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Sammanfattning 

”Melodifestivalen” är ett evenemang med miljontals tittare som sänds i SVT på bästa sändningstid. 

Den är ämne för en omfattande pressuppslutning, inte minst från kvällspressen, som granskar och 

skildrar de inblandades prestationer. Programledarna för ”Melodifestivalen 2011” var Rickard 

Olsson och Marie Serneholt, en manlig mediepersonlighet med stor erfarenhet från liknande 

uppdrag och en sångerska som precis börjat ta sig in på fältet. Vi gjorde en kvantitativ och en 

kvalitativ textanalys med syftet att ur ett genusperspektiv undersöka kvällspressens skildring av 

programledarna för ”Melodifestivalen 2011”. Vi ville undersöka vilka diskurser och 

könsstereotyper som finns etablerade i dessa tidningstexter. Detta genom att göra en kritisk 

diskursanalys av relevanta artiklar som publicerats under den aktuella perioden. Resultaten sade oss 

att könsstereotyper fortfarande återfinns i kvällspressens journalistik, att män och kvinnor framställs 

på olika sätt samt definieras inom olika ramar. 

Nyckelord: Melodifestivalen, kvällspress, stereotyper, kön, genus  
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1. Inledning och bakgrund 

”Melodifestivalen” är ett stort, återkommande medieevenemang i svensk TV. Det sänds i SVT1 på 

bästa sändningstid, kl. 20.00 på lördagskvällar, och följs av miljontals tittare varje år (SVTs 

hemsida). Eftersom programmet visas på en public service-kanal ska det följa vissa riktlinjer 

gällande respresentation av bl.a. kön, sexuell läggning och etnicitet. I SVTs mångfaldspolicy nämns 

bland annat: 

 
SVT välkomnar och respekterar olikheter med hänsyn till kön, ålder, etnicitet, religion eller trosuppfattning, 

sexuell läggning och funktionshinder. SVT ska hävda principen om alla människors lika värde genom att 

verka för jämställdhet och ökad mångfald samt motverka diskriminering i alla former. Detta ska avspeglas i 

såväl utbud som personalsammansättning. (SVTs hemsida) 

 

Utöver själva musiken så är resten av programmet, det som rör programledarna och olika 

mellanspel, ofta omskrivet och en viktig källa för sensationsjournalistik, inte minst hos 

kvällspressen. Antalet programvärdar kan variera, mellan oftast en till tre stycken, och detsamma 

gäller könsfördelningen. Vi har valt att fokusera på ”Melodifestivalen” 2011 eftersom den är mest 

aktuell men även mycket intressant ur ett genusperspektiv. Som studieobjekt har vi valt 

kvällspressens skildring av programledarna för ”Melodifestivalen” 2011, Marie Serneholt och 

Rickard Olsson: en ung, kvinnlig artist utan egentlig programledarbakgrund och en manlig, 

medelålders veteran inom svensk TV med erfarenhet från såväl ”Nyhetsmorgon”, ”Bingolotto” och 

frågesportsprogrammet ”Vem vet mest?”.  

Det är viktigt att göra den här undersökningen eftersom det är genom medierna vi formar 

vår bild av världen - medierna producerar och reproducerar på så sätt uppfattningar om kön, 

stereotyper och förväntningar kring hur män och kvinnor ska se ut, bete sig, yttra sig osv. Enligt 

Jarlbro (2006:148) är medierna:  

 

(D)el av den totala samhälleliga kontexten som vi ingår i och bidrar till att skapa vår medborgaridentitet. Det 

faktum att ett kön har tolkningsföreträde om vad som är viktigt i världen och varför (…) innebär att medierna 

har makt över genusordningen. 

 

Frågan om hur Marie Serneholt och Rickard Olsson skildras i kvällspressen i samband med sin 

medverkan som programledare för “Melodifestivalen” 2011 är på så sätt intressant ur ett 

genusperspektiv. Just “Melodifestivalen” är särskilt intressant då det är ett program som är i ständig 

förändring (ny musik, ny underhållning, nya programledare) samtidigt som det är väldigt 

traditionsbundet. Det är ett populärkulturellt fenomen som varje år följs av en mycket stor del av 

Sveriges befolkning, vilket innebär att de bilder som denna medietext skapar har stor 

genomslagskraft. Ett inflytelserikt program som “Melodifestivalen” kan ha potential att gå i fronten 
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när det gäller förändringar som rör synen på kön och genus. Därför är skildringen av programmet 

viktig för bevarandet alternativt begränsandet av könsstereotyper.  

Vidare har vi funnit att det finns ytterst lite, eller ingen, tidigare forskning kring just 

fenomenet “Melodifestivalen”, något som ytterligare motiverar vårt ämnesval. Det finns dock en 

uppsjö av tidigare forskning kring närliggande ämnen som är relevanta för vår undersökning. David 

Gauntletts undersökning om livsstilsmagasin (2008) är relevant eftersom den tar upp 

genusproblematiken i tryckta medier. Sara Mills forskning (2008) om genus och språk är användbar 

då den behandlar dold sexism i bland annat tidningsartiklar samt pekar på de diskurser och 

dominerande ideologier som ligger bakom språkbruket. Även Ann Weatheralls Language, Gender 

and Discourse (2002) bidrar med intressanta infallsvinklar gällande språk, genus och diskurser. Vi 

har även haft stor nytta av Gunilla Jarlbros forskning kring medier, genus och makt (2006), vilken 

bland annat behandlar genusrepresentationen i nyhetsmedier. Maria Edströms avhandling TV-

rummets eliter: Föreställningar om kön och makt i fakta och fiktion (2006) är användbar eftersom 

den behandlar könsmärkning av medier och ger oss en uppfattning om eliter, något som är relevant 

eftersom vår undersökning fokuserar på personer i prestigefyllda medieroller. 

 

2. Syfte och frågeställning 

Vårt syfte är att undersöka hur män och kvinnor i prestigefyllda medieroller skildras i kvällspressen 

idag, samt att få ökad förståelse för hur detta medium bidrar till att upprätthålla föreställningar och 

stereotyper kring manligt och kvinnligt. Den övergripande frågeställningen lyder: 

 

 På vilket sätt förstärker kvällspressen rådande dominerande ideologier genom användandet av 

könsstereotyper i skildrandet av Marie Serneholt och Rickard Olsson i samband med deras 

medverkan som programledare för “Melodifestivalen” 2011?  

 

Vi vill undersöka hur kvällstidningarnas bruk av könsstereotyper kan sättas i relation till rådande 

diskurser i samhället. För att kunna besvara våra frågeställningar kommer vi att tillämpa både en 

kvantitativ och en kvalitativ textanalys. Vi hoppas kunna besvara den övergripande frågeställningen 

genom att finna svar på dessa frågor: 

 

● Vilka teman och ord används för att definiera Marie Serneholt respektive Rickard Olsson? 

● Hur ser den visuella representationen ut? Hur ofta förekommer programledarna på bild och 

vilka tolkningar kan göras utifrån dessa? 

● På vilka sätt skiljer sig rapporteringen av de båda programledarna åt? 
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● På vilket sätt skildras kön i artiklarna och hur kommer föreställningar om manligt och 

kvinnligt till uttryck? 

● Hur produceras och reproduceras stereotyper i texten? 

● Vilka teman och diskurser kan vi utläsa ur texterna och hur kan dessa ses som ett uttryck för 

rådande sociokulturella kontexter och dominerande ideologier i samhället? 

 

3. Val av metod 

Vi ser det som relevant att använda oss av både en kvalitativ och en kvantitativ metod under det här 

arbetet. Jarlbro (2006:25) förklarar att genusforskning ibland ses som mindre vetenskaplig då denna 

kan anses bestå av ”löst tyckande”. Detta kan åtgärdas genom användandet av kvantitativa metoder 

eftersom dessa bidrar till objektiva/statistiska resultat. Till att börja med tillämpade vi alltså en 

kvantitativ innehållsanalys på materialet för att på så sätt skapa en grund för en kvalitativ 

motsvarighet. Den kvantitativa innehållsanalysen syftar till att undersöka ett större material som kan 

fungera representativt så att mer generella slutsatser kan dras (Ekström & Larsson 2010:119). 

Vidare använde vi oss av en kvalitativ textanalys där vi istället riktade in oss på en kritisk 

diskursanalys med förhoppningar om att kunna urskilja dolda maktstrukturer som gäller kön och 

genus samt att undersöka hur texterna ger uttryck för olika samhälleliga förväntningar kring manligt 

och kvinnligt (Ekström & Larsson 2010:267). 

Det är i studiet av texter som vi kan skaffa oss kunskap om den makt som medierna utövar, 

om den så är medveten eller omedveten (Östbye et al. 2003:64). Texterna skildrar samhället och 

den underliggande ideologi som styr formuleringar, ordval och åsikter hos författaren, vilket gör 

dem särskilt intressanta för denna studie. Eftersom vi undersöker artiklarna ur ett genusperspektiv 

kom vi fram till att det vore mest lämpligt att använda oss av en kritisk diskursanalys eftersom 

denna ”strävar efter att lyfta upp de omedvetna sociokulturella processerna på medvetandeplanet” 

(Ekström & Larsson 2010:274). Den kritiska diskursanalysen kunde med andra ord hjälpa oss att 

kringgå konventionellt tänkande så att vi kunde se på ett stycke av vår egen kultur med nya ögon, se 

kritiskt på sådant som för oss kommit att bli så vanligt att vi i normala fall inte ifrågasätter det 

(Becker 1998:83). Då vi analyserade materialet tillämpade vi en symptomal läsart för att kunna 

lyfta fram underliggande normer och föreställningar. Dessa ligger till grund för texten men syns inte 

direkt på ytan eftersom de ses som naturliga och oproblematiska (Östbye et al. 2003:65).  

