lazar och Butler 

betraktar hur maktordningar samverkar. Det är i dessa som maktordningarna framträder mycket 

tydligare, då inslagen står ut från de politiska inrikesnyheterna, både genom transitivitet och på en 

lexikal nivå. 

 I denna undersökning görs antagandet att kön konstrueras även genom maktfördelning där 

kvinnor är helt frånvarande. Maskulinitet, och makt kopplat till densamma, kan självfallet 

fortfarande konstrueras trots att könsdikotomin inte är explicit närvarande lingvistiskt. I 

materialet förekommer nämligen att män i maktposition lyfts upp i relation till anställda och 

arbetare. Detta skulle kunna betraktas som en slags inbördes relation mellan den lilla människan 

och kapitalet, och således ge uttryck för en liberal diskurs. Ur ett intersektionellt perspektiv kan 

detta sägas handla om socioekonomisk status, som inte heller är fristående från kön och genus.

 Dagens Eko sände ett inslag om en finansmans bortgång (2015-01-19), vilket beskrivs som 

att Ekot tecknar ”ett porträtt av finansnestorn”. I detta inslag används många ord tätt 

sammankopplade med maktpositioner, såsom ”uppdrag”, ”hedersordförande” och ”mäktig 

näringslivsprofil”. Det nämns både att han vid några tillfällen handlat omdiskuterat och att 

statsministern hyllar hans stora insatser för svenskt näringsliv. Inslaget kan sägas effektivt 

kategorisera finansmannen som en mäktig och företagsam man. 

 Makt kopplat till maskulinitet återkommer 2015-01-22 i ett inslag som handlar om hur en 

näringslivsprofil med manligt kodat namn valt att avgå från sina styrelseuppdrag, då han fått kritik 

för diverse oegentligheter. Löpet lyder: ”En av Sveriges mest inflytelserika industriledare lämnar 

sina uppdrag”. ”Lämna” är här processkärnan, ”en av Sveriges mäktigaste industriledare” är en 

rollomständighet. Redan i löpet etableras alltså, liksom för finansmannen, industrimannens makt. 

 Till skillnad från finansmannen riktas utförlig kritik mot industrimannen. Denna är dock 

huvudsakligen ansiktslös i inslaget, då den i huvudsak uttrycks som att kritik påverkat hans beslut 

att avgå. Utöver en mening om att även minioritetsägare ”varit kritiska till uppgifterna som 

kommit fram” så finns alltså ingen explicit kritiker, vilket bäddar för frågan om hans position som 

makthavare faktiskt hotas. 

 Medverkande i inslaget är en anställd vid ett företag industrimannen är knuten till. Den 

anställda introduceras på detta sätt: ”Reaktionerna under avslöjandena var starka, vi hör här 

[manligt kodat namn], en av dom [företag]-anställda”. Den anställda kan tänkas valts ut att 

medverka för att symbolisera kritik underifrån, men det lexikala valet föll ändå på ”reaktionerna”. 

Ur ett lexikalt perspektiv finns en skillnad mellan reaktion och kritik, varav det sistnämnda är 

betydligt skarpare, med mindre subjektiva antydningar. 

  Vidare ramar uttrycket ”en av dom” in den anställda i en massa. Personen lyfts alltså inte 

fram som individ, utan får symbolisera kollektiv besvikelse gentemot de fel som begåtts. Detta är 

dock inte en engångsföreteelse. Under den den utvalda veckan benämns flera personer som ”en av 

dom”. De som omnämns på detta sätt, utöver den anställda, är en lastbilschaufför (2015-01-21), en 

ordförande för ett politiskt ungdomsförbund (2015-01-23) samt en person från ett politiskt partis 

partistyrelse (2015-01-23). Detta kan leda till att personen reduceras till en av folket, en enhet i en 
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massa. Dessa personer ska representera väldigt många andra människor, något som enligt Fowler 

kan bli problematiskt. Dessa ”en av dom” har heller inte samma position i materialet som de 

personer de positioneras mot. Ingen minister nämns till exempel i anslutning till ”en av dom”. 

Näringslivsmannen i blåsväder och den anställda erhåller inte samma maktställning i materialet, 

något som alltså underbyggs språkligt. Trots att texten i sig redogör för att näringslivsmannen 

trampat i klaveret så kvarstår hans makt. 

 2015-01-23 sändes ett inslag om att ett byggbolag ska starta bemanningsbolag i Polen, ett 

ämne som kan betraktas som problematiskt ur facklig synpunkt. I den prata som introducerar en 

medverkande byggarbetare med manligt kodat namn, går det att identifiera likheter mellan hur 

denna samt tidigare nämnda anställda framställs. 

