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Kvinnor i spalterna 
Om genusrepresentation i svensk morgonpress

Ronny Severinsson

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv. Så lyder det över- 
gripande målet för jämställdhetspolitiken. För att 
uppnå det måste vi ha kunskap om kvinnors och 
mäns situation i samhället. Med hjälp av fakta i 
form av statistik kan vi följa kvinnors och mäns 
villkor inom många områden. Statistiken kan 
användas i de jämställdhetsanalyser som krävs för 
att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all verk-
samhet. (sCb 2012)

Citatet är hämtat ur omslagstexten till den näst senaste utgåvan av statistiska centralbyråns bok 
På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2012. man kan tillägga att det finns många 
andra verktyg och metoder än statistik för att följa, belysa och analysera kvinnors och mäns situa-
tion i samhället (armstrong 2004 s. 141). det är lätt att rikta kritik mot att ”räkna kroppar” och 
tolka fördelningen kvinnor och män inom olika samhällsområden som avgörande för förståelsen 
av könsrelationer i samhället, i synnerhet om det inte grundas på en teoretisk förståelse av kön 
som sociala konstruktioner (alvesson 1997 s. 312-323; Fagerström & nilsson 2008 s. 7-16). 
den följande redovisningen tar upp några resultat från en kvantitativ innehållsanalys av närmare 
5 000 artiklar i sex svenska morgontidningar 2011 och tar samtidigt teoretisk utgångspunkt i 
kön som en social och kulturell konstruktion.1 

ett av de viktigaste sätten för människor att få information och kunskap om kvinnors och mäns 
situation i samhället är via medier. medierna är också en ”institution” i samhället (tredje stats-
makten) som kan påverka jämställdhetspolitiken och bidra till att integrera ett jämställdhets-
perspektiv i olika verksamheter i samhället. mediekonsumenterna är både män och kvinnor 
(jfr tuchman 2012 s. 50 och 56). men hur ser då jämställdhetsperspektivet ut i mediernas  
innehåll? en tillspetsning av frågan kan till och med vara befogad: hur ser genusrepresentationen i  
mediernas innehåll ut andra dagar än den 8 mars det vill säga andra dagar än den årliga interna-
tionella kvinnodagen?

1 Undersökningen har genomförts med ekonomiskt stöd från Carl-olof och Jenz hamrins stiftelse.

Syfte
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det finns relativt omfattande och aktuell forskning som på olika sätt handlar om genus- 
representation i etermedier (Jönsson 2004; edström 2006; löfgren nilson 2009). när det gäller 
dagspress finns en del innehållsforskning där genusrepresentation ingår som ett av flera andra 
perspektiv (sahlstrand 2000; andersson odén 2002 och 2003; roosvall 2005). däremot är det 
mer begränsat med djupgående och aktuella studier som enbart fokuserar på kvinnor i svenska 
tidningsspalter. 
 syftet med detta kapitel är att bidra till en fördjupad bild av jämställdhetsperspektivet i svenska  
morgontidningar. studien belyser förekomsten av kvinnor (relativt män) i spalterna, hur de 
presenteras och i vilka sammanhang de framställs. den behandlar också samband mellan  
genus i tidningsledningarna, hos journalisterna och individerna i artiklarna. kapitlet inleds med 
en genomgång av forskningsfältets utveckling. där presenteras de teorier och centrala begrepp 
som bildar utgångspunkt för den empiriska resultatredovisningen. till begreppen hör som  
redan nämnts bland annat socialkonstruktivism (såväl genus som nyheter ses som konstruk- 
tioner), makt, synliggörande och representation. teorierna om mediernas dagordningsfunktion 
och medielogik (nyhetsvärderingsprinciper, gestaltning, spegling) liksom den feministiska nätverks- 
teorin om homosocialitet präglar artikeln. såväl aktörs- som strukturperspektiv uppmärksammas. 

 
Forskningsområdet genus och medier etablerades på bredare front i sverige och norden så sent 
som under 1990-talet. För nordiskt vidkommande var antologin Nordisk forskning om kvinnor 
och medier (Carlsson 1993) banbrytande när det gällde att sammanfatta och redovisa dåvarande 
kunskapsläge kring kvinnoperspektiv i forskningen om journalistik, medier och kommunika-
tion. För svensk del utgavs 1991 antologin Kvinnoperspektiv på masskommunikationsforskningen 
(JÄmFo 1991). den var en rapport från ett symposium anordnat av dåvarande delegationen 
för jämställdhetsforskning.
 i ett internationellt perspektiv utkom 1978 den amerikanska antologin Hearth and Home 
(tuchman m. fl. 1978). den har undertiteln Images of Women in the Mass Media och betraktas 
av många som en startpunkt för forskningsområdet (kearny 2012). Från europeiska forskare 
kom 1994 boken Feminist Media Studies (van Zoonen 1994) vars innehåll beskrivs på följande 
sätt av förlaget: 