 

3.1. Kvantitativ innehållsanalys 

De konkreta frågeställningarna ovan bidrog till att översätta det mer generella forskningsproblemet 

till mätbara variabler, vilka vi använde för att konstruera ett kodschema. Syftet med detta var att ge 
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svar på våra frågeställningar kring könsrelaterade teman och ord i texterna. När vi fått fram ett 

lämpligt urval tittade vi närmare på det genom att läsa igenom artiklarna och därigenom få en bild 

av vilka teman och ord som, utifrån våra forskningsfrågor, kunde tänkas vara relevanta att söka på i 

den kvantitativa innehållsanalysen. Specifika teman eller ord som förekom ofta i samband med den 

ena eller den andra programledaren använde vi sedan som kategorier och underkategorier i 

kodschemat. Här menar vi ord som direkt kan kopplas till programledarnas namn, dvs. inte ord som 

förekommer i annonser eller notiser/artiklar där programledarna inte nämns. Orden kan förekomma 

i såväl brödtext som rubriker, ingresser och bildtexter. Vi valde kategorierna mode och privatliv 

med underliggande värden på vardera kategorin. Temat ”mode” är relevant eftersom det är mycket 

stort fokus på kläder i “Melodifestivalen”, och ”privatliv” är starkt kopplat till motsatsparet 

offentlig/privat vilket är vanligt förekommande inom genusforskningen. Dessa kodades sedan på 

samma sätt för Marie Serneholt (MS) och Rickard Olsson (RO) genom att vi lät variabelvärdena 

fungera som sökord som vi sökte på i artikelmaterialet. Förekomsten av varje värde i samband med 

den ena eller andra programledaren räknades och jämfördes sedan. Under kategorin ”mode” var 

sökorden ”kläder, ”smink”, ”hår” och ”mode”, och under kategorin ”privatliv” var sökorden 

”partner” (detta innefattar ”pojkvän”, ”flickvän”, ”sambo” och ”partner”), ”familj”, 

”sex”/”sexualitet” samt ”stöd”.  

Vi ansåg det även vara relevant att undersöka hur programledarna förekom i bilder, för att se 

om stereotypa tendenser kunde urskiljas även här. Vi utformade därför ännu ett kodschema, med 

kategorin ”förekomsten i antal bilder” och värdena: ”tillsammans”, ”ej tillsammans” (varken med 

programledarkollegan eller partner), ”med partner”, ”modebilder” (arrangerade bilder utanför 

Melodifestivalskontexten, med syfte att framhäva kläder eller smink.) samt ”totalt”. Vi ville genom 

denna kodning ta reda på om någon av programledarna var överrepresenterad på bild, samt hur 

representationen i bilderna såg ut.  

Utformningen av dessa kodscheman ser ut såhär: 

 

 

 

 

 

MODE: MS RO 

Kläder   

Smink   

Hår   

Mode   

PRIVATLIV: MS RO 

Partner   

Familj   

Sex/sexualitet   

Stöd   
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3.2. Kvalitativ innehållsanalys 

Till att börja med sammanfattade vi materialet och kartlade innehållet i varje enskild artikel. Detta 

var viktigt inte minst för att få en översikt, men också för att underlätta det kommande arbetet med 

att analysera de intertextuella relationerna artiklarna emellan. Därefter identifierade vi de teman 

som återfanns i artiklarna och fastställde hierarkierna för dessa genom att undersöka innehållet i 

rubriker, underrubriker och ingresser. Här kom den kvantitativa undersökningen att vara till hjälp 

eftersom vi i och med den redan hade begränsat oss till en del teman som var intressanta att titta 

närmare på. Vidare studerade vi texternas schematiska struktur då vi koncentrerade oss på vad som 

förmedlades i rubrik och ingress, vad bakgrunden till själva texten var, vilka aktörer som förekom i 

texten utöver programledarna samt hur dessa förhöll sig till dem. I det här sammanhanget var det 

intressant att se vilka som hade tolkningsföreträde, var det journalisten själv eller lämnades ordet 

över till de intervjuade? Fick Marie Serneholt uttala sig om Rickard Olssons prestation i 

programmet och vice versa? Fanns det rentav en tredje part som antog en expertroll och hur 

vinklade dessa sina uttalanden?  

 

3.3. Urval och materialinsamling 

Vi valde att koncentrera oss på kvällspressen eftersom det är ett sätt att undvika ett alltför 

överväldigande material, men framför allt eftersom de teman och situationer som återfinns hos 

“Melodifestivalen” lämpar sig mer för kvällspressens typ av journalistik. Det rör sig om diverse 

”skandaler”, ”chocker” m.m., vilket dagspressen vanligtvis inte behandlar med samma 

engagemang. Vi koncentrerade oss på tidningarna Aftonbladet och Expressen (inklusive 

Kvällsposten) eftersom dessa är de största kvällstidningarna i Sverige (www.ts.se) och 

“Melodifestivalen” är ett evenemang som dessa tidningar skriver flitigt om år efter år. 

För insamlingen av vårt kvantitativa material använde vi oss av Mediearkivet 

(www.mediearkivet.se). Vi begränsade sökningen till Aftonbladet, Expressen och Kvällsposten samt 

deras respektive bilagor och använde sedan sökorden ”Melodifestivalen” i kombination med 

antingen ”Marie Serneholt”, ”Rickard Olsson” eller båda två. Vårt urval av artiklar berörde 

perioden från och med november 2010, då programledarna för det kommande årets melodifestival 

Förekomst i 

antal bilder 

Tillsammans Ej tillsammans Med partner Modebilder Totalt 

Marie 

Serneholt 

     

Rickard 

Olsson 
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tillkännagavs, fram till en vecka efter sista deltävlingen i mars 2011. Den exakta tidsperioden för 

vår materialinsamling blev 17-11-2010 till 19-03-2011. I och med att det är svårt att definiera vad 

som är artiklar i vårt urval har vi valt att definiera det som totalt 73 sidor material i form av artiklar, 

notiser, bilder med tillhörande bildtexter etc. Det kunde till exempel röra sig om flera artiklar på 

varje sida, artiklar som sträckte sig över flera sidor, samt flertalet bilder och notiser vid sidan om 

artiklarna. Allt detta material användes vid den kvantitativa undersökningen och representerar hela 

vår valda tidsperiod. 

När vi gjorde urvalet till den kvalitativa undersökningen utgick vi från det urval som vi 

redan gjort till den kvantitativa. Vi utförde ett strategiskt urval där vi valde ut 21 artiklar att studera 

närmare. Vi valde artiklarna eftersom de var relevanta i och med att fokus låg på programledarna 

alternativt viktiga händelser i samband med “Melodifestivalen”, där programledarna var delaktiga. 

Artiklarna var även intressanta ur ett genusperspektiv. 

 

3.4. Metodkritik 

Det ska påpekas att kritik mot textanalys finns, och att vi är medvetna om eventuella brister med 

denna. Genom att vi var två som kodade materialet tror vi att vi kunnat undvika större kodningsfel 

och brister i objektiviteten, men vi är medvetna om att det är svårt att helt och hållet undvika alla 

former av sådana problem. En annan kritik är den som Östbye et al. (2003:64) beskriver; Enligt 

Silverstone kan vi inte erhålla kunskaper om hur texter mottas, utan bara få kunskaper om texterna. 

Det vill säga, genom att endast studera artiklarna och bortse från mediekonsumenterna som läser 

dem, kan det vara svårt att egentligen säga något om vad de har för betydelser. Mottagarna kan ju 

tolka en text annorlunda än vad som avsetts. Vår undersökning fokuserar dock inte på hur 

mottagarna uppfattar och tolkar texterna, utan snarare på texterna i sig, och vad dessa säger om den 

kontext de befinner sig i. Därför tror vi att textanalyserna är både befogade, intressanta och 

nödvändiga. 

Vi är medvetna om att vårt tillvägagångssätt kan innebära vissa risker för bortfall. Ekström och 

Larsson (2010:132) nämner bland annat att användandet av digitala arkiv som Mediearkivet är en 

indirekt väg, vilket innebär att allt material inte läggs ut. Bortfallet kan t.ex. innehålla 

frilansmaterial o.dyl. Objektiviteten skulle möjligtvis kunna hotas något av att vi tolkar materialet i 

en kontext som är frikopplad från den ursprungliga (Ekström & Larsson 2010:132). Till skillnad 

från de vanliga mediekonsumenterna tar vi del av materialet från ett forskningsperspektiv, då vi 

utgår från vissa teorier och hypoteser. 
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4. Teori 
 

I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning och relevanta begrepp som är användbara för att 

uppnå syftet med vår undersökning. Vi presenterar begreppen stereotyper, genus/kön, dold sexism, 

diskurser, maskulinitet/femininitet, samt Bourdieus teorier om symboliskt våld, symboliskt kapital, 

fält och manlig dominans. 

 

4.1. Stereotyper och genus 

Vi hanterar dagligen en uppsjö av information. Genom historien har vi alltid haft ett behov av att 

typologisera och generalisera för att kunna hålla ordning på allt det som vi uppfattar med våra 

sinnen. Vi placerar människor vi möter i kategorier efter deras personlighet, utseende och sätt att 

vara. Risken finns dock att vi tar det hela ett steg för långt, att vi låter vissa av dessa typologier 

gälla inte enbart för enskilda individer utan för hela grupper. När vi säger att en viss aspekt, kanske 

utseende eller sätt att vara, gäller för hela grupper så har vi skapat en stereotyp (Edström 2006:36). 

Stereotyper kan vara att vi anser att amerikaner är dumma, att tyskar är stela, att kvinnor är 

undergivna och att män är dominanta. Stereotyper fokuserar helt enkelt på specifika karaktärsdrag, 

verkliga eller inbillade, som sedan överdrivs (Holmes & Meyerhoff 2003:468). Vidare beskriver 

Mills (2008:127) hur stereotyper förekommer inom media: 

 

The stereotype is not a fixed set of behaviours which exist somewhere, but the hypothesised version of the 

stereotype is something which is played with by those arenas where our „common‟ experience is mediated, 

for example on television, in advertising, newspapers and magazines. 

 

I vår undersökning har vi som bekant koncentrerat oss på de könsstereotyper som produceras och 

reproduceras i svensk kvällspress. Könsstereotyper som exempelvis att män har en dominerande 

position i samhället medan kvinnor istället har en undergiven. Stereotyper kan vara både positiva 

och negativa, men de som cirkulerar i samhället tenderar att uppvärdera manliga egenskaper medan 

de kvinnliga förminskas, något som även bör sättas i förhållande till aspekter som klass, etnicitet, 

sexuell läggning och ålder (Edström 2006:37). I vår studie handlar det om en medelålders, 

professionellt erfaren man i förhållande till en yngre, inom fältet relativt oerfaren kvinna. Dessa 

skillnader bidrar till att det är intressant att studera just detta programledarpar i vår undersökning av 

stereotyper och könsroller inom media.  