Att det är  mycket på  gång är en  bild som delas av [manligt kodat namn] som jobbar på 

ett bygge i Stockholm.

Byggarbetaren ”säger” eller ”anser” inte. Det är ingen analys, utan en delad åsikt, ett medhåll. I 

samma inslag medverkar Fackförbundet Byggnads ordförande, som faktiskt introduceras med 

”säger”, samt presenterar en analys. Ordföranden representerar dock inte sig själv, utan medverkar  

i egenskap av sitt ämbete. Jag vill därför göra skillnad på människor som har en tydlig institution i 

ryggen, och de som representerar känslor eller ”vanliga människor”.

6.5 Annanheten
Under den undersökta veckan sände Dagens Eko två stycken inslag kopplade till syriska flyktingars 

väg till Europa och Sverige. Syntaxen och de lexikala valen i denna rapportering skiljer sig än mer 

tydligt från inslag om exempelvis svensk politik. Dessa omnämndes tidigare i materialkapitlet som 

angränsande till utrikesnyheter. Formmässigt är språket mer deskriptivt och lättsmält än 

rapporteringar från riksdagshuset. Här dominerar alltså inte maktens språk, utan gränsar mer mot 

något berättande. Processerna är fortfarande i stor utsträckning materiella.

 Det första inslaget (2015-01-19) avhandlar hur flyktingars väg till Europa kan se ut, och 

innefattar två stycken intervjuer – med vardera kvinnligt samt manligt kodade namn. Både i löpet 

samt i avan till detta inslag är lyssnaren förstadeltagare. Enligt den funktionella grammatiken är 

förstadeltagaren den som är mest central i processen, alltså den som är aktiv. I både löpet ”Hör om 

syriska flyktingars väg till Europa” samt avan ”På vår hemsida sverigesradio.se finns mer i detta 

ämne och där finns bland annat också en karta där man kan se hur de olika flyktingarna färdades 

för att komma till Europa” är det alltså inte de medverkande som står i centrum. ”Man” i detta 

sammanhang är lyssnaren. Implikationer detta får är att de medverkande reduceras till 

bildningsmöjlighet och kuriosa på ett sätt som alltså inte sker i övriga inrikesinslag, utom 

namninslaget. 

 Även i påan till inslag nummer två (2015-01-21) om syriska flyktingar förekommer Ekot i 

stor utsträckning. Denna gång handlar inslaget om människosmugglare med vinstsyfte i åtanke, 

och svårigheterna att komma åt dessa. Påan inleds med följande:

Så  till  vår  rapportering kring hur flyktingar  främst från  krigets Syrien försöker ta  sig 

till  EU och också  till  Sverige. Om hur desperata människor tvingas  betala stora pengar 
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till  skrupellösa människosmugglare. Imorse hade vi  med en smugglare i  Turkiet och 

liknande smugglare finns här i Sverige, men dom är svåra att komma åt.

Övergripande agent i påan blir Ekot, eftersom det grundläggande budskapet i satserna gör 

rapporteringens aktualitet/exklusivitet central. ”Så till vår rapportering” är processen eftersom den  

förklarar att nu går vi vidare till annat. Flyktingarna ”försöker ta sig till EU och också till Sverige” 

samt ”tvingas betala stora pengar till skrupellösa människosmugglare”. Även här målas en bild upp 

av väldigt, väldigt utsatta människor. 

 Första meningen i första pratan lyder: ”Ekot har idag rapporterat om hur dom flesta som 

flyr Syrien betalar smugglare som tjänar stora pengar på sin illegala verksamhet”. Ännu en gång 

blir Ekot, det vill säga redaktionen, subjekt och de (namnlösa och ansiktslösa) syriska flyktingarna 

är objekt. ”Ekot” är agent och subjekt, ”rapporterat” är processen och meningen som sedan följer är  

en utsaga, yttrad av Ekot.  Hade denna fras uteslutits hade istället de som flyr Syrien varit subjekt i 

meningen, och således hade även agensen funnits hos dem – även om dessa i meningen befinner 

sig i underläge gentemot smugglarna.

 Åter till det första inslaget: Det manliga medverkande caset, introduceras endast som man 

genom användandet av pronomen (”han”). Han är den första som introduceras i inslaget och han 

berättar hur han tog sig till Sverige. Tonen är här mjuk, deskriptiv, nästan fiktiv. Personen med 

kvinnligt kodat namn å sin sida introduceras som en 25-årig kvinna. Inga andra medverkande i den  

undersökta veckan introduceras på detta sätt, men i detta fall framställs ålder och kön 

uppenbarligen som relevant. I satsen ”[kvinnligt kodat namn] till exempel är en 25-årig kvinna” 

pågår en relationell process i vilken ålder och kön blir attribut, och kvinnan är bärare av dessa. 