The text initially outlines some major themes in feminist media studies and 
the ways in which they offer specific models for understanding the media. The  
author goes on to examine the key questions posed by a gendered approach 
within communication and cultural studies. issues explored include: theories of 
transmission, representation, construction and discourse; the structures of media  
organization and production; the analysis of media representations through content 
analysis and semiotics; the contradictions of the gendered image as spectacle; new  
approaches to understanding the audience and the politics of media reception; and 
the potential of feminist and interpretive research strategies. (van Zoonen 1994)  

boken betraktas som ett standardverk, inte minst för sitt framtidsperspektiv och sin breda ansats 
(de bruin 2001 s. 222; kearny 2012). Citatet liksom bokens titel innehåller begrepp som femi-

Genus och medier
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nistiskt perspektiv snarare än kvinnoperspektiv och begrepp som genus snarare än kön (jfr hird-
man 2001 s. 11-16; van Zoonen 2012).   
 gunilla Jarlbro (2006) skriver i det första kapitlet av sin bok Medier, Genus och Makt en belys-
ande sammanfattning av utvecklingen från kvinnoforskning till genusforskning och den svenska 
medieforskningens bidrag till genusvetenskapen. den nya begreppsanvändningen återspeglas 
i titeln på en antologi från Jmk (Journalistik, medier och kommunikation) vid stockholms  
universitet 2002: Bromskloss och pådrivare. Medier, genus, social förändring (Camauër m. fl. 2002). 
 i antologins inledande kapitel tar leonor Camauër fasta på tre begrepp: publik-, massme-
die- och representationsbegreppet, som är centrala för den feministiska massmediekritiken. hon 
omformulerar dem efter aktuella feministiska, medie- och kulturteoretiska perspektiv.  Publik-
begreppet betonar i detta perspektiv att människor är aktiva och skapar mening ur mediers inne-
håll, språk och struktur samtidigt som publikens tolkningsfrihet begränsas av just dessa faktorer. 
relationen mellan människor och medier innebär att de ständigt formar och formas av varandra. 
massmediebegreppet ses som heterogent, olika medier bör särskiljas och de kan under en och 
samma period eller under olika perioder förhålla sig på olika sätt till social förändring det vill 
säga både fungera som bromskloss och som pådrivare. representationsbegreppet, som handlar 
om förhållandet mellan medier och verklighet, tar fasta på att medier konstruerar verkligheten 
på specifika sätt samtidigt som de representerar den och därför aldrig kan erbjuda ”sanna” och 
fullständiga bilder. enligt författaren bör man kräva att dessa konstruktioner bättre relaterar till 
mångfalden av mänsklig erfarenhet (Camauër 2002).  
 Camauërs feministiska medieteoretiska perspektiv är inte bara en omformulering utan kan 
också ses som ett avståndstagande från det kommunikationsteoretiska perspektiv som brukar 
benämnas överföringsmodellen och som präglade den tidiga effektinriktade medieforskningen. 
då betraktades publiken som passiv och grundmodellen med sändare, meddelande och mot-
tagare utgick något tillspetsat från att medierna och deras innehåll speglar verkligheten (jfr asp 
1986; bengtsson 2001 s 25 ff.; kleberg 2006 s 16 ff.). det synsättet präglade den tidiga feminis-
tiska mediekritiken och dess olika inriktningar, liberalfeminism, radikalfeminism samt socialis-
tisk eller marxistisk feminism (gemzöe 2002 s 76 ff.; kleberg 1993 s. 11-17 och 2006 s. 13 ff.). 
 det nyare feministiska medieperspektivet tar sin utgångspunkt i den brittiska forskningstradi-
tion som kallas cultural studies, när det gäller synen att medierna inte speglar utan är med och 
konstruerar verkligheten (hall 1996; turner 1992). traditionen bygger på en konstruktivistisk 
samhällsyn som utgör den teoretiska grunden inom kunskapssociologin (berger & luckmann 
1967 s. 15).  liknande perspektiv förekommer också hos ledande amerikanska medieforskare 
som pekat på att nyheterna i medierna i stället för att spegla bidrar till att skapa samhället genom 
att göra det till en social verklighet eller socialt fenomen som vi gemensamt uppfattar (tuchman 
1978).
 övergången i begreppsanvändningen från kvinno- till genusperspektiv eller för den delen från 
kön till genus handlar också om ett konstruktivistiskt synsätt. Förenklat syftar begreppet kön på 
det biologiska könet medan genus syftar på det socialt konstruerade könet. i samhällsvetenskap-
ligt perspektiv handlar genus om att män och kvinnor utvecklas och formas i ett socialt och 
kulturellt sammanhang (jfr alvesson 1997). genusbegreppet grundas på en kulturell tolkning 
av de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor (Jarlbro 2006 s. 12-14). i debatten kring 
begreppet har bland annat framförts att åtskillnaden mellan kön och genus i för hög grad förenk-
lar beskrivningen av relationen mellan biologiskt kön och socialt/kulturellt genus (jfr alvesson 
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s. 313-314; engström 2008 s. 28-30). en litteraturöversikt sammanställd av gabriella sandstig 
(2002 s. 17) tar upp att forskare har pekat på behovet av att tillföra ytterligare en kategori, sym-
boliskt genus, i den vetenskapliga genusdiskursen. 
 genusbegreppet är naturligtvis nära sammankopplat med makt och maktrelationer mellan 
män och kvinnor i samhället (ibid. s 28 ff.; lipman-blumen 1976; hirdman 2001). genus-
forskning fokuserar på mönster och maktstrukturer, hur dessa framförallt är negativa för kvin-
nor och hur förhållandena skulle kunna ändras (Jarlbro 2006 s. 14). i boken Genus, medier och 
masskultur skriver författarna:

Utan att ta hänsyn till makthierarkier blir ett genusperspektiv uddlöst. man 
kan till och med säga att forskning och resonemang om män och kvinnor (eller 
feminitet och maskulinitet) som utesluter maktdimensionen, egentligen inte kan  
kallas för genusforskning. (Fagerström & nilsson 2008 s. 12)

Författarna, som är konstvetare respektive litteraturvetare, tar i boken inledningsvis upp hur  
genusbegreppet har utvidgats under de senaste decenniernas forskning och ger därefter en kun-
skapsöversikt som grundas på aktuell forskning inom området masskultur. Även Jarlbros (2006) 
översikt visar, som nämnts, på genusperspektiv inom senare års medieforskning vilket också gäller 
för den av högskoleverket utgivna skriften Genusperspektiv på medie- och kommunikationsveten-
skap (kleberg 2006). samtidigt som mångfalden har ökat kan man identifiera två större områden 
inom svensk forskning om genus och medier. det ena området rör mediernas representationer av 
genus och det andra rör genusrepresentationen i medieorganisationerna (jfr Jarlbro 2006 s. 17). 

synliggörande
 synliggörande kan kopplas till en hierarkisk syn på genus som pekar på att det är mannen som 
utgör den nedärvda normen i samhällskulturen (lipman-blumen 1976 s. 18; hirdman 2001 s. 
59-60).  i den klassiska boken The Media and Modernity, A Social Theory of the Media beskriver 
Thompson ur ett historiskt perspektiv om kampen att synliggöras i den medierade offentlighet 
som skapas av medierna och vilken betydelse denna kamp har i dagens sociala och politiska 
samhälle. om man talar om olika former av makt i samhället så utgör medierna en del av de 
kulturella institutioner som har symbolisk makt. med symbolisk makt menar han förmågan att 
gripa in i händelsernas gång, påverka andras handlande och rent av att skapa händelser med hjälp 
av produktion och överföring av symboliska former (Thompson 2001 s. 27 ff. och s. 305). 
 agendasettingteorin som bygger på empiriska studier av politiska valkampanjer handlar också 
om mediernas makt att påverka och skapa dagordningen och visar därmed på vikten av att 
synliggöras i medierna.  teorin innebär inte att medierna kan kontrollera vad människor har 
för åsikter i olika frågor men de kan däremot styra vilken vikt och betydelse vi ska tillmäta olika 
samhälls- och politiska frågor (mcCombs & shaw 1972). teorin har många år på nacken och 
upphovsmännen skriver själva om hur den har utvidgats under en tjugofemårsperiod:

agenda setting is considerably more than the classical assertion that the news tells 
us what to think about. The news also tells us how to think about it. both the 
selection of objects for attention and the selection of frames for thinking about 
these objects are powerful agenda-setting roles.  (mcCombs & shaw 1993 s. 62)
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Vidare summerar de forskning som kan generaliseras till att den primära tendensen i nyhets-
mediernas dagordningsfunktion (agenda setting) är att framhäva socialt konsensus kring vad 
som är den viktiga agendan. de menar också att medierna inte tillhandahåller separata agendor 
för olika demografiska grupper i samhället (ibid. s. 64; se även Coleman m. fl. 2009). detta kan 
tolkas som att dagordningsfunktionen är en faktor för att bevara status quo kring det som brukar 
kallas den rådande könsmaktordningen i samhället (jfr Fagerström & nilsson 2008 s. 7). 
 
Forskningen visar genomgående att det rådande paradigmet inom journalistiken är att använda 
elitkällor, vilket innebär att de som anses ha rätt auktoritet också har en större chans att synlig-
göras i medierna. när prestigfyllda officiella källor dominerar nyheterna legitimeras eller till och 
med förstärks den rådande maktstrukturen i samhället (berkowitz 2009 s. 102).
 mediernas roll för demokratin i ett samhälle, när det gäller att granska de inflytelserika i sam-
hället, att informera medborgarna eller att vara en mötesplats där åsikter kan brytas mot varandra 
förutsätter att kvinnor blir lika synliggjorda som män (jfr Jarlbro s. 8 och s.  23-24). det distinkta 
begreppet ”symbolic annihilation”, på svenska symbolisk utplåning, introducerades 1978 av gay 
tuchman och används fortfarande för att beteckna frånvaron av kvinnor och deras erfarenhet-
sfärer i exempelvis mediernas nyhetsutbud (tuchman (2012/1978).