I vår undersökning och i liknande undersökningar, de som rör manligt och kvinnligt, är det 

mycket viktigt att reda ut de centrala begreppen kön och genus. Något förenklat syftar kön till 

biologiskt kön medan genus syftar till socialt konstruerat kön (Jarlbro 2007:12). Judith Butler ställer 

sig kritisk till påståendet att genus skulle vara oberoende av kön. Hon menar att beteckningarna 
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man och maskulin lika gärna kan gälla för den kvinnliga kroppen, liksom kvinna och feminin för 

den manliga (Butler 2007:9). Vidare utreder Butler om det verkligen är på detta sätt, eller om genus 

faktiskt begränsas av det biologiska könet. I vår undersökning utgår vi från att genus inom medierna 

är relativt begränsat (därmed inte sagt att detta inte är i förändring) och att genus är beroende av kön 

vilket ger upphov till fasta ramar för könsroller och stereotyper. Jarlbro (2007:13) presenterar 

Yvonne Hirdmans tankar om genusbegreppet som något mer svårdefinierbart än bara ”socialt kön”. 

Hon menar att genusbegreppet även innefattar maktrelationer mellan män och kvinnor, något som 

vi är intresserade av i den här undersökningen. Vår definition av begreppen är alltså att kön står för 

biologiskt kön som åtminstone till viss del påverkar det socialt konstruerade könet kallat genus. 

Genus innefattar även de maktstrukturer som går att finna mellan könen och begreppet kommer att 

förekomma ofta i denna studie.  

 

4.2. Maskulinitet kontra femininitet - diskurser om kön och genus 

Weatherall redogör för en definition av diskursen som rör kön. Dels är det sättet som kön 

konstrueras genom beskrivningar i tal och text, dels är det sätter som kön tilldelas mening för att vi 

ska förstå världen bättre (Weatherall 2002:76). Vidare beskriver hon hur sociala och politiska 

relationer är integrerade i våra sätt att tänka och tala om världen (ibid:79), något som innebär 

problem då det kommer till en strävan för jämlikhet. Detta eftersom forskning visar att det inom 

dessa aspekter, de sociala och politiska, råder en obalans vad gäller kön och genus, både i sättet som 

könen representeras och i hur de framställs. För vår undersökning är det intressant att studera 

huruvida Marie Serneholt respektive Rickard Olsson definieras inom olika ramar. Weatherall 

presenterar Nancy Henleys klassificering av sexistiskt språk: Språk som ignorerar kvinnor, språk 

som nedvärderar kvinnor samt språk som definierar kvinnor snävt (ibid:13). I vår analys undersöker 

vi närmare om språkbruket i artiklarna bidrar till någon av dessa klasser. 

För att enklare förstå kvällspressens skildring av män och kvinnor är det relevant att titta på 

andra sammanhang och andra genrer där skildringar av könen ligger i fokus. En typisk sådan genre 

är livsstilsmagasin för män respektive kvinnor. Dessa är intressanta eftersom de ses som viktiga 

källor för reproducerandet och manipulerandet av maskulina/feminina diskurser (Gauntlett 

2008:167). Genom att titta på forskningen kring livsstilsmagasin kan vi få flera uppslag till vad vi 

bör koncentrera oss på inom vår egen undersökning. Genom att studera skildringarna av det 

motsatta könet i dessa tidningar kan vi utveckla en slags mall för könsstereotyper i text och hur de 

används.  Även stereotyper som gäller för det egna könet förstärks i magasinen då de kan antyda att 

kvinnor finner lyckan genom att hitta en man (ibid:199) och att män förutsätts vara intresserade av 

bilar, sport och öl. Begreppet “grabbighet”, en fri översättning av “laddism (Gauntlett 2008:164ff) 

eller “the new lad ideology” (Mills 2008:134), är intressant i detta sammanhang. Det är en reaktion 
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på feminismens förespråkande av en ny sorts man som ska vara mer omtänksam och förstående och 

är en återgång till ålderdomliga värden som rör sexism och homofobi (ibid.). För vår undersökning 

vore det intressant att se i vilken mån denna grabbighet, eller kanske en motsvarande “tjejighet”, 

förekommer i vårt material och om de är kopplade till manlig dominans. 

 Historiskt sett har medierna genomgått en feminisering, fokus slutade ligga på kalla fakta och 

elitistiskt språk och texterna blev mer lättillgängliga (Carter 1998:19). Denna feminisering följdes 

av en sexualisering (Carter 1998:24) då kvinnor började figurera på bilder i stor utsträckning, mer 

eller mindre avklädda. Detta kan kopplas till vad Patricia Holland kallar “mäns rätt till sex” (Carter 

1998:26), att män förutsätts ha rätt till den kvinnliga kroppen genom bland annat medierna, vilket 

pekar på en mängd variabler som används för att stärka könsstereotyper och en manlig dominans.   

 

4.3. Bourdieus begrepp 

Eftersom vi utgår från att det finns en obalans i relationen mellan könen och att denna obalans har 

en inverkan på samhället i stort är det ytterst relevant att använda Bourdieus teorier och begrepp. 

Han menar att system av dominans och underordning är något som kännetecknar alla 

samhällssystem (Jarlbro 2006:62, Bourdieu 1999).  Till att börja med har vi begreppet symboliskt 

kapital som kan användas för att synliggöra en dold ekonomi som tar sig uttryck i prestige, 

anseende och erkännande (Edström 2006:18), ett utbyte av såväl symboliska som materiella 

tillgångar (Broady 1988:3). I vår undersökning kommer vi främst att koncentrera oss på symboliskt 

kapital i form av erfarenhet. Erfarenhet tillskrivs ett speciellt värde inom media och efter en första 

genomläsning av materialet kan man konstatera att just erfarenhet är hårdvaluta när det gäller att 

tilldelas den prestigefyllda rollen som programledare för “Melodifestivalen”. I det här fallet är 

medierna och kanske även “Melodifestivalen” i sig att se som fält, det vill säga maktsfärer som 

samhället består av (Edström 2006:19, Broady 1988:5) där det finns speciella regler för bruket av 

symboliskt kapital.  

Enligt Bourdieu legitimeras en manlig dominans genom att den görs till en del av den 

biologiska naturen, en natur som i själva verket är en social konstruktion (1999:36). Genom att dra 

nytta av de naturliga, biologiska skillnaderna när det kommer till sådant som arbetsfördelning, antas 

dessa utgöra grunden för sociala skillnader (Bourdieu 1999:37), något som senare i historien lett till 

en manlig dominans även när det kommer till exempelvis maktfördelning. Manlig dominans tar sig 

i vårt fall uttryck i representationen i medierna, sättet som könen presenteras på och genom de 

påståenden om könsroller som tas för givna och på så sätt bekräftas av såväl män som kvinnor 

(Jarlbro 2006). Den förekommer i text men också i bild och det krävs kritisk granskning för att 

kunna identifiera den eftersom den fortfarande är ett naturligt fenomen som skapas i samband med 

att vi formar vår världsbild. 
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I Den manliga dominansen (1999) talar Bourdieu om symboliskt våld, något som även 

Jarlbro (2006) resonerar kring och ger konkreta exempel på. Hon beskriver hur symboliskt våld 

utövas genom kommunikation och fungerar som en maktstrategi som går ut på att upprätthålla den 

manliga dominansen över kvinnor (Jarlbro 2006:62). Vidare ger Jarlbro (ibid:146) ett exempel på 

hur symboliskt våld utövas: Kvinnliga politiker som skildras i medier omtalas oftare i egenskap av 

sitt utseende eller som någons mor eller fru, medan män däremot omtalas i egenskap av sin 

offentliga roll. Strinati (2006: 163) ger oss en tydlig bild av att detta är ett faktum som gäller såväl 

politiker som övriga: 

 
Numerous quantitative content analyses have shown that women hardly appear in the mass media, be it 

depicted as wife, mother, daughter, girlfriend; as working in traditionally female jobs (secretary, nurse, 

receptionist); or as sex-object. Moreover, they are usually young and beautiful, but not very well educated. 

 

 

4.4. Dold sexism  

Genom att analysera det språkbruk som förekommer då kvinnor representeras i media, kan dold 

sexism och diskrimineringar uppmärksammas (Mills 2008:155). Det är viktigt att vara medveten 

om hur sexism utövas på individnivå, för att kunna spåra de bakomliggande sociala normerna och 

dominerande ideologierna (ibid:159). Dessa både påverkar och påverkas av det språkbruk som 

förekommer inom exempelvis kvällstidningsjournalistiken. För att kunna göra generaliseringar 

angående sexism, och för att kunna se helheten och den samhälleliga kontexten bör man alltså vara 

medveten om hur sexism utövas på lägre nivåer (ibid:158). En sådan nivå kan, som i vår 

undersökning, vara kvällspressens skildringar av en manlig respektive kvinnlig programledare. 

Genom att studera dessa medietexter kan vi få en uppfattning om vilka rådande normer och 

diskurser kring genus som bidrar till dold sexism och stereotyper. 

Weatherall (2002: 31) pekar på hur språk inte är neutralt utan djupt ideologiskt, vilket 

innebär att det kan avslöja makstrukturer och dominerande ideologier i samhället. Mills (2008: 44) 

beskriver hur dold sexism i språket bidrar till att forma idéer och antaganden som ses som så 

självklara att vi undgår att inse deras egentliga betydelser. Inom media är dold sexism vanligt 

förekommande, och den tar sig uttryck på olika sätt. Ett exempel är sättet att i tidningsartiklar 

nämna kvinnor vid förnamn medan män i högre grad nämns vid både för- och efternamn, något som 

bidrar till att marginalisera och nedvärdera kvinnorna (Jarlbro 2006:85).  

 Mills (2008:137) beskriver hur brittiska tidningars representation av kvinnor sker på ett 

indirekt sexistiskt sätt, genom att de beskrivs annorlunda än män i liknande maktpositioner. Ord 

som används av media för att representera kvinnor inom den offentliga sfären har ofta negativa 

konnotationer och kan associeras till exempelvis konflikter eller problem. För vår undersökning är 

det intressant att analysera artiklarnas beskrivningar av Marie Serneholt respektive Rickard Olsson, 
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för att ta reda på om liknande negativt klingande ord associeras till någon av dem. Detta sätt att 

skildra kvinnor ger, enligt Mills (ibid.) intrycket av att kvinnor inte hör hemma i den offentliga 

sfären på samma sätt som män. Genom att mannen är norm i den offentliga sfären, ses kvinnan som 

en avvikare, ett undantag, något som ytterligare bekräftas av medias budskap att det är svårt för 

kvinnor att lyckas (ibid:138). Ett exempel är kvinnliga politiker, vilka, till skillnad från sina manliga 

motsvarigheter, ständigt definieras som just kvinnliga politiker, och inte bara ”politiker” (Jarlbro 

2006:147). I vårt fall är det intressant att utreda huruvida Marie Serneholt definieras i egenskap av 

att vara kvinna. Kan det vara så att Rickard Olsson ses som normen medan Marie Serneholt ses som 

undantaget? 