 Vidare berättar journalisten även ”Andra har inte ens pengar till att försöka, [kvinnligt 

kodat namn] till exempel.” Detta går att läsa som att hon existerar i inslaget i egenskap av, eller 

reduceras till, könsvarelse. En binäritet målas här upp i och med att den kvinnliga medverkande får  

representera det mannen inte är. Hon är ännu mer utsatt då hon inte tog sig iväg, och hennes enda 

sätt att ta sig till Sverige är via giftermål. Beskrivningen av henne sker i relation till mannen, och är 

alltså inte en fristående berättelse. Hon blir annanheten, och medverkar i relation till de som hade 

pengar. Både kvinnan och ytterligare en man som nämns vid namn men ej hörs i materialet, 

reduceras till exemplifieringar i form av användandet av ”till exempel” – ett uttryck som i 

materialet aldrig används om exempelvis politiker. Detta påminner om användningen av frasen ”en  

av dom”.

 På en lexikal nivå beskrivs de medverkande i dessa inslag stundtals som desperata 

människor. Dels beskrivs resans gång, där meningar som ”Han tog båt från Turkiet till Grekland, 

därifrån flyg med falska ID-kort till Stockholm via Polen” består av materiella processer. Ord som 

används om misslyckade resor till Sverige är däremot ”tvingas”, ”motas”, ”grips” och 

”tillbakaskickas”. Valet av dessa verb målar upp en frånvaro av agens hos de som flyr, samtidigt 

som agenten bakom dessa också är frånvarande: 

Ett tiotal  av  dom  vi  flöjt är  kvar i  Turkiet eller regionen, några av dom har motats 

tillbaka från den grekiska  gränsen  och  tvingats ge upp sina  försök i  brist på  pengar. En 

kurdisk man hade försökt fem gånger, men blivit tillbakaskickad vid samtliga försök.
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En liknande process utspelar sig i ett inslag som sändes 2015-01-23. Första meningen i påan till 

detta lyder ”För att minska tiggeriet bland i första hand rumänska romer har representanter för 

den svenska och rumänska regeringen träffats idag i Stockholm”. Träffats är processkärna i 

meningen, i detta fallet av materiell art. Förstadeltagare är representanterna, det vill säga 

subjekten som får den materiella processen att ske. Den första delen av meningen kan visserligen 

betraktas som en sats, men kan även räknas som en utvidgning för att specificera orsak. Detta 

beror på att ”För att minska tiggeriet bland i första hand rumänska romer” ger en förklaring till 

varför processen sker. Även i detta inslag är tonen berättande. Den första pratan lyder:

Hon  heter [kvinnligt kodat namn]. Hon  är rom från Rumänien  och ber om  pengar  från 

förbipasserande i  centrala  Stockholm för  att skicka hem  till  sina tre barn i  hemstaden 

Bacau, där dom nu  bor hos sina morföräldrar. Barnen  behöver kläder, säger hon. Men 

dom behöver också kunna gå i skolan. 

Processerna är, liksom i tidigare inslag, en blandning av huvudsakligen materiella samt relationella  

(är, skicka, behöver och så vidare). Här är processtyperna i sig inte det intressanta, utan snarast de 

lexikala valen. Trots att den rumänska kvinnan är subjekt är språket här dels mycket deskriptivt, 

dels ett som signalerar ett svårt missförhållande, då en liknande ton används om henne som om 

kvinnan i tidigare nämnda inslag. Båda placeras i ett underläge och annangörs. De blir låsta i sin 

position. I nästa prata är dock det anmärkningsvärda kontrasten till pratan som rörde kvinnan från 

Rumänien: 

Men såväl  här i  Sverige som Rumänien ska nu dom  rumänska romerna ges bättre stöd. 

Rumäniens socialminister  [kvinnligt  kodat namn] sa  idag  efter samtal  med svenska 

ministerkollegor att  tillväxten i  landet kommer dom  mest utsatta till del  nu, genom 

satsningar på skola, bostäder, hälsa och socialhjälp. 

– We are preparing now to adopt strategies for social inclusion and combating povery.