representation
 synliggörande operationaliseras vanligen i empirisk forskning om medier och genus med  
begreppet, representation.  representation kan då i kvantitativa sammanhang avse frekvensen i 
framträdanden i medierna, med andra ord hur väl kvinnor är representerade (över- eller under-
representerade) i olika typer av medieinnehåll. tuchmans teoretiska begrepp symbolisk utplåning 
kan analyseras som närvaro eller frånvaro såväl i medieorganisationerna som i mediernas utbud. 
monica löfgren nilsson (2009) använder termen könsbalans i sina studier av kvinnor och män 
både i organisationen och i nyhetsinnehållet i sveriges television under en 45-årsperiod. 
 teorin om mediernas dagordningsfunktion, som den beskrevs i föregående avsnitt, fokus-
erade i den inledande fasen, eller den så kallade första nivån, på vad som rapporteras och kan 
också operationaliseras kvantitativt i frågeställningen om hur stor uppmärksamhet olika objekt 
till exempel ämnen och aktörer får i medierna (Coleman m fl. 2009 s. 149; First 2002 s. 35-37; 
strömbäck 2009 s. 102-115). 
 
att all publicitet är bra publicitet är en sanning med modifikation. synliggörandet kan vara 
omfattande men sammanhanget kan vara negativt på en mängd tänkbara sätt (jfr sandstig s. 49; 
Thompson s. 176 ff.). representation i mer kvalitativ bemärkelse handlar om hur kvinnor fram-
ställs i medierna, det vill säga att när de väl representeras är det oftast utifrån stereotypa könsroller 
(Jarlbro 2006, Fagerström & nilsson 2008 s. 47). man kan således utifrån tuchmans synsätt 
exempelvis analysera hur kvinnors erfarenhetssfärer framställs i medieutbudet. 
 På samma sätt som vi tidigare såg hos Camauër (2002 s. 15) framhåller Fagerström och nils-
son (2006 s. 30-31) att representation i bemärkelsen hur någon uppmärksammas i medierna 
måste ses som en konstruerad framställning och inte någon fullständig återspegling som kan ha 
anspråk på objektivitet. skildringarna är ofta subjektiva och av nödvändighet ofullständiga. i 
förlängningen av hur mediernas representationer ser ut uppstår också frågan om hur människor 
identifierar sig med dessa vinklade budskap.
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ett liknande perspektiv har etablerats i och med utvecklingen av dagordningsteorin till en andra 
nivå, som också den är inriktad på hur olika objekt beskrivs i medierna. det är då fråga om den 
uppmärksamhet som ges åt olika attribut, egenskaper eller sammanhang i mediernas beskrivnin-
gar av olika objekt (Coleman m fl. 2009 s. 149; strömbäck 2009 s. 113).
 Från dagordningsteorins andra nivå är steget inte långt till gestaltningsteorin som i engelsk 
litteratur kallas framing. en del forskare menar att gestaltningsteorin ska ses som en del av dag-
ordningsteorin medan andra hävdar att den är en självständig och bredare teori eftersom den 
inte bara inbegriper mediernas representationer av verkligheten utan också mer ingående tar upp 
hur dessa påverkar människors uppfattning av samma verklighet (strömbäck 2009 s. 114 och 
119). gestaltningsteorin har sociologiskt ursprung från 1970-talet och grundtanken är att all 
kommunikation innebär att vi gestaltar verkligheten på något särskilt sätt för att skapa mening åt 
tillvaron och organisera den utifrån våra erfarenheter (ibid.). budskapen blir omedvetet vinklade. 
i den tidigare nämnda summeringen av dagordningsteorins utveckling menar upphovsmännen 
att det var todd gitlin (1980) som med sin klassiska studie om hur amerikanska nyhetsme-
dier trivialiserade (ideologisk gestaltning) studentrörelsens politiska aktiviteter under 1960-talet  
introducerade gestaltningsteorin i medieforskningen.  
 analyser av representation kan slutligen också föras in under det breda teoretiska området som 
kallas medielogik. Även detta begrepp myntades av sociologer som definierade det på följande sätt:

in general terms, media logic consists of a form of communication; the process 
through which media present and transmit information. elements of this form 
include the various media and the formats used by these media. Format consists, 
in part, of how material is organized, the style in which it is presented, the focus 
or emphasis on particular characteristics of behavior, and the grammar of media 
communication. Format becomes a framework or a perspective that is used to 
present as well as interpret phenomena. (altheide & snow 1979 s. 10)

medielogiken handlar om hur nyhetsjournalistiken konstrueras och kan delas upp i fyra huvud- 
delar: mediedramaturgi, medieformat, mediernas arbetsrutiner samt deras arbetsmetoder.  
mediedramaturgi är helt enkelt berättartekniker, medieformatet är hur väl en händelse passar 
olika medieformer, mediernas arbetsrutiner syftar på att nyhetsproduktion är en rutiniserad verk-
samhet och mediernas arbetsmetoder handlar om arbetslogiken (hadenius m. fl. 2009 s. 332; 
nilsson 2001 s. 153-155).
 
sammanfattningsvis har genomgången visat att genusrepresentation i medierna enligt olika  
teorier är en fråga om konstruktion snarare än en spegling av verkligheten. dessa konstruktioner i 
medierna kan däremot påverka verkligheten, inte minst genom dagordningsmakten.  mediernas 
dagordning påverkar både medborgarnas och politikernas dagordning (strömbäck 2009 s. 108).