 Genom att kvinnor inom media ofta framställs som passiva objekt, snarare än aktiva subjekt, 

undanträngs deras chans att komma till tals. Weatherall (2002:13) förklarar hur en konsekvens av 

kvinnors frånvaro som aktiva subjekt i bland annat tidningsartiklar är att de blir osynliga. Hon 

presenterar en innehållsanalys av amerikanska tidningar som visar hur detta stämmer: 

 
Caldas-Coulthard found that men were more often quoted as saying things than women and were more often 

attributed as being the agents of action than women. Hence, in news reports women are not only ignored by 

not being the writers and subjects of stories, but are also marginalised by being denied the role of active 

agents.  (Weatherall 2002: 14) 

 

Vidare förklarar Mills (2008:71) hur Caldas-Coulthard genom sin undersökning visar på att 

kvinnors röster sällan hörs i tidningarna, och att när så ändå är fallet är det oftast i samband med den 

privata sfären. De professionella rösterna är i princip förbehållna männen.  
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5. Analys 
 

I det första delkapitlet presenterar vi resultat och slutsatser av den kvantitativa undersökningen. Vi 

besvarar främst frågorna om vilka teman och ord som används för att definiera programledarna 

samt hur den visuella representationen ser ut. Här kommer vi in på hur rapporteringen av 

programledarna skiljer sig åt, ur ett kvantitativt perspektiv. 

 De övriga delkapitlen ägnas åt den kvalitativa undersökningen, där vi koncentrerar oss på 

frågorna som rör hur föreställningar om manligt och kvinnligt kommer till uttryck i artiklarna samt 

hur stereotyper produceras och reproduceras. I dessa delkapitel uppnår vi det övergripande syftet 

angående hur artiklarna skildrar könsstereotyper vilka kan ge uttryck för dominerande samhälleliga 

ideologier och diskurser.  

 

5.1. Framställningen av programledarna – i siffror 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan syns ett kodschema som visar hur många gånger vissa teman och ord förekommer i anslutning 

till Marie Serneholt (MS) respektive Rickard Olsson (RO), i de totalt 73 sidor artikelmaterial vi 

undersökte. Av kodschemat framgår att temat ”mode” helt och hållet kan kopplas till Marie 

Serneholt, medan det i princip inte förekommer över huvud taget i samband med Rickard Olsson.  

Ord som ”kläder”, "smink”, ”hår” och "mode” kan således tolkas som könsmärkta (Edström 

2006:16), och förknippas alltså med Marie Serneholt. 

Även temat ”privatliv” är något som till övervägande del förekommer i samband med Marie 

Serneholt, förutom på en punkt; sex och sexualitet. Sökorden ”pojkvän”/”sambo”, ”familj” samt 

”stöd” förekom relativt flitigt i anslutning till Marie Serneholt, där ”pojkvän”/”sambo” var allra 

mest förekommande. Här bör poängteras att Marie Serneholts pojkvän är Måns Zelmerlöw, känd 

artist och dessutom programledare för Melodifestivalen 2010. Han innehar ett nyhetsvärde då han är 

känd i media, vilket gör honom och Marie Serneholt till ett ur mediesynpunkt högintressant 

MODE: MS RO 

Kläder 11 2 

Smink 8 0 

Hår 6 0 

Mode 6 0 

PRIVATLIV: MS RO 

Partner  32 5 

Familj 11 3 

Sex/sexualitet 0 7 

Stöd 10 0 
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kändispar. Sex eller sexualitet var dock ord som inte förekom över huvud taget i samband med 

Marie Serneholt; däremot kan vi se att Rickard Olsson förknippas en del med detta.   

Att ordet ”stöd” kan kopplas till Marie Serneholt, men inte alls till Rickard Olsson, tyder på 

att hon i artiklarna framställs som i ett större behov av just detta, vilket kan tolkas som att 

tidningarna skildrar henne som mindre erfaren och självsäker än sin manliga kollega. Den låga 

förekomsten av relations- och familjerelaterade ord i samband med Rickard Olsson, tyder på att 

detta inte är huvudfokus i tidningarnas skildring av honom. Tvärtom verkar det vara för Marie 

Serneholt; här förekommer ord som kan relateras till privatlivet mycket mer frekvent. Intressant är 

dock att sex däremot inte förekommer i skildringarna av Marie Serneholt, trots att privatlivet är ett 

tema som hon tydligt förknippas med.  På samma sätt är det intressant att privatliv inte verkar 

prioriteras i samband med Rickard Olsson, trots att sex är ett ämne han, som den enda av de två, 

uttalar sig om. 

Här nedan syns ett kodschema som visar programledarnas förekomst i bilder på de 73 sidor 

artikelmaterial vi studerade. Förutom att redogöra för det totala antalet bilder som respektive 

programledare förekommer på, redovisas här även hur många gånger programledarna förekommer 

på bild tillsammans eller inte, antal gånger de förekommer på bild tillsammans med sin respektive 

partner samt antal gånger de förekommer på modebilder. 

 

Förekomst i 

antal bilder 

Tillsammans Ej tillsammans Med partner Modebilder Totalt 

Marie 

Serneholt 

30 43 7 4 80 

Rickard 

Olsson 

30 14 2 0 46 

 

Genom att studera detta kodschema ser vi att Marie Serneholt förekommer på betydligt fler bilder 

än Rickard Olsson. Marie Serneholt förekommer även mycket oftare i sammanhang utanför 

programledarkontexten (dvs, inte tillsammans med Rickard Olsson), medan de sammanhang som 

Rickard Olsson förekommer i (tillsammans med Marie Serneholt) oftare har direkt anknytning till 

programledarskapet i “Melodifestivalen”. Detta styrks även av det faktum att Marie Serneholt 

förekommer på bild med sin partner i större utsträckning än Rickard Olsson. Hon förekommer även 

till skillnad från sin manliga kollega på flera modebilder, vilket återigen pekar på hur temat ”mode” 

verkar vara könsmärkt i dessa tidningar. 

Denna kvantitativa innehållsanalys ligger till grund för den kvalitativa textanalysen som 

följer nedan. De ytligare mönster som vi kan urskilja ur våra kodscheman analyserar vi här mer 

djupgående i 21 utvalda artiklar, med fokus på stereotyper i såväl brödtexter som rubriker, ingresser 

och bilder. 
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5.2. Symboliskt våld, dold sexism och mannen som aktiv agent 

Under analysens gång upptäckte vi redan tidigt att majoriteten av artiklarna med Marie Serneholt på 

ett eller annat sätt nämner hennes pojkvän, Måns Zelmerlöw. Marie Serneholt verkar ständigt ställas 

i relation till honom, och det förekommer mycket ofta att det i artiklarna beskrivs hur Marie 

Serneholt får råd och stöd från Måns Zelmerlöw. Detta kan jämföras med artiklarnas behandling av 

Rickard Olsson, vars relation endast kom på tal i en av de 21 artiklar vi analyserade; ”En utlösning 

botar problem” (Larsson: 2011-02-05), och då enbart för att poängtera att Rickard Olsson har en 

flickvän som är mycket yngre än han själv. 

En annan tydlig tendens i artiklarna var beskrivningar av Marie Serneholts utseende; det 

kunde röra sig om allt ifrån kortare kommentarer om klädval eller sminkning, till hela reportage på 

modesidorna. I artikeln ”Test: Bästa plutet” (Cavalli: 2010-12-09), där Marie Serneholt testar 

läppglans, ställs i princip bara frågor om vad programledaren föredrar för läppglans, hur hon 

sminkar sig och vad hon alltid har med sig för smink i väskan. Artikelförfattaren skriver: ”Det är 

ingen underdrift att säga att Marie Serneholt är van att sitta framför sminkspegeln.” varpå 

programledaren får frågor som “Hur ska ett bra läppglans vara tycker du?”, “Hur brukar du 

applicera på läpparna?” och “Vad har du alltid med dig i väskan?”.  

Endast den avslutande frågan från artikelförfattaren berör Marie Serneholts roll som 

programledare, då hon snabbt får svara på hur det känns inför “Melodifestivalen”. I övrigt framgår 

tydligt att denna artikel inte handlar om Marie Serneholts offentliga roll som programledare för 

“Melodifestivalen” 2011, utan snarare om Marie Serneholt som någon som kan sin sak vad gäller 

smink. Det är visserligen inte konstigt att hennes programledarskap inte är i fokus i denna artikel, 

som ju uppenbarligen handlar om smink, men det intressanta är att fråga sig varför Marie Serneholt 

förekommer i just detta sammanhang. Intressant är även att fråga sig om en motsvarande artikel 

med Rickard Olsson som huvudperson skulle förekomma lika naturligt i kvällspressen, det är nog 

snarare så att modeartiklar för män är något som är förbehållet livsstilsmagasin.  

Rickard Olsson tillåts i mycket högre grad framträda i egenskap av sin offentliga roll som 

programledare, medan Marie Serneholt mycket oftare beskrivs i egenskap av privatperson samt 

definieras snävt i samband med ämnen som relationer och utseende; som flickvän till Måns 

Zelmerlöw och som en snygg, ung tjej som är intresserad av smink och kläder. Genom att inte låta 

Marie Serneholt framträda i egenskap av sin offentliga roll i lika hög grad som Rickard Olsson, 

utövar skribenterna symboliskt våld över henne. Ett tydligt exempel på symboliskt våld är när 

kvinnor och män i samma yrkesposition beskrivs olika i medierna, till exempel genom att kvinnorna 

på olika sätt förminskas i sin offentliga roll genom att huvudfokus läggs på egenskaper som 

utseende och privatliv (Jarlbro 2006:41). Denna tendens var inte svår att upptäcka då vi genomförde 

vår analys.  
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I de artiklar som enbart handlar om Marie Serneholt, är mode och relationen till Måns 

Zelmerlöw i huvudfokus, medan de artiklar som enbart handlar om Rickard Olsson inte kan kopplas 

till lika snäva ämnesområden. I artikeln “En utlösning botar problem” (Larsson: 2011-02-05) talar 

visserligen Rickard Olsson om högst privata ämnen som sex, terapi och 40-årskriser, men det tycks 

inte finnas några tydliga ramar kring vad som är passande att han uttalar sig om eller inte. Han 

definieras knappast genom samma snäva mall som Marie Serneholt. Artiklarna där enbart Rickard 

Olsson figurerar har rubrikerna “Han laddar med luft och iPad-spel” (Färsjö et al: 2011-02-19), “En 

utlösning botar problem” (Larsson: 2011-02-05) och “TV-profilen trivs i det långa loppet” (Harr: 

2010-12-08) medan artiklarna som enbart handlar om Marie Serneholt har rubrikerna “Marie 

Serneholt: 'Jag kommer att få kritik'” (Deasismont: 2011-02-06), “Måns är mitt största stöd” (Roos: 

2011-02-04), “Måns är mitt största stöd” (Broman: 2011-02-03) (detta utgjorde alltså rubriken på 

två olika artiklar om Marie Serneholt) samt “Test: bästa plutet” (Cavalli: 2010-12-09). Majoriteten 

av artikelrubrikerna om Marie Serneholt kan placeras in i teman som relationen med pojkvännen 

och smink, medan artikelrubrikerna om Rickard Olsson alla behandlar vitt skilda ämnen som 

uppladdning med spel, sexualitet och Vasaloppet, vilket därigenom inte bidrar till att definiera 

honom inom någon specifik ram. 