Här har den språkliga tonen förändrats. Det fiktiva har försvunnit och lexikaliteten och 

processerna signalerar nu politik, med ord som ”samtal”, ”tillväxt”, ”skola”, ”bostäder” och 

”socialhjälp”. Rumäniens socialminister behandlas ur transitiv synpunkt ungefär som svenska 

kollegor med lexikala val och en transitivitet som signalerar saklighet. Däremot är klippen från 

intervjun relativt korta. Detta kan bero på att språket i denna är engelska, men också att inget 

större utrymme lämnas till intervjun. Vi går vidare till nästa prata, i vilken positionering av makt 

fortsätter:

Allt mer pengar  används också i  Rumänien  ur EU:s stödfonder  och i  Sverige ska 

ytterligare EU-medel  användas för  att hjälpa frivilligorganisationer  som humanitärt 

stöttar EU-migranterna. Särskilda  insatser ska göras för  utsatta barn, som  exempelvis 

den romska modern [kvinnligt kodat namn].[...]

Här omnämns den medverkande EU-migranten som moder, vilket hon gjorde i pratan som 

introducerade henne i inslaget. Den omhändertagande moderrollen är alltså återkommande, men 

något som rimligtvis inte är representativt för henne som person. Vidare handlar pratan 

huvudsakligen om pengar, och hur EU-migranterna stöttas. I detta inslag är samariteten någonting  

som ges alternativt händer EU-migranterna. Detta kan, i sakfråga, betraktas som korrekt. Tanken 
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är att EU-migranterna faktiskt ska få stöd. Däremot gränsar de lexikala och syntaktiska valen till 

det som tagit sig uttryck även i tidigare inslag, det vill säga en kategorisering av gruppen – mer 

specifikt att ord och processer återkommande knyts till utsatthet. När en text berör hjälpinsatser 

till människor som har det svårt är det oundvikligt att beröra deras behov. Att information och 

ordval är relevanta betyder däremot inte att de därmed blir oproblematiska och saknar 

konsekvenser. 

 I detta inslag finns en diskrepans i tonen mellan pratorna som rör migranten respektive 

socialministern. Med tidigare inslag i åtanke kan detta vara ett tecken på att lexikalitet och syntax 

för inslaget inte är avhängig ämnesfrågan, utan de medverkande. 

 I dessa inslag blir det därmed tydligt att kvinnliga politiker i svensk riksdag har mer agens 

än syriska flyktingar och EU-migranter. På samma sätt har den manliga syriska flyktingen högre 

status än dito kvinnliga. Utan intersektionalitet eller ett kvalitativt perspektiv skulle detta inte 

framträda lika tydligt. Att endast räkna medverkande hade visserligen påvisat att ett ytterligare 

manligt kodade case förekom, men utöver detta hade lite och intet framkommit. Det skulle då inte 

finnas någonting att ta fasta på - för om det vetenskapliga perspektivet är fastlåst vid en könsaspekt 

så borde i sådana fall de syriska flyktingarna med manligt kodade namn presenteras på samma sätt 

som männen från näringslivet, vilket alltså inte är fallet. På samma sätt framträder 

användbarheten med den funktionella grammatiken, då den på ett systematiskt sätt tillsammans 

med queerteori kan påvisa hur kön konstrueras. Samtidigt är den också behjälplig för 

diskursanalysen, då den erbjuder verktyg för att avtäcka maktpositioner. 

6.6 Casediskursen
Jag ser likheter mellan det Fowler kallar för depersonalization och caseanvändningen i Dagens 

Eko. De svenska ministrar som förekommer i materialet kan nämligen inte sägas framställas på 

samma sätt som vare sig byggarbetare, migranter eller flyktingar. Ministrarna förekommer 

exempelvis i ett inslag vardera (2015-01-22 respektive 2015-01-25) och deras intervjuer ramas in 

med ordet ”säger”. Institutioner och individer bedöms heller inte erhålla samma grad av makt i 

materialet, även om det är en individ som representerar institutionen, vilket exemplifieras i avsnitt 

6.4. 

 På samma sätt placeras vissa medverkande i en massa, i och med en återkommande 

användning av ”en av dom” (6.4). Liknande språkhandlingar kan tolkas som att en persons makt 

decimeras, det är en inramning som implicerar att den medverkande representerar en åsikt och 

inte sig själv. En förskjutning av agens kan också ske genom att göra lyssnaren till förstadeltagare, 

något som har kunnat kopplas till en ton i inslag olikt den som används i anslutning till politiker. 