homosocialitet
 homosocialitet är en teori som handlar om både makt, synliggörande och representation. 
teorin utvecklades i Usa under 1970-talet av Jean lippman-blumen. hon definierade begrep-
pet homosocialitet som “the seeking, enjoyment, and/or preference for the company of the same 
sex” (lipman-blumen 1976 s. 15-16).  i vidare förståelse handlar det om band mellan personer 
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av samma kön vilket kan kopplas till idéer om gemenskaper såväl i samhällslivet som på arbets-
marknaden (ibid. se även hirdman 2002 s. 19).  lipman-blumen tar utgångspunkt i mäns 
intresse för andra män som kan iakttas redan i barndomen (pojkar leker med pojkar) och sedan 
kanaliseras och uppmuntras av i stort sett alla sociala och samhälleliga institutioner som omger 
män. Fram till 1970-talet hade männen i princip ensamrätt till alla samhällsresurser i ett Usa 
som var socialt stratifierat eller uppdelat i skikt där männen kontrollerade makten i allt från poli-
tik till ekonomi (ibid). med uppkomsten av en feministisk rörelse inleddes en viss omfördelning 
av resurserna och kvinnor kunde utveckla sina egna homosociala nätverk i samhället (ibid s. 18). 
 lipman-blumen noterar också att det är psykologiskt självklart att individer gärna identifierar 
sig med andra individer som de uppfattar har kontroll över resurser, vilka de än må vara i den 
givna situationen. därmed kan man vidga teorin till att omfatta heterosociala beteenden, det vill 
säga att kvinnor orienterar sig mot män med makt eller omvänt att män orienterar sig mot kvin-
nor med makt (jfr olsson 2010 s. 13). 
 teorin om homosocialitet både kan och har tillämpats på olika sätt i svensk forskning om 
medier. djerf-Pierre utgår implicit från teorin i sina studier av svensk medieelit och betydelsen av 
informella nätverk och socialt kapital för att nå höga befattningar (djerf-Pierre 2005 s. 278 och 
2007 s. 96, se även sandstig 2002 s. 43 ff.). i en jämförande studie av en veckotidning med män 
som målgrupp (Fib aktuellt) och en annan som vänder sig till kvinnor (Veckorevyn) studerar anja 
hirdman (2002 s. 21) hur tidningarnas tilltal i form av ”homosociala medierum” skapar band 
till sina läsare. homosocialitet kan också komma till uttryck i form av symboliskt stöd respektive 
symboliskt våld eller andra makttekniker som används i exempelvis debatter och samtal i tV 
(edström 2006 s. 52-53). Forskning om journalister och deras källor berör också homosocialitet 
även om kopplingen inte alltid klargörs (sahlstrand 2000). en aktuell studie av musikjournalister 
tillämpar teorin och visar att kvinnliga musikjournalister rapporterar mer om kvinnliga artister 
än vad män gör (olsson 2010 s. 13). 
 För att knyta an till teorin om medielogik kan homosocialitet ses som en del i mediernas 
arbetsrutiner, där nyhetsproduktionen bygger på fasta rutiner för att bland annat hantera en hög 
tidspress. etablerade nätverk skapar snabbhet i arbetsrutinerna. en rimlig hypotes är att dessa 
nätverk är homosociala, vilket ofta kan iakttas, när man anlitar experter i rapporteringen från 
stora oväntade nyhetshändelser som exempelvis terrordåd.

avgränsningar och teoretiska utgångspunkter
 mot bakgrund av den teoretiska översikten som både inbegriper masskultur och medier är 
det viktigt att framhålla att det finns en stor mångfald inom båda kategorierna. det är vanligt 
att skilja mellan yttre mångfald, att det finns flera olika medier, och inre mångfald inom en-
skilda medier (soU 1995:37 s. 159). genusrepresentation kan se olika ut över tid, mellan olika  
medier samt inom enskilda medier (Camauër 2002 s. 15; Jarlbro 2006 s. 19). den här studien 
är avgränsad till dagspress men fångar upp mångfald genom att tidningar med olika egenskaper 
ingår i urvalet och genom att alla olika redaktionella avdelningar i tidningsinnehållet analyseras.
 teorin om homosocialitet operationaliseras genom analys av i vilken omfattning och i vilka 
sammanhang kvinnor och män i redaktionerna uppmärksammar andra kvinnor och män i sina 
artiklar. olika aspekter av medielogik berörs i undersökningen. mediernas arbetsrutiner fångas 
upp dels vid jämförelsen av hur genus på ledande poster påverkar innehållet, dels vid jämförelser 
mellan nyhetsartiklar och mer förplanerat tidningsinnehåll.   
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Jämställdhetsperspektivet i tidningarnas innehåll studeras med utgångspunkt i genusbegreppet 
som en social och kulturell konstruktion. det gäller främst den del av undersökningen som 
belyser i vilka yrkes- och samhällsroller kvinnor framträder i artiklarna. kopplat till synlighet, 
representation och teorin om mediernas dagordningsfunktion handlar denna del av analysen om 
hur kvinnor framställs. den inledande resultatpresentationen utgår dock från en operationaliser-
ing av dessa teoretiska begrepp som tar fasta på hur ofta kvinnor är representerade. men först 
kommer en kortfattad redovisning av material och metod.