Jarlbro (2006: 34) konstaterar att kvinnor ofta utmålas som offer i medierna, i behov av 

manligt skydd, en stereotyp bild som bland annat artikelrubrikerna ”Måns är mitt största stöd” och 

”Marie Serneholt: 'Jag kommer att få kritik'” ger upphov till. Rubriken ”Måns är mitt största stöd” 

ger intrycket att Marie Serneholt är i behov av en manlig beskyddare i form av pojkvännen Måns 

Zelmerlöw, och rubriksättarens val att använda citatet ”Marie Serneholt: 'Jag kommer att få kritik'” 

som rubrik, taget ur sin kontext, kan bidra till att forma bilden av Marie Serneholt som någon som 

inte ses som självklar i rollen som programledare, någon som garanterat kommer att ifrågasättas för 

sin kompetens; ett offer för kritik och skepsis. 

När Marie Serneholt citeras i de artiklarna där båda programledarna figurerar, handlar 

kommentarerna oftast om något utseenderelaterat eller om pojkvännen Måns Zelmerlöw. Rickard 

Olssons kommentarer handlar i högre grad om hans roll som programledare och har ofta en 

skämtsam ton. I och med att Rickard Olsson inte definieras lika snävt som Marie Serneholt, handlar 

hans kommentarer i artiklarna om mer skilda ämnen och det förekommer ofta humoristiska inslag 

om bland annat toalettbesök, festande eller sex. Ett intressant exempel på hur kommentarerna skiljer 

sig beroende på om de tillhör Marie Serneholt eller Rickard Olsson finns att hitta i artikeln ”Förut 

klev man av, söp och låg med varandra”(Gustafsson: 2011-03-05). Denna artikel beskriver de båda 

programledarnas förberedelser inför genrepet av “Melodifestivalen”, då journalisten har följt både 

Marie Serneholt och Rickard Olsson under en dag. Detta är en av få artiklar där båda 

programledarna får ungefär lika mycket utrymme att uttala sig, men däremot är de ämnen som de 
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uttalar sig om vitt skilda på så sätt att Marie Serneholt i princip bara kommenterar sådant som har 

med hennes utseende att göra medan Rickard Olsson talar om allt möjligt. Redan i ingressen 

kopplas Marie Serneholt till utseende medan kommentaren om Rickard Olsson istället behandlar 

hans toalettbesök precis före sändning:   

 

Den ene tar en drill en halv minut innan sändning. Den andre lägger ner upp mot fyra timmar på hår och 

smink. Nöjesbladet har exklusivt följt programledarna Rickard Olsson och Marie Serneholt under en dag. 

 

 Även bildtexterna vittnar om vilket fokus som läggs på respektive programledare: ”09.15 Marie 

Serneholt äter frukost på hotellrummet medan stylisten Nathalie Berzelius inleder proceduren med 

att göra i ordning hennes hår” samt “13.50 Rickard Olsson gillar egentligen inte att plugga in 

manuskorten alltför mycket. „Jag vill göra det till mitt eget prat‟, säger han.” 

Marie Serneholts roll som programledare tycks hamna i bakgrunden till förmån för hennes 

utseendemässiga förberedelser, medan Rickard Olsson å andra sidan får tala om hur han väljer att 

förbereda sig inför sändningen. Det ska dock påpekas att Marie Serneholt inte enbart utmålas som 

intresserad av mode och smink, utan hon framställs även som någon som tar sin roll som 

programledare på stort allvar. Artiklarna förmedlar en bild av henne som ordentlig, nästintill 

präktig. Detta kan jämföras med skildringarna av Rickard Olsson, då han snarare utmålas som 

någon som inte riktigt verkar se allvaret i uppdraget som programledare, utan snarare tar det mesta 

med en klackspark. I artiklarna framställs han ofta som en lustigkurre, den som står för den 

skämtsamma sidan av duon. I detta kan motsatspar som exempelvis ordentlig/slarvig och 

seriös/oseriös spåras. Tidningarnas skildring av Rickard Olsson som någon som inte alltid tar allting 

så seriöst skulle kunna tolkas som ett uttryck för en bild av honom som erfaren och rutinerad, 

eftersom han inte tycks ha samma behov av att anstränga sig som Marie Serneholt. Ett exempel ur 

artiklarna som visar på denna bild av Rickard Olsson som slarvig och Marie Serneholt som 

ordentlig är: 

 

I famnen har hon redan ett gäng manuskort som hon sitter och markerar i. ‟Det här är punkt 31, jag nöter den 

till jag kan den, och sen börjar jag lägga bort manuset och försöker komma i håg allt i huvudet. Sen sitter jag 

och pratar högt ut för mig själv‟, säger hon. I ett annat hotellrum ligger 

Rickard Olsson, 44, och sover. (Gustafsson: 2011-03-05) 

 

Bilden av Marie Serneholt som den lite mer ordningsamma och städade av de båda förmedlas bland 

annat genom detta citat: ”Det var väldigt länge sen jag var på Stureplan. Visst kan det vara kul att 

gå ut, men får jag välja så är jag hemma och lagar mat, kollar på film, i myskläder.” (Roos: 2011-

02-04) 
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Detta kan jämföras med den lite humoristiska och avslappnade Rickard Olsson som kommer 

till uttryck i citat som detta: ”Jag har en luftmadrass i logen där uppe. Den och iPaden brukar funkar 

(sic) bra. Jag ligger där och spelar, jag har fastnat för Doodle jump, säger programledaren.” (Färsjö 

et al: 2011-02-19). Vidare är det intressant att fråga sig varför artikelförfattaren (en man) till ”Förut 

klev man av, söp och låg med varandra” (Gustafsson: 2011-03-05) valt att intervjua Marie 

Serneholt då hon blir sminkad, medan Rickard Olsson blir intervjuad i samband med ett möte med 

producenten, då han bland annat får fritt utrymme att tala frispråkigt om sex: 

 

Förut sjöng man inte så mycket om sex, men sen klev man av scenen och söp och låg med varandra, nu är 

det liksom tvärtom. Man sjunger om sex och skämtar om sex och sen går man av scenen och dricker ramlösa 

och går och lägger sig. 

 

Marie Serneholt beskrivs till exempel såhär: 

 

Stylisten Nathalie Berzelius har redan börjat fixa med hennes hår. Hon följer med Marie Serneholt överallt. I 

dag tar det cirka fyra timmar att fixa Maries hår- och smink. - Man vill lägga ner tid på kläder, hår och smink 

för att man ska känna sig som sitt finaste jag, säger Marie Serneholt. 

 

Kvinnor som lyckats få en betydelsefull plats i den offentliga sfären undermineras och attackeras i 

media, genom att bli ihopkopplade med stereotypa bilder av kvinnor som exempelvis 

utseendefixerade eller överdrivet känslosamma (Mills 2008:40). Genom att, i ljuset av Mills 

beskrivning, tolka den bild av Marie Serneholt som artiklarna förmedlar, kan vi se hur dessa 

tidningsartiklar bidrar till att utöva symboliskt våld över henne, eftersom de i så hög grad behandlar 

stereotypt kvinnliga ämnen som smink, kläder och relationer. 

En annan intressant tendens i artiklarna där båda programledarna omskrivs är att direkt 

citering till stor del verkar vara förbehållen Rickard Olsson. Marie Serneholts uttalanden eller 

insatser tenderar att kommenteras av någon annan, framför allt Rickard Olsson eller Måns 

Zelmerlöw. I och med att Rickard Olsson oftare framställs i sin offentliga roll, får han i högre 

utsträckning göra utlåtanden som kan tolkas som mer expertliknande och professionella. I artikeln 

”Så ska hon ta revansch” (Niklasson et al: 2011-02-12) är dessa tendenser högst påtagliga. Artikelns 

huvudtema är det misstag som begicks under en deltävling då Marie Serneholt, som en konsekvens 

av SVT:s tekniska problem, råkade läsa upp fel röstningsresultat. Fokus ligger på att hon nu vill ta 

revansch i nästa direktsändning, genom att driva med sig själv och skämta om misstaget. Trots att 

händelsen är något som främst drabbade Marie Serneholt är det framför allt Rickard Olsson och 

David Hellenius (programledare för TV4:s Let's Dance) som kommenterar det hela. Även Måns 

Zelmerlöv får oproportionerligt stort utrymme för en händelse som bara rör honom indirekt. 
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Rubriken ”Så ska hon ta revansch” ger intrycket att Marie Serneholts kommande revansch är 

artikelns huvudfokus, en uppfattning som även ingressen bidrar till: 

 

 I kväll tar Marie Serneholt revansch för missen i direktsändningen förra veckan – genom att driva med sig   

själv. – Det är befriande att kunna göra en kul grej av det. Det var ju ett ögonblick som ingen missade, säger  

hon. 

 

Vid en närmare läsning upptäcker man dock att endast de första spalterna tillägnas Marie Serneholts 

revanschlust, medan resterande artikel utgörs av Rickard Olssons respektive David Hellenius 

kommentarer. Marie Serneholt får i början uttala sig om misstaget, och detta är det enda som direkt 

berör den revansch som, av rubriken och ingressen att döma, torde vara artikelns huvudfokus. 