 Som föregående avsnitt påvisat förhandlas det i inslagen fram kategorier i förhållande till 

kön och makt. Samtidigt sker en naturalisering av dessa kategorier, i och med en frånvaro av 

subversiva eller kreativa språkhandlingar. Huruvida personerna från näringslivet i avsnitt 6.4 kan 

betraktas som stereotyper går att tvista om, men tydligt är att de båda kodas in som mäktiga 

näringslivsmän. På samma sätt kodas den syriska kvinnan och kvinnan från Rumänien som 

kvinnor i nöd. Jag vill mena på att personalization, som jag tidigare kopplat till case, i detta 

25



material manifesterar sig som en casediskurs. Denna kan i sin tur sägas positionera sig mot den 

representationsdiskurs som Butler identifierat. Detta är i enlighet med hur Fairclough betraktar 

diskurser, då han menar att forskaren måste kartlägga hur dessa förhåller sig till varandra. Casen 

befinner sig i någon slags dikotomi till människor med makt, och den ton som uppkommer i och 

med caseanvändningen omöjliggör god kvalitativ representation genom såväl transitiva som 

lexikala val. Att journalistiken vill berätta en historia och ge en mänsklig bild av ämnen och 

uppfattningar behöver inte betyda att det är den som konstrueras lingvistiskt.  

 Maktens språk kan tolkas som en officiell diskurs, eller möjligen att det är den som 

konstituerar diskursen. Detta går att utläsa i den diskrepans som uppstår mellan pratorna som 

introducerar den rumänska migranten respektive socialförsäkringsministern. Det sker nämligen en 

förskjutning i språkanvändningen som jag vill mena är tätt kopplad till hur de medverkande 

betraktas – den ena är ett case, den andra inte. 

 Tanken med caseanvändning är, ställd i ljuset mot SR:s mångfaldspolicy, med stor 

sannolikhet god. Att prata med människor, inte om människor. Fowler menar att när skribenten 

använder upplevelser för att representera en massa så kan det eventuellt kan leda till att den som 

tar del av texten slutar tänka på individer. Utsatta människor reduceras till en massa, vilket blir 

vad Fowler kallar för depersonalization. Det ursprungliga syftet, att ge ett mänskligt ansikte till 

upplevelser, kan alltså bli kontraproduktivt. 
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7. Slutdiskussion
Detta är inte en komparativ studie, men en vinst med att undersöka material från SR, som har en 

tydlig målsättning om ett representativt och rättvisande innehåll, är att visa på vilka 

grundläggande nivåer maktstrukturer opererar. Det går alltså inte att säga något om huruvida 

Dagens Eko konstruerar kön annorlunda än något annat medium, bara att strukturer de facto 

manifesterar sig i materialet. För samtidigt som de ekonomiska och institutionella förutsättningar 

som ligger till grund för inslagen som sänds i Dagens Eko möjliggör ett mer jämställdhetsinriktat 

arbete, visar undersökningen att diskurser utanför mediernas diskursordning influerar även SR:s 

produkter. Att helt bryta sig lös från dessa skulle kräva att journalisten lämnade sin skribentroll 

och de genreförväntningar som läggs på den. En risk med det är att journalisten inte gör sig 

förstådd på det sätt som förväntas av de breda nyhetssändningar som Dagens Eko kan sägas vara. 

 Som undersökningen visat var subversiviteten i materialet förvånansvärt liten. Liksom den 

tidigare forskningen har identifierat är det främsta perspektivet, de främsta subjekten, fortfarande 

manligt, vitt och socioekonomiskt privilegierat. Den inbyggda hierarkin i genusordningen i vilken 

maskulinitet är norm och premieras kan återfinnas genomgående. När intersektionalitetsbegreppet  

sedan tas i beräkningen framträder en bild av ytterligare maktordningar i spel. Agensen ligger 

överlag hos makthavare med en politisk position eller ekonomiskt kapital. Vad som möjliggör detta  

är bland annat användningen av så kallade case. Genomgående används uttryck som gör dem lite 

mindre och lite oviktigare, samtidigt som andra lyfts. Dessutom sker en kategorisering som indelar 

de medverkande i grupper, så kallad personalization.

  Kanske var exempelvis namninslaget tänkt att fungera som en lättsam och fin nyhet som 

kontrast till maktens korridorer sett på en ämnesnivå, men i och med detta beslut görs en 

värdering av vad som är seriöst, kanske svårgreppbart, och inte. Jag vill understryka att processer 

som sker i detta inslag även sker i inslagen med kvinnan från Rumänien och kvinnan från Syrien. 

Dessa positionerar dem i en roll som utsatta kvinnor. Något görs ofarligt.

 För att illustrera problematiken som undersökningen uppmärksammar är sannolikt det 

mest effektiva att helt konstruera en passage i vilken ett case skulle tagit plats och byta ut hens 

namn mot exempelvis statsministerns. Om satsen eller meningen plötsligt låter märklig eller till 

och med skämtsam vill jag drista mig till att påstå att något subversivt har skett. Jag presenterar 

härmed en prata vi aldrig kommer att få höra i Dagens Eko: 

En  av dom är Stefan Löfvén, en 57-årig man från Ångermanland. Löfvén  är 

statsminister i Sverige, och han tyckte inte om beslutet. 