Undersökningen baseras på sex strategiskt valda tidningar, tre av dem med en man och tre med en 
kvinna som högst ansvarig för tidningsinnehållet. som framgår av tabell 1 har de antingen titeln 
chefredaktör eller redaktionschef, gemensamt är att de har rollen som ansvarig utgivare. samtliga 
har en kvinna på posten som nyhetschef (Sydsvenskan har två nyhetschefer en kvinna och en man). 
 tabell 1 visar att urvalet innehåller tidningar med olika upplagestorlek, utgivningsfrekvens 
och format. Förutom lokaltidningar av olika karaktär ingår också en storstadsmorgontidning, 
sydsvenskan, vilket ökar bredden i urvalet.

tabell 1. tidningarna i undersökningen (uppgifter från 2011)

morgontidningar är särskilt intressanta att studera ur det teoretiska perspektivet om deras  
betydelse för dagordningsfunktionen (jfr mcCombs & shaw 1993 s. 64). i dagens fragmen-
terade mediesystem med många olika medier och plattformar har morgontidningarna fort- 
farande en central roll på de lokala arenorna även om den minskat väsentligt jämfört med 2011.
 Urvalet består av en veckas utgåvor, den 5-11 september 2011. metodstudier visar att en 
vecka ger en god statistisk bild av tidningsinnehållet, det fångar upp veckorytmen i innehålls-
produktionen liksom rytmen av händelser i samhället som tidningarna bevakar (odén anders-
son & andersson, 2003, se även nordberg & edström 2007 s. 425). september kan anses vara 

Material och metod

Tidning Utgivnings-
ort

Upplaga 
(2011)

Utgivnings- 
frekvens

Format Chefers genus

hallandsposten 
(hP)

halmstad 30 000 6 dag/vecka tabloid Chefredaktör: kvinna
nyhetschef: kvinna

gefle dagblad 
(gd)

gävle 25 100 7 dag/vecka tabloid Chefredaktör: kvinna
nyhetschef: kvinna

Jönköpingsposten 
(JP)

Jönköping 34 400 6 dag/vecka Fullformat redaktionschef: man
bitr. red.chef: kvinna

Sydsvenskan 
(SDS)

malmö 111 000 7 dag/vecka tabloid Chefredaktör: kvinna
nyhetschef: 1 kv, 1 man

Värnamo Ny-
heter (VN)

Värnamo 18 700 4 dag/vecka 
(må, ti, to, lö)

Fullformat redaktionschef: man
nyhetschef: kvinna

Smålänningen 
(Smålän)

ljungby 12 700 5 dag/vecka
(må–fre)

tabloid redaktionschef: kvinna
nyhetschef: kvinna
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en normal nyhetsmånad utan högtidshelger eller avvikande större evenemang. Urvalet omfattar 
alla redaktionella artiklar utom servicematerial. med servicematerial avses sådant som inte är 
rent journalistiskt material, till exempel tv-tablåer, resultattablåer, serier, recept, väderkartor och 
liknande (jfr odén, Wadbring 2003 s. 18-20). insändare, debattartiklar samt läsarmaterial på 
familjesidan i form av minnesord och högtidsdagar ingår däremot i studien. detsamma gäller 
artiklar från tidningarnas telegrambyrå (tt).
 metoden är kvantitativ innehållsanalys, som är en teknik för systematisk, objektiv och kvan-
titativ beskrivning av ett manifest kommunikationsinnehåll. metoden beskrivs utförligt av nils-
son (2010).  defi nitionen av de variabler som används i denna artikel redovisas i löptexten i den 
följande resultatpresentationen.  

Vi inleder med att belysa genusrepresentationen när det gäller vem som skrivit artiklarna. re-
sultatet speglar tidningarnas bemanning vid undersökningsperioden och inte den redaktionella 
personalens genusfördelning. andra förutsättningar som påverkar analysen är hur många av 
artiklarna som är försedda med byline eller annan signatur. knappt hälften, 46 procent, av alla 
artiklar i undersökningen har någon form av signatur.  detta beror på att notiser i allmänhet är 
osignerade och att mer än hälften av tidningarnas artiklar är notiser. 
 Figur 1 visar att av alla artiklar med byline är 39 procent signerade av kvinnor och 61 procent 
av män. en av tidningarna i studien, smålänningen skiljer ut sig med en svag majoritet (52 
procent) kvinnor i byline. Vad detta beror på är svårt att säga, men den är en av tidningarna med 
kvinnor i ledningen.

Figur 1. andel artiklar i olika avdelningar signerade av kvinnor 2011 (procent)