Följande uttalande kommer från pojkvännen Måns Zelmerlöw, som beskriver hur stolt han är över 

hur Marie Serneholt hanterade misstaget. Därefter uttalar sig Marie Serneholt igen, men berör här 

inte revanschen utan kommenterar framför allt hur hon fått stöd från sin familj och pojkvän. Även i 

en av bildtexterna kommenteras Måns Zelmerlöws stöd: ”'Marie har fått stöd från pojkvännen Måns 

Zelmerlöw efter missen i delfinalen i Luleå. 'Jag är sjukt stolt', säger Måns.”. Artikeln ger intrycket 

att Marie Serneholt främst är intressant i samband med pojkvännen Måns Zelmerlöw, och någon 

revansch talas det inte mycket om från hennes sida. Det signaleras att Marie Serneholt behöver stöd 

efter händelsen, trots att rubriken och ingressen ger bilden av att hon inte alls behöver det. I detta 

finns något slags dubbeltydigt, motstridigt budskap. Marie Serneholt framställs som revanschsugen 

och redo att skämta om händelsen samtidigt som pojkvännens stöd om igen omskrivs. Den som får 

stå för de relevanta kommentarerna angående händelsen är Rickard Olsson, som först talar om hur 

skämtet kom till, något som Marie Serneholt inte kommenterar, trots att det är hon som enligt 

artikeln ska ta revansch. Därefter poängterar Rickard Olsson på ett självsäkert, proffsigt sätt att det 

är viktigt att avdramatisera rubrikerna i pressen genom att skoja till det. Resterande fokus i artikeln 

tycks vara det indirekta meningsutbyte som sker mellan Rickard Olsson och TV4:s programledare 

David Hellenius, vilket handlar om den parodi på misstaget som David Hellenius tillsammans med 

programledarkollegan Jessica Almenäs gjorde i Let's Dance. Här får Marie Serneholt inget utrymme 

att komma till tals, trots att detta berör henne minst lika mycket som Rickard Olsson, om inte mer. 

Artikelförfattaren frågar Rickard Olsson om parodin gjort honom hämndlysten, en fråga som Marie 

Serneholt inte får.  

Artikeln ger en oklar bild av om misstaget verkligen ska hänvisas till inkompetens från 

Marie Serneholts sida eller om det helt enkelt rör sig om tekniska problem, vilket faktiskt var fallet 

enligt artikeln. Hur som helst får Marie Serneholt själv inte en relevant chans att kommentera 

misstaget, utan det blir Rickard Olsson som får ge någon slags expertsynpunkt. Rickard Olsson 

utmålas här som en aktiv expert i förhållande till Marie Serneholt, som trots några korta 
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antydningar om revanschlust framställs som passiv, i behov av stöd, samt uttalar sig i samband med 

mindre relevanta ämnen som familjen och pojkvännen. 

Strinati (2004:162) beskriver hur symboliskt våld inte enbart innebär att kvinnors offentliga 

roll undermineras genom att onödigt stor fokus läggs på faktorer som utseende eller privatliv, utan 

även att de blir ignorerade eller marginaliserade i media. Kvinnor uttalar sig mer sällan i media 

jämfört med män, och journalister väljer hellre att låta män uttala sig som experter. När kvinnor 

ändå tillåts uttala sig i medierna är det oftast som passivt vittne och inte som aktiv deltagare (Jarlbro 

2006:34). Detta symboliska våld kan alltså innebära att kvinnor blir osynliggjorda samt frånvarande 

som aktiva subjekt i exempelvis tidningsartiklar (Weatherall 2002:13). Artikelns tendens att låta 

Rickard Olsson uttala sig i de mer relevanta frågorna samt låta Marie Serneholts pojkvän 

kommentera hennes insats, visar prov på en strategi som är vanlig vid tidningsartiklarnas skildring 

av kvinnor, nämligen att de ofta inte får en chans att uttala sig direkt, utan att deras talan istället förs 

av någon annan (Mills 2008:138). När kvinnor får komma till tals är det i oprofessionella 

sammanhang, ofta i samband med privatliv och deras personliga roll (ibid:71).  

Något som ofta är en del av det symboliska våldet som utövas mot kvinnor i media är dold, 

eller indirekt, sexism (Mills 2008:124). I artikeln ”Schlagerfiaskot” (Gustafsson et al: 2011-02-06) 

kommenteras händelsen där fel vinnare tillkännagavs på grund av ett tekniskt fel. Att det rör sig om 

ett tekniskt fel står uttryckligen i artikeln, men då den egentligt skyldige (det poängteras att det 

finns en sådan) inte kan hängas ut i media av etiska skäl, tenderar man som läsare förmodligen att 

koppla misstaget till Marie Serneholt i alla fall eftersom det var hon som läste upp det felaktiga 

namnet. Hon förekommer i samband med negativt klingande ord som ”mardröm”, ”fel” och 

”panik”, något som enligt Mills (2008:137) är ett tecken på indirekt sexism. Detta skulle kunna leda 

till en negativ inverkan på Marie Serneholts symboliska kapital.  

 

5.3. Veteran eller nybörjare? 

Programledarna för “Melodifestivalen” blir ständigt granskade av såväl publiken som av medierna. 

Deras prestationer diskuteras och graderas och minsta fel som begås kan komma att hamna på 

löpsedlarna. De män och kvinnor som leder “Melodifestivalen” är med andra ord utsatta för en 

enorm press, en press som kanske bäst kan hanteras med de rätta erfarenheterna från liknande 

uppdrag inom branschen. Erfarenhet är alltså en viktig aspekt varje år och detta är extra tydligt i 

vårt fall med Marie Serneholt och Rickard Olsson. Rickard Olsson har tidigare figurerat som 

programledare i program som ”Bullen”, ”Bingolotto”, ”Nyhetsmorgon” och ”Vem vet mest?”. 

Marie Serneholt har jobbat som programledare en gång tidigare (Nationaldagsfirandet 2009) och är 

dessutom den yngre av de två. Dock har Marie Serneholt en gedigen bakgrund som både sångerska 

(A-teens och en solokarriär) och musikalartist (bl.a. Grease). Bourdieus tankar om symboliskt 
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kapital kan här användas för att reda ut vem som anses ha störst erfarenhet. Till att börja med kan vi 

titta på en tidig artikel som skrevs i anslutning till att programledarna tillkännagavs. I ”Så fick de 

drömjobbet” (Brännström: 2010-11-18) kan man läsa att SVT ville ”satsa på erfarenhet och 

trygghet istället för spexande Hollywoodstjärnor och komiker.” och vidare går att läsa att valet av 

Marie Serneholt berodde på hennes ”erfarenhet från stora världsscener från åren med A-teens 

samtidigt som hon gjort hyllade inhopp som programledare.” Rickard Olsson får ingen sådan 

motivering, utan han är istället involverad i hela artikelberättelsen om valet av programledare och 

hans kompetens tas mer eller mindre för given. Båda programledarna presenteras i varsin faktaruta 

till höger om brödtexten, men det framstår ändå som att Rickard Olsson är given medan valet av 

Marie Serneholt måste motiveras. Tänker vi i Bourdieus termer har Rickard Olsson ett högt 

symboliskt kapital som beror på flera aspekter: Han är den äldre av dem (44 mot 27), han har ett 

flertal programledaruppdrag i ryggen och han är dessutom man. Marie Serneholt kan som kvinna av 

tradition ses som ett undantag i prestigefyllda sammanhang (Mills 2008:137) samtidigt som hennes 

ålder gör att hon oavsett hur hon gör alltid kommer vara ”den yngre programledaren” och då även 

den minst erfarna, åtminstone vad gäller livserfarenhet. Den professionella erfarenhet som Marie 

Serneholt förfogar över skulle däremot kunna motsvara Rickard Olssons, men frågan är om det 

symboliska kapital som hon erhållit inom musikerfältet är värt lika mycket när det växlas in för att 

kunna användas inom programledarfältet. På ett flertal ställen i materialet beskrivs Marie Serneholt 

utifrån sin brist på erfarenhet. Hon kallas ”orutinerad” och ”nybörjare” (”Äntligen en riktig 

programledare” Andersson: 2010-11-18) samtidigt som det ständigt poängteras att hon behöver stöd 

från pojkvännen tillika programledaren för “Melodifestivalen” 2010, Måns Zelmerlöw. Rickard 

Olsson verkar inte behöva det stödet i samma utsträckning även om hans flickvän förekommer två 

gånger i vårt material. Här ser vi alltså återigen prov på hur män och kvinnor beskrivs som 

motsatser i aspekter som är utöver de rent biologiska, i det här fallet rör det sig om ord som 

nybörjare/veteran, beroende/självständig, ung/gammal, man/kvinna. Frågan är om det egentligen är 

så viktigt att polarisera de båda programledarna, kanske vore det bättre att se det som att de 

kompletterar varandra på ett sätt som kan tilltala en stor publik. 

Då vi utgick från tanken på symboliskt kapital tyckte vi oss kunna utläsa ett mönster där 

Marie Serneholts kapital minskade efter hand som tiden gick medan Rickard Olssons växte eller 

åtminstone var konstant. Marie Serneholt fick, som tidigare nämnts, ett starkt erkännande för sina 

meriter då hon officiellt tilldelades rollen som programledare (”Så fick de drömjobbet”, 

Brännström: 2010-11-18). Senare i artikeln ”Rockräv och sångfågel laddar för drömjobbet” 

(Hansson: 2010-11-25) läggs fokus på Rickard Olssons nervositet och späckade schema medan 

Marie Serneholt beskrivs som schlagerfantast. Här är det Marie Serneholt som tycks ha vanan inne 

medan Rickard Olsson tycker att “Melodifestivalen” känns lite främmande. I ”Jag och Rickard 
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klickade direkt” (Trus: 2001-01-26) får Marie Serneholt beröm från sin kollega såsom ”Jag gillar 

henne som tusan” och ”hon är så orädd”, något som hjälper till med att dra upp hennes symboliska 

kapital. Dessa artiklar publicerades innan “Melodifestivalen” börjat och vi tycker oss se en 

vändpunkt i och med ”Schlagerfiaskot” (Gustafsson et al: 2011-02-06) som kommenterar händelsen 

där fel vinnare tillkännagavs på grund av ett tekniskt fel. Frågan är om läsaren kopplar ihop 

misstaget med Marie Serneholt och om detta bidrar till att minska hennes symboliska kapital. 

Kanske spelar händelsen ingen roll; det symboliska kapitalet, hennes meriter och goda egenskaper, 

poängteras innan hon på riktigt har stigit in i sin programledarroll, detta för att motivera valet av 

henne som programledare. När programmet väl drar igång är inte Marie Serneholts symboliska 

kapital längre relevant. 