I de politiska inslagen finns mycket mindre personalization. Ingen pratar om att utrikesministern 

är född på en viss plats, eller hennes ålder och kön. Det är något som förutsätts vara allmän 

kännedom eller ej bedöms relevant. Visserligen kan ett antagande göras om att det finns en viss 

kollektiv förförståelse gällande somlig information hos lyssnarna, och därför lyfts de inte. Det 

betyder inte att denna framställning saknar konsekvenser. Fokus på representativitet i vilket 

medverkande kan bockas av i statistiken bedöms i denna undersökning alltså vara otillräckligt. 
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 Vinsten med transitivitetsanalysen är att det går att systematiskt identifiera subjekt, objekt 

och språkliga processer som anknyts till dessa. Genom kritisk lingvistik blir det därför möjligt att 

blottlägga uttalanden som kanske ”känns” problematiska, det vill säga jagar fram de ugglor man 

anar i mossen. Alla processer händer givetvis inte alla. Men mönster finns och det är mönstret, det 

vill säga kategoriseringen, som är av relevans. Dessa kategoriserings- och värderingsprocesser som 

identifierats är inte naturliga eller statiska, och bör därför uppmärksammas. Om undersökningens 

utgångspunkt, liksom den kritiska diskursanalysens, är att finna verktyg till förändring så finns här  

en möjlighet att gå lite djupare än ett kvantitativt räknande. 

 Det finns dock inga enkla lösningar på hur detta material skulle kunnat utformats 

annorlunda, eftersom maktsituationerna i sig faktiskt finns där. Det är inte heller säkert att det 

finns otaliga sätt att hantera detta annorlunda, utan att det är en strukturell förändring med 

maktskifte som behövs. Samtidigt bidrar journalistiken till att ge makt och utrymme, vilket gör 

representation viktigt. Det är högst möjligt att representationsdiskursen har gett önskad effekt, och  

att ytterligare representation är det som krävs för ett jämställt nyhetsutbud. Jag vill dock hävda att 

representation är lönlöst utan position, då denna annars möjligen låser fast individer i kategorier. 

Förslagsvis är det därför här brottet med diskursen bör ske, och den representation de nuvarande 

utsatta casen bör utgöra är som exempelvis nyhetsuppläsare. Det är oklart om god kvalitativ 

representation inom ramarna för casediskursen, med den personalization som sker, ens är möjlig. 

 En tänkbar anledning till att materialet ser ut som det gör, där den kvantitativa 

representationen är förhållandevis god men där den kritiska lingvistiken lämnar mer att önska, är 

för att ambitionen faktiskt är högre än möjligheterna. Utifrån Fowlers tanke om att journalisten 

som subjekt försvinner till förmån för skribenten, finns en möjlighet att denna hänger sig åt 

genrekonventionerna som casetankarna kanske även bidrar till att upprätthålla. Dessutom kunde 

en viss typ av språk kopplas till maktens korridorer, vilket öppnar för reflektioner om hur 

nyhetsjournalistik som genre förhåller sig till institutioner lingvistiskt. 

 De institutionella och ekonomiska premisser som ligger till grund för SR:s 

sändningstillstånd möjliggör ett riktat arbete mot ett nyhetsutbud i vilka grupper har möjlighet att 

vara talande subjekt större utsträckning. Premisserna som här avses är att vara frikopplade från 

annonsörers krav, samt att SR som institution erhåller ett stort förtroende hos publiken – något 

som de kan antas inte vill förlora – vilket samtidigt försvårar kreativa språkhandlingar och 

användning av nya diskurser. Om språkanvändningen i det undersökta materialet går att återfinna 

även i övriga veckor finns det skäl att flagga för just kreativa språkhandlingar och subversiva 

ansatser. Annars är en högst reell möjlighet att makt naturaliseras och normer reproduceras. 

Frågor man kan ställa sig är till exempel: Vem får i nuläget uttrycka vilken kritik, och mot vem? 

Vem är en reaktion och vem blir kritiker? Och är det kritik om det kallas reaktion?

 Kritiken som uppstått mot SVT:s plan att kvantifiera flera variabler i nyhetssändningarna 

kan vid första anblick tyckas rimlig: Varför kategorisera? Denna undersökning visar dock i det 

snaraste att ytterligare arbete krävs för att sluta kategorisera. Ännu en gång: Representation är 

inget utan position.
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7.1 Förslag på fortsatt forskning: 
En liknande undersökning skulle kunna göras, där materialet istället utgörs av mer specialiserade 

plattformar där språket riktar sig till en mer införstådd publik. Är det är möjligt att prata om 

människor och case på ett sätt som inte kategoriserar dem, och på vilket sätt sker det i sådana fall? 