anm: lokalt uo = lokalnyheter utgivningsorten, lokalt övr = lokalnyheter från omgivande orter
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Figur 1 ger en stereotyp bild av att män och kvinnor skriver om olika områden i ett mönster som 
brukar delas upp i hårda och mjuka nyheter (jfr löfgren nilsson 2009; nordenhem & norton 
2010; gemzöe 2002 s. 82 ff,). det står en kvinna bakom signaturen i närmare hälften av de sign-
erade inrikesartiklarna. i övrigt är deras domäner familjeavdelningen, nöje, kultur och feature-
reportage. definitionen av feature är artiklar som inte är nyheter utan reportage om exempelvis 
resor, trädgård, hälsa som vanligen finns i helgbilagor. männens domän är sport, ekonomi och 
utrikesnyheter. en fördjupning kring sporten i de olika tidningarna visar på en spännvidd från 
fem procent signerade av kvinnor i Gefle Dagblad och Värnamo Nyheter till som mest 23 procent 
i Sydsvenskan. det är männens revir.
 den lokala nyhetsrapporteringen från utgivningsorten signeras i lika stor utsträckning av 
kvinnor och män. På ledare och opinionsavdelningen (saknas i Värnamo Nyheter) når kvinnorna 
upp till 44 procent av signaturerna. i enskilda tidningar, Jönköpings-Posten och Sydsvenskan är 
de nästan uppe i 50 procent och i Gefle Dagblad i klar majoritet, 65 procent. tre av tidningarna 
i innehållsanalysen, Hallandsposten, Sydsvenskan och Gefle Dagblad har kvinnor på posten som 
politisk redaktör för ledaravdelningen, vilket i de båda senare fallen har betydelse för att man 
släpper fram fler upphovskvinnor bakom den politiska kommunikationen.
 Utfallet i figur 1 kan jämföras med resultat från journalistundersökningen 2005 vid Jmg 
(institutionen för journalistik, medier och kommunikation), göteborgs universitet. den visar 
andelen kvinnliga journalister inom olika bevakningsområden baserat på en frågeundersökning 
(asp 2007). andelen kvinnor som bevakade feature var 58 procent, sport 13 procent, familj 
72 procent, kultur 56 procent, nöje 41 procent, ekonomi 40 procent, utrikes 50 procent och 
ledare/kommentar 22 procent (löfgren nilsson 2007 s. 48).  givet de helt olika undersöknings-
metoderna, skillnaden i tid och kategoriseringar, kan man hävda att resultaten till stora delar 
validerar varandra. Undantagen är de båda sistnämnda kategorierna, dels utrikes där kvinnor är 
underrepresenterade i innehållsanalysen, dels opinion/ledare/kommentarer där kvinnor är över-
representerade i innehållsanalysen jämfört med journalistundersökningen. 

Personifiering är en viktig beståndsdel i medielogiken för att fånga uppmärksamhet och skapa 
identifikation hos mottagarna (jfr strömbäck 2009 kap 6). drygt 80 procent av artiklarna i 
studien innehåller någon person. artiklarnas huvudperson har bedömts i en sammanvägning 
av rubrik, ingress, brödtext och bild. om huvudperson inte framgår tydligt (i artiklar med två 
eller flera personer av samma eller olika kön) har den först omnämnda personen definierats som 
huvudperson. tabell 2 visar genusfördelningen i artiklarna totalt och i de enskilda tidningarna.

tabell 2. genus hos artiklarnas huvudperson 2011 (procent)

Genus i personjournalistiken

Tidning HP GD JP SDS VN Smålän Totalt
huvudperson man 70 70 74 66 70 69 70

huvudperson kvinna 30 30 26 34 30 31 30

summa 100 100 100 100 100 100 100

Antal artiklar 623 729 787 953 470 482 4 044
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resultatet visar på stor obalans, endast 30 procent av artiklarna har en kvinna som huvudperson. 
Jämför vi tidningarna i den här undersökningen är det främst likheten mellan fyra av dem som är 
slående. avvikarna är Jönköpings-Posten som ligger fyra enheter under och Sydsvenskan som ligger 
fyra procentenheter över genomsnittet på 30 procent. Variationen är inte särskilt stor men med 
tanke på den låga nivån är det rimligt att påstå att varje enhet gör skillnad. resultatfördelningen 
över de enskilda tidningarna tyder på att det inte fi nns något samband mellan genus i tidningar-
nas ledarskap och att kvinnor uppmärksammas i spalterna (jfr Craft & Wanta 2004; beam & 
di Cicco 2010). 
 genusfördelningen i tabell 2 skiljer sig inte nämnvärt från resultaten i andra liknande under-
sökningar. Projektet Publicistiska bokslut vid göteborgs universitet kom fram till ett genom-
snitt på 27 procent kvinnor som huvudperson i lokala nyhetsartiklar i sju stora lokaltidningar 
2001 och 23 procent för sju andra stora lokaltidningar 2002 (andersson odén 2002 och 2003). 
nyheterna i dagens nyheter, sveriges radio P1och sveriges television svarade tillsammans för 
32 procent kvinnor i en studie 2000 nordberg & edström 2007). det ideella global media 
monitoring Projekt (gmmP) räknade kvinnor i olika urval av medier under en dag 2009 i 108 
länder. resultatet för sverige blev 32 procent, att jämföra med 24 procent i det globala genom-
snittet. Vid den svenska mätningen 2000 blev resultatet 31 procent och 2005 blev det 30 procent 
(edström 2011). sydsvenskan ökade enligt interna data från 33 procent 2007 till 34 procent 
2011. två svenska lokaltidningar Västerbotten-kuriren och Piteåtidningen har satsat hårt på att 
förbättra genusrepresentationen mellan 2005 och 2010. den ökade från 30 till 33 procent i det

Figur 2. artiklar i olika avdelningar med kvinna som huvudperson 2011 (procent)
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första fallet och från 29 till 30 procent i det andra fallet (torstensson & Jonasson Juvel 2010 s. 
15-23). att utvecklingen står stilla över tid är nedslående. 
 när det gäller genus hos skribenterna kunde vi tidigare se att det fanns traditionella manliga 
och kvinnliga domäner i tidningarna. en naturlig fråga blir då om kvinnorepresentationen också 
ser olika ut på olika platser eller i olika genrer av innehåll. Figur 2 visar i vad mån kvinnor före-
kommer som huvudperson i olika avdelningar. 
 