 

5.4. Maskulinitet kontra femininitet 

Eftersom vi gör vår undersökning utifrån ett genusperspektiv är det intressant att titta närmare på 

själva tonen i artiklarna och relationen mellan journalist och intervjuperson. Bästa sättet att 

undersöka dessa kanske något diffusa aspekter var att hitta artiklar som kan sägas följa samma 

ramar för både Marie Serneholt och Richard Olsson. I vårt urval hade vi tillgång till artiklarna ”En 

utlösning botar problem” (Larsson: 2011-02-05) och ”Måns är mitt största stöd” (Roos: 2011-02-

04) där den första är en intervju med Rickard Olsson och den andra med Marie Serneholt. 

Artiklarna har det gemensamt att både författare och intervjuperson är aktiva – det ställs följdfrågor, 

det skämtas och det hela ger sken av att snarare vara ett transkriberat samtal mellan vänner än en 

intervju mellan två professionella parter. Tonen är avslappnad och relationen vänskaplig, frågorna 

som ställs kan ibland vara i intimaste laget, en av frågorna riktade till Rickard Olsson löd ”Har du 

gått i terapi?”. Då båda artiklarna återfinns på de sidor i respektive tidning som behandlar just 

“Melodifestivalen” samtidigt som tonen/relationen i stort är densamma är det väldigt intressant att 

undersöka hur dessa artiklar ändå skiljer sig åt. I grunden rör det sig kring begreppen ”grabbighet” 

och ”tjejighet” och könsstereotyperna lyser igenom bara man tittar på rubrikerna. Artikeln om 

Marie Serneholt (”Måns är mitt största stöd”) tar redan där fasta på relationer medan artikeln om 

Rickard Olsson (”En utlösning botar problem”) direkt för tankarna till sex. Ingen av rubrikerna är 

direkt kopplade till “Melodifestivalen”, men när vi tittade närmre på dem kunde vi konstatera att 

artikeln om Marie Serneholt lade betydligt större vikt vid fenomenet “Melodifestivalen” och 

relaterade ämnen jämfört med motsvarande artikel rörande Rickard Olsson. Viktigt att nämna är att 

det är en kvinna (Malin Roos) som intervjuar Marie Serneholt och en man (Markus Larsson) som 

intervjuar Rickard Olsson. Vidare kan man peka på en viss intimitet när det kommer till den 

”kvinnliga” artikeln, det verkar finnas ett band mellan intervjuare och den intervjuade, ett exempel: 
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 MR – Jag var Carola och Lena Ph, vem var du? 

MS – Jag var också Carola! Min stora låt var ”Fångad av en stormvind”, medan din kanske var 

”Främling”...? 

 

Intimiteten tycks grunda sig i gemensamma intressen, i det faktum att de båda är kvinnor och kan 

komma bra överens i en ”tjejig” diskurs. När det kommer till den andra artikeln ser det hela lite 

annorlunda ut. Det är intensivare, hårdare och mer direkt, som om det rör sig om en slags verbal 

duell (Mills 2008:130). Ett exempel (om hur Rickard Olsson ska uppträda i sin programledarroll): 

 
 ML – Jag som hade hoppats på spontana svordomar och könsord och floskler. 

RO – För att du vill ha löpsedlar och rubriker? Eller för att du tycker att programmet blir bättre? 

 ML – Allt som går utanför mallen i ett hårt mallat program är per definition bra. 

 

Den här sortens meningsutbyte återfinns i artikeln ”Så ska hon ta revansch” (Niklasson et al: 2011-

02-12). Artikeln mynnar ut i en slags indirekt dialog mellan Rickard Olsson och David Hellenius, 

programledare för ”Let's dance”, som parodierat händelsen tillsammans med kollegan Jessica 

Almenäs. Dessa två (Rickard Olsson och David Hellenius) är män med liknande bakgrund, läs 

symboliskt kapital, som får mycket utrymme i en artikel som i första hand inte handlar om dem. 

Sättet som de kommenterar varandras uttalanden för som sagt tankarna till en dialog och när det 

börjar talas om Rickard Olsson ska ta hämnd kan det börja kännas som att det rör sig om pojkstreck. 

Meningsutbytet känns igen från ”En utlösning botar problem”, liksom tendensen att komma från 

ämnet. 

För att jämföra kan man ta artikeln ”Jag kallar Måns fisen” (Larsson: 2011-02-12) som 

följer samma mall som ”En utlösning botar problem” och som dessutom har samma författare, 

Markus Larsson. I den här artikeln rör det sig istället om en intervju med Marie Serneholt, så istället 

för en regelrätt ”grabbig” eller ”tjejig” diskurs rör det sig nu om relationen man/kvinna i en typ av 

artikel som tillåter och rentav uppmuntrar en viss frispråkighet. Här svär Marie Serneholt, något 

som verkar vara tabu i andra artiklar: 

  

ML – Ni ser ut att lukta gott. 

MS – Det vette fan om vi gjorde. 

  

Visserligen är det ju Marie Serneholt själv som väljer att inte svära i de andra artiklarna och det är 

inte så att hon direkt tvingas till det. Faktum kvarstår dock att det inte tycks vara lika naturligt för 

henne att använda ett ovårdat språk, till skillnad från Rickard Olsson. Det är intressant att ställa sig 

frågan varför Marie Serneholt respektive Rickard Olsson uttrycker sig på olika sätt, för att på så sätt 

kunna spåra de dolda diskurser som ligger till grund för deras val. 
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Utöver detta känns en hel del igen från det övriga materialet. Huvudfokus läggs på 

relationen med Måns Zelmerlöw, detta jämfört med att samma ämne nämns i förbifarten i 

motsvarande artikel med Rickard Olsson. Det går att läsa in ett högre tempo i Rickard Olssons 

artikel, där fler och mer spridda ämnen tas upp – exempel på dessa är sex, karriär, homosexualitet, 

terapi, 40-årskris och droger. I Marie Serneholts artikel är tempot lägre, ämnena kan kopplas till 

relationen till Måns, till före detta artistkollegan Sara Lumholdt och om tiden med A-teens. 

 

5.5. Bilder, ingresser och rubriker 

Något vi särskilt uppmärksammade när vi studerade materialet var sättet som rubriker och bilder 

användes. Enligt Mary Talbot (Holmes & Meyerhoff 2003:480) är målet med rubriker att fånga 

läsarnas uppmärksamhet, inte att sträva efter korrekthet. Med detta sagt menar vi att en rubrik kan 

bestå av meningar från texten som tagna ur sitt sammanhang kan tolkas på speciella sätt. Hirdman 

(2001:47) presenterar Stuart Halls begrepp ”preferred reading”, alltså att författaren producerar en 

viss föredragen läsning av texten som kan skvallra om mediers dominanta ideologier (ibid.). I det 

här fallet har vi sett att speciellt rubriker, ingresser och bilder används för att ge ett första intryck av 

texten som sedan dominerar artikeln igenom och påverkar läsarens tolkning.  En läsare behöver 

med andra ord inte läsa hela texten för att få en bild av vad den handlar om, även om denna bild 

kanske är felaktig. Efter vår analys kan vi säga att ett flertal av rubrikerna är vilseledande, 

förmodligen i ett försök att öka dess genomslagskraft. I kombination med bilder skapas ytterligare 

en dimension för tolkning som, om man ser på den kritiskt, kan avslöja de samhälleliga ideologier 

som ligger bakom kvällspressens journalistik. I artikeln ”Äntligen en riktig programledare” 

(Andersson: 2010-12-09) syftar rubriken på Rickard Olsson som författaren framställer som en 

”superproffsig programledare”. Detta medan han inte förstår ”vad en halvkänd sångerska behövs för 

som sidekick”, det vill säga Marie Serneholt. Det intressanta är att utöver huvudspalten i artikeln 

ligger fokus på Marie Serneholt, med en stor bild som upptar vänstra halvan av sidan, en faktaruta 

om hennes gamla band A-teens samt en ruta med Måns Zelmerlöws kommentarer på flickvännens 

framgång. Det är här inte helt konstigt om en läsare kopplar rubriken till bilderna på Marie 

Serneholt, något som i det här fallet skulle vara till fördel för henne. Samtidigt kan man 

problematisera detta, vad sänder det för signaler att Marie Serneholt förekommer på så många 

bilder när hon inte är så relevant för artikeln? Om Rickard Olsson hade figurerat på bilderna 

samtidigt som han nämns i rubriken så hade det varit relevant. Det faktum att den kvantitativa 

undersökningen visar att Marie Serneholt förekommer på bild i mycket högre grad än Rickard 

Olsson (se kodschemat ovan) indikerar att det inte bara rör sig om enstaka artiklar utan pekar 

snarare på att Marie Serneholt generellt är överrepresenterad på bild. 
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Det faktum att det istället är Marie Serneholt som tar plats på bilderna kan kopplas till ett 

antal resonemang. Dels kan det röra sig om en representationsfråga, en medvetenhet om 

genusrepresentationen i samhället och ett försök till skadehantering (Eftersom Marie Serneholt 

trycks ner i texten kompenseras hon med att förekomma på fler bilder), dels kan det vara ännu en 

koppling till gamla könsstereotypa motsatspar, om könen och vad som anses vara deras respektive 

domäner och det kan dels ha att göra med den historiska sexualiseringen av medierna (Carter 

1998:22). Patricia Holland (1998:17) skriver om kontrakt, abstrakta avtal som män och kvinnor 

ingår frivilligt och som inte ifrågasätts (Carter 1998:26). Ett av dessa kontrakt är det som kallas 

”mäns rätt till sex”, alltså att män förfogar över den kvinnliga kroppen på olika sätt, i det här fallet 

genom bilder i en tidning. Detta är något som existerar i samhället och tas för givet: det faktum att 

kvinnor förekommer på bilder, även då de saknar relevans, som ett sätt att tillfredsställa mäns 

behov. 

Ett annat exempel på hur rubriker används finns i artikeln ”Så fick de drömjobbet” 

(Brännström: 2010-11-18) där underrubriken lyder: ”Rickard Olsson ställde krav på SVT - nu leder 

han och Marie Serneholt Melodifestivalen: ‟Löjligt lycklig!‟”. Artikeln handlar om att Rickard 

Olsson bad SVT om att få göra något som var mer kreativt än att leda “Vem vet mest?” och på så 

sätt fick rollen som programledare för “Melodifestivalen”. Oberoende av detta blev även Marie 

Serneholt tillfrågad. Underrubriken antyder dock att det var Rickard Olssons krav på SVT som 

gjorde att han och Marie Serneholt fick chansen att leda “Melodifestivalen”. I en sådan läsning 

förstoras Rickard Olssons insats samtidigt som Marie Serneholts förminskas. Detta kan jämföras 

med ett exempel i Jarlbro (2006:89), där en rubrik från Aftonbladet (05-06-20) lyder ”Jättehopp – 

tack vare Patriks utskällning. Pojkvännen fixade VM-medalj”. Rubriken beskriver hur Carolina 

Klüft fick sin medalj, men förstorar pojkvännens roll och förminskar Carolina Klüfts egen insats. 