Hur ser det ut i längre program eller texter? Detta kan undersökas genom att titta på hur 

kategoriseringsprocessen ser ut mer djupgående eller på större mängder material. Även en 

komparativ studie i vilken public service-företagens nyhetsmaterial ställs mot ett motsvarande 

reklamdrivet medium. 

29



8. Litteraturförteckning
8.1 Tryckta källor
Ambjörnsson, Fanny. Vad är queer?. Natur och kultur, Stockholm, 2006

Butler, Judith, Könet brinner!: texter. Natur och kultur. Stockholm, 2005

Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.). Diskursanalys i praktiken. 1. uppl., Liber, Malmö, 2007

Carter, Cynthia, Branston, Gill & Allan, Stuart (red.). News, gender, and power. Routledge, 

London, 1998

Fagerström, Linda & Nilson, Maria. Genus, medier och masskultur. Gleerup. Malmö, 2008

Fairclough, Norman. Critical discourse analysis: the critical study of language, 2. uppl., 

Longman, Harlow, 2010

Fairclough, Norman. Discourse and social change. Polity, Cambridge, 1992

Fowler, Roger. Language in the news: discourse and ideology in the Press. Routledge, London, 

1991

Gemzöe, Lena. Feminism. Bilda, Stockholm, 2002

Holmberg, Per & Karlsson, Anna-Malin. Grammatik med betydelse: en introduktion till 

funktionell grammatik. Hallgren & Fallgren, Uppsala, 2006

Matheson, Donald. Media discourses: analysing media texts. Open University Press, Maidenhead, 

2005

Sverige. Utredningen om kvinnor och män på maktpositioner i det svenska samhället. Kön, makt 

och statistik: betänkande. Fritze, Stockholm, 2007

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise. Diskursanalys som teori och metod. 

Studentlitteratur, Lund, 2000

30



8.2 Internetkällor
Attenborough, Frederick. Jokes, pranks, blondes and banter: recontextualising sexism in the 

British print press. 2014. http://www.academia.edu/7593901/ 

Jokes_pranks_blondes_and_banter_recontextualising_sexism_in_the_British_print_press 

(Hämtad 2015-01-28)

Carter, Cynthia & Ross, Karen. Women and news, a long and winding road. 2011.

http://jou.sagepub.com/content/early/2015/05/11/1464884915583770.full.pdf+html (Hämtad 

2015-01-28)

Brune, Ylva, Stereotyper i förvandling: svensk nyhetsjournalistik om invandrare och flyktingar, 

Utrikesdep., Regeringskansliet, Stockholm, 2000 http://www.regeringen.se/contentassets/

f163741820d440649aa9b9fe5072a77b/delstudie-11-stereotyper-i-forvandling (Hämtad 

2015-06-09)

Davis, Junetta. Sexist Bias in eight newspapers. 1982 http://eric.ed.gov/?id=EJ271032 (Hämtad 

2015-01-28)

Greenwald, Marilyn S. Women in newspapers: A meta-analysis. 1989. http://eric.ed.gov/?

id=ED308536 (Hämtad 2015-01-28)

Göteborgsposten. Mångfaldsambition väcker debatt. 2015. http://www.gp.se/kulturnoje/

1.2722105-svt-s-mangfaldsambition-vacker-debatt (Hämtad 2015-05-24)

Kleberg, Madeleine. Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap. Högskoleverket i 

samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning, Stockholm, 2006 http://www.hsv.se/

download/18.539a949110f3d5914ec800083398/isbn_41-3.pdf (Hämtad 2015-03-03)

Lazar, Michelle. Feminist critical discourse analysis: Articulating a feminist discourse praxis. 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17405900701464816 (Hämtad 2015-01-28)

Medieakademien. Förtroendebarometern 2014. 2014. http://medieakademien.se/wp-content/

uploads/2014/03/2014_MedieAkedemins_Fortroendebarometer_140228.pdf (Hämtad 

2015-03-22)

Sveriges Radio. Ekot kvart i fem, 19 januari. 2015. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/493951?

programid=4540 (Hämtad 2015-01-30)

Sveriges Radio. Ekot kvart i fem, 20 januari. 2015. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/493969?

programid=4540 (Hämtad 2015-01-30)

31

http://www.academia.edu/7593901/Jokes_pranks_blondes_and_banter_recontextualising_sexism_in_the_British_print_press
http://www.academia.edu/7593901/Jokes_pranks_blondes_and_banter_recontextualising_sexism_in_the_British_print_press
http://www.academia.edu/7593901/Jokes_pranks_blondes_and_banter_recontextualising_sexism_in_the_British_print_press
http://www.academia.edu/7593901/Jokes_pranks_blondes_and_banter_recontextualising_sexism_in_the_British_print_press
http://jou.sagepub.com/content/early/2015/05/11/1464884915583770.full.pdf+html
http://jou.sagepub.com/content/early/2015/05/11/1464884915583770.full.pdf+html
http://www.regeringen.se/contentassets/f163741820d440649aa9b9fe5072a77b/delstudie-11-stereotyper-i-forvandling
http://www.regeringen.se/contentassets/f163741820d440649aa9b9fe5072a77b/delstudie-11-stereotyper-i-forvandling
http://www.regeringen.se/contentassets/f163741820d440649aa9b9fe5072a77b/delstudie-11-stereotyper-i-forvandling
http://www.regeringen.se/contentassets/f163741820d440649aa9b9fe5072a77b/delstudie-11-stereotyper-i-forvandling
http://eric.ed.gov/?id=EJ271032
http://eric.ed.gov/?id=EJ271032
http://eric.ed.gov/?id=ED308536
http://eric.ed.gov/?id=ED308536
http://eric.ed.gov/?id=ED308536
http://eric.ed.gov/?id=ED308536
http://www.gp.se/kulturnoje/1.2722105-svt-s-mangfaldsambition-vacker-debatt
http://www.gp.se/kulturnoje/1.2722105-svt-s-mangfaldsambition-vacker-debatt
http://www.gp.se/kulturnoje/1.2722105-svt-s-mangfaldsambition-vacker-debatt
http://www.gp.se/kulturnoje/1.2722105-svt-s-mangfaldsambition-vacker-debatt
http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800083398/isbn_41-3.pdf
http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800083398/isbn_41-3.pdf
http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800083398/isbn_41-3.pdf
http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800083398/isbn_41-3.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17405900701464816
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17405900701464816
http://medieakademien.se/wp-content/uploads/2014/03/2014_MedieAkedemins_Fortroendebarometer_140228.pdf
http://medieakademien.se/wp-content/uploads/2014/03/2014_MedieAkedemins_Fortroendebarometer_140228.pdf
http://medieakademien.se/wp-content/uploads/2014/03/2014_MedieAkedemins_Fortroendebarometer_140228.pdf
http://medieakademien.se/wp-content/uploads/2014/03/2014_MedieAkedemins_Fortroendebarometer_140228.pdf
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/493951?programid=4540
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/493951?programid=4540
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/493951?programid=4540
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/493951?programid=4540
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/493969?programid=4540
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/493969?programid=4540
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/493969?programid=4540
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/493969?programid=4540


Sveriges Radio. Ekot kvart i fem, 21 januari. 2015. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/493987?

programid=4540

Sveriges Radio. Ekot kvart i fem, 22 januari. 2015. [permalänk borttagen] (Hämtad 2015-01-30)

Sveriges Radio. Ekot kvart i fem, 23 januari. 2015. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/494023?

programid=4540 (Hämtad 2015-01-30)

Sveriges Radio. Ekot kvart i fem, 24 januari. 2015. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/494042?

programid=4540 (Hämtad 2015-01-30)

Sveriges Radio. Ekot kvart i fem, 25 januari. 2015. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/494061?

programid=4540 (Hämtad 2015-01-30)

Sveriges Radio. Mångfald. 2011. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?

programid=3113&artikel=5790804 (Hämtad 2015-05-15)

Sveriges Radio. Sveriges Radios publik - så mäts lyssnandet. 2013. http://sverigesradio.se/sida/

gruppsida.aspx?programid=3113&grupp=5119&artikel=5546111 (Hämtad 2015-03-22)

32

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/493987?programid=4540
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/493987?programid=4540
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/493987?programid=4540
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/493987?programid=4540
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/494023?programid=4540
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/494023?programid=4540
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/494023?programid=4540
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/494023?programid=4540
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/494042?programid=4540
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/494042?programid=4540
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/494042?programid=4540
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/494042?programid=4540
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/494061?programid=4540
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/494061?programid=4540
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/494061?programid=4540
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/494061?programid=4540
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=5790804
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=5790804
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=5790804
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=5790804
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3113&grupp=5119&artikel=5546111
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3113&grupp=5119&artikel=5546111
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3113&grupp=5119&artikel=5546111
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3113&grupp=5119&artikel=5546111