Detta påminner starkt om vårt fall, där könsstereotypiskt kvinnliga drag såsom passivitet och 

beroendet av män förstärks. 

En annan form av dold sexism i artiklarna var sättet att i flera rubriker omnämna Marie 

Serneholt enbart vid förnamn, medan Rickard Olsson i liknande rubriker omnämndes med 

efternamn. Exempel på sådana rubriker från det kvantitativa urvalet var ”Olsson perfekt för att leda 

schlagern” (Söderström: 2011-02-27), ”Rickard Olsson leder schlagern med Marie” (Collin: 2010-

11-18) samt ”Marie leder schlagern” (Gustafsson & Trus: 2011-11-17). Jarlbro (2006:85) beskriver 

hur detta sätt att nämna kvinnor vid enbart förnamn bidrar till att deras roll som offentliga personer 

undermineras och marginaliseras. I vårt fall kan denna typ av rubriksättning förstärka bilden av 

Marie Serneholt som ej självklar i rollen som programledare. Rubrikerna bidrar även till att 

producera och reproducera bilden av henne som någon som förknippas med den intima sfären, 

medan Rickard Olsson däremot framställs som den seriösare av de två. 
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6. Slutdiskussion 

Syftet med denna undersökning har varit att ur ett genusperspektiv granska kvällspressens skildring 

av programledarna för “Melodifestivalen” 2011. Den övergripande frågeställningen behandlade 

kvällspressens användning av könsstereotyper som en följd av rådande dominerande ideologier och 

diskurser. Vi kom fram till att det faktiskt fanns tydliga skillnader mellan hur Marie Serneholt och 

Rickard Olsson framställdes med tanke på teman, ordval och representation. Det framgick att de 

diskurser som skapar den bild vi idag har av genus fortfarande är djupt rotade och tar sig uttryck i 

kvällspressens språkbruk. Den manliga dominansen tas fortfarande för given trots försök att uppnå 

jämställdhet genom genusforskning, lagstiftning och en större medvetenhet över lag. Våra studier 

av tidigare forskning på ämnet och vår egen undersökning har lett fram till att vi kan konstatera att 

den offentliga sfären fortfarande domineras av män medan kvinnors plats i den privata sfären ses 

som naturlig. För att ändra på detta skulle det behövas förändringar på flera nivåer samt en mer 

kritisk syn på sådant som vi hittills tagit för givet. En bra början skulle vara att sprida denna 

medvetenhet till medierna eftersom de spelar en så stor roll när det kommer till skapandet av vår 

världsbild. Våra resultat är ganska dystra, eftersom de pekar på att män och kvinnor fortfarande 

skildras olika på ett sätt som missgynnar kvinnor. Vi menar alltså att vi fortfarande har långt kvar 

att gå innan målet om jämställdhet är uppnått.  

 Vår undersökning grundas på textanalys, vilket innebär att vi inte har haft någon möjlighet 

att studera läsarnas tolkning av de artiklar som återfinns i vårt material. En undersökning av 

kvällspressen i stil med Gauntletts undersökning (2008) baserad på kvalitativa intervjuer av läsarnas 

upplevelser av livsstilsmagasin skulle komplettera vår egen forskning och kanske bidra med en 

svensk infallsvinkel. Vidare kan det vara intressant att undersöka huruvida public service har 

potential att motverka könstereotyper inom media. Pekar kvällspressens skildring av public service-

program som till exempel “Melodifestivalen” på en ömsesidig beroenderelation mellan de båda 

mediekanalerna? Även om SVT lägger stor vikt vid jämställdhetsfrågor kan kvällspressens 

rapporteringar av deras program bidra till att underminera betydelsen av detta. Kvällspressens 

skriverier ger SVT publicitet, även om en del av denna publicitet bidrar till negativa 

könsrepresentationer av SVT:s medarbetare - som i vårt fall om programledarna för 

“Melodifestivalen”.  

 Med vår undersökning hoppas vi kunna bidra till en förståelse av vikten att kritiskt granska 

även sådant som vi dagligen möts av via de stora mediekanalerna. Det är viktigt att vi är medvetna 

om att de könsrepresentationer som förekommer i kvällspressens skriverier inte stannar där, utan 

sprids vidare till en stor grupp människor. Vi vill gärna hävda att vi inte påverkas av medierna, men 

på ett omedvetet plan är det mycket svårt att värja sig mot de dolda budskapen. 
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8. Bilagor 

 
Vi har studerat dessa tidningssidor för den kvantitativa analysen: 

 

 

Aftonbladet: 

 

Bilaga, s. 36 (2011-03-06) 

Bilaga, s. 36-37 (2011-03-05) 

Bilaga, s. 34 (2011-03-05) 

Bilaga, s. 39 (2011-03-05) 

Bilaga, s. 58 (2011-02-27) 

Bilaga, s. 50 (2011-02-24) 

Bilaga, s. 11 (2011-02-21) 

Bilaga, s. 38 (2011-02-20) 

Bilaga, s. 46 (2011-02-20) 

Bilaga, s. 6 (2011-02-19) 

Bilaga, s. 9 (2011-02-18) 

Bilaga, s. 3 (2011-02-18) 

Bilaga, s. 6 (2011-02-18) 

Bilaga, s. 32 (2011-02-17) 

Bilaga, s. 2 (2011-02-12) 

Bilaga, s. 10-11 (2011-02-12) 

Bilaga, s. 4 (2011-02-11) 

Bilaga, s. 3 (2011-02-11) 

Bilaga, s. 28 (2011-02-08) 

Bilaga, s. 26 (2011-02-07) 

Bilaga, s. 34-35 (2011-02-06) 

Bilaga, s. 54 (2011-02-06) 

Bilaga, s. 35 (2011-02-06) 

Bilaga, s. 10-11 (2011-02-05) 

Bilaga, s. 35 (2011-01-26) 

S. 22 (2010-12-09) 

Bilaga, s. 34 (2010-11-30) 

Bilaga, s. 3 (2010-11-19) 

Bilaga, s. 42 (2010-11-18) 

S. 2 (2010-11-18) 

Bilaga, s. 43 (2010-11-18) 

Bilaga, s. 38 (2010-11-17) 

 

 

Expressen: 

 

Bilaga, s. 17 (2011-03-17) 

S. 66 (2011-03-13) 

Bilaga, s. 8-11 (2011-03-13) 

Bilaga, s. 45 (2011-03-05) 

Bilaga, s. 9 (2011-03-03) 

Bilaga, s. 83 (2011-02-27) 

Bilaga, s. 48 (2011-02-19) 

S. 47 (2011-02-17) 
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S. 45 (2011-02-13) 

S. 58 (2011-02-12) 

Bilaga, s. 18 (2011-02-10) 

Bilaga, s. 7 (2011-02-10) 

Bilaga, s. 16-20 (2011-02-06) 

S. 4-5 (2011-02-04) 

Bilaga, s. 10 (2011-02-03) 

S. 8 (2010-12-31) 

Bilaga, s. 38 (2010-11-25) 

Bilaga, s. 50 (2010-11-25) 

S. 46 (2010-11-18) 

 

 

Kvällsposten: 

 

S. 44 (2011-03-13) 

S. 28 (2011-03-07) 

S. 36 (2011-02-13) 

S. 43 (2011-02-13) 

S. 30-31 (2011-02-10) 

S. 42 (2011-02-05) 

S. 40 (2011-02-05) 

S. 20 (2010-12-08) 

 

 

 

Vi har studerat dessa artiklar för den kvalitativa analysen:  

 

”En utlösning botar problem”, Aftonbladet bilaga, s. 10-11. (Larsson, Markus, 2011-02-05)  

"Måns är mitt största stöd”, Expressen, s. 4-5. (Roos, Malin, 2011-02-04)  

”Måns är mitt största stöd”, Expressen bilaga, s. 10. (Broman, Maria, 2011-02-03)  

”Jag och Rickard klickade direkt”, Aftonbladet bilaga, s. 35. (Trus, Helena, 2011-01-26) 

”Förut klev man av, söp och låg med varandra”, Aftonbladet bilaga, s. 36-37. (Gustafsson, Martin, 

2011-03-05)  

”Han laddar med luft och iPad-spel”, Expressen, s. 48. (Färsjö, Therese, Roos, Malin & Persson, 

Sofia, 2011-02-19)  

”Håll koll på… förkylningen”, Expressen, s. 48. (Färsjö, Therese, Roos, Malin & Persson, Sofia, 

2011-02-19)  

”Var gjorde ni av spänningen, SVT?” Expressen, s. 45. (Roos, Malin, 2011-02-13) 

”Marie Serneholt om sin grova rap: ‟Det är bara på skoj‟”, Expressen, s. 45. (Jakobson, Hanna, 

2011-02-13) 

”Så ska hon ta revansch”, Aftonbladet bilaga, s. 2. (Niklasson, Ylva, et al. 2011-02-12) 

”Jag kallar Måns fisen”, Aftonbladet bilaga, s. 10-11. (Larsson, Markus, 2011-02-12) 

”Här driver de med sig själva”, Kvällsposten, s. 30-31. (Persson, Sofia, 2011-02-10) 
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”Marie Serneholt: ‟Jag kommer att få kritik‟”, Expressen bilaga, s. 16-20. (Deasismont, Danielle, 

2011-02-06) 

”Schlager-fiaskot”, Aftonbladet bilaga, s. 34-35. (Gustafsson, Martin, et al. 2011-02-06) 

”Test: Bästa plutet”, Aftonbladet, s. 22. (Cavalli, Catharina, 2010-12-09)  

”TV-profilen trivs i det långa loppet”, Kvällsposten, s. 20. (Harr, Tina 2010-12-08) 

”Rockräv och sångfågel laddar för drömjobbet”, Expressen bilaga, s. 38. (Hansson, Fredrik, 2010-

11-25) 

”Så fick de drömjobbet”, Expressen, s. 46. (Brännström, Linus, 2010-11-18) 

”Äntligen en riktig programledare”, Aftonbladet bilaga, s. 43. (Andersson, Jan-Olov, 2010-11-18) 

”Marie leder schlagern”, Aftonbladet bilaga, s. 38-39. (Gustafsson, Martin & Trus, Helena, 2010-

11-17) 

”Måns & Marie”, Expressen bilaga, s. 9-11. (Deasismont, Danielle, 2011-03-13) 

 

 

 