Utfallen är snarlika när man jämför kvinnor i respektive bakom artiklarna (figur 1 och 2). de 
domäner där kvinnor mest synliggörs är barn/ungdomssidorna, feature-, kultur- och nöjesavdel-
ningarna och där de framträder minst är på sporten, ekonomi- och utrikesavdelningen.
 ett sätt att tolka resultaten är att det finns olika intressemönster hos ganska stora delar bland 
män och kvinnor både i samhället och bland journalister (löfgren nilsson 2007 s. 48; steiner 
2009 s. 120). läsarundersökningar bland allmänheten både över tid och på en mängd lokala 
orter visar att intresset för och läsningen av olika sorters innehåll bland manliga och kvinnliga 
läsare följer mönster som är i linje med de domäner vi pekat på ovan (strid 2008 s. 338-339; 
severinsson 1991).
 
med både producenter, innehåll och konsumenter i resonemanget kommer man in på ämnet 
utbud och efterfrågan. ska tidningarna enbart tillgodose läsarnas efterfrågan eller ska de vara med 
och spela roll inom en så viktig fråga som genusförhållandena i samhället? oberoende av manliga 
och kvinnliga domäner visar resultaten i figur 2 att kvinnor som utgör hälften av läsekretsen är 
mer eller mindre kraftigt underrepresenterade i innehållet så när som i featurematerialet och på 
ungdomssidorna. en granskning av de senare visar dessutom att det främst handlar om unga 
flickor som medverkar som gästskribenter och skriver om andra flickor, alltså ett tydligt exempel 
på homosocialitet mellan kvinnor. Ungdomssidor finns inte i alla tidningarna och antalet artiklar 
är därför litet.
 
de mest enhetliga mönstren mellan de enskilda tidningarna och kvinnor som huvudperson kan 
noteras för förstasidan och sporten. i så gott som alla tidningarna förekommer kvinnor i något 
högre grad på förstasidan jämfört med tidningen som helhet. samtidigt är i princip alla lika 
dåliga på att lyfta fram kvinnor i sporten.  det är dock inte samma sak som att man inte bevakar 
kvinnors idrott. men när det gäller lagidrotter är det ofta tränaren, en man, som figurerar som 
huvudperson. det är en stor brist att kvinnor inte synliggörs mer i sportjournalistiken. För att 
knyta an till tuchmans (2012 s. 56) betoning att medier är socialisationsagenter för nya gen-
erationer så missar tidningarna möjligheten att vara med att lyfta fram kvinnor och flickor som 
förebilder för andra ungdomar, särskilt på det lokala planet. Problemet har bemötts av andra 
lokaltidningar till exempel Västerbottens-Kuriren och Piteå-Tidningen genom att man utöver att 
prata med tränare kontaktar spelare direkt eller via mobil så att de själva får uttala sig om sina 
insatser och lyfts fram i artiklarna. ett annat sätt har varit att skriva mer om annat än ren täv-
lingsidrott och vända sig mer mot ungdomsidrott. erfarenheterna visar att det trots satsningar 
är svårt att förbättra genusrepresentationen på sporten men att satsningarna har accepterats av 
läsarna (torstensson & Jonasson Juvel 2010 s. 16-23). Även om sporten är det svagaste området 
för kvinnor i spalterna så visar genusfördelningen i figur 2 att det krävs krafttag långt utöver 
denna avdelning för att synliggöra kvinnor i journalistiken. 
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det här avsnittet fortsätter med journalisternas rapportering och belyser sambanden mellan  
genus hos artikelförfattarna och genus hos artiklarnas huvudperson, det vill säga frågan huruvida 
kvinnor skriver om kvinnor och män skriver om män.
 mönstret är mycket tydligt. män skriver om män! kvinnor skriver om män och kvinnor i 
nästan lika stor utsträckning, eller åtminstone till 45 procent om kvinnor. den tydliga tendensen 
att män inte uppmärksammar kvinnor går dessutom rakt över alla tidningarna. sämst är det i 
Gefle Dagblad och Jönköpings-Posten (22) procent, och något bättre i Sydsvenskan, (30 procent). 
kvinnor är bättre på att uppmärksamma kvinnor. i ett par fall, Gefle Dagblad och Värnamo  
Nyheter, kan man notera att kvinnor skriver om kvinnor i lika stor utsträckning (50 procent) som 
de skriver om män.  

tabell 3. huvudperson och signatur i samtliga artiklar 2011 (procent)

det går inte att påvisa några entydiga samband mellan genus i tidningsledningen och hur mycket
kvinnor uppmärksammas av journalisterna. ett exempel är Gefle Dagblad, med långvarigt ledar-
skap av kvinnor, som å ena sidan är bäst när det gäller i vad mån kvinnor lyfter fram kvinnor i 
artiklarna (51 procent) men samtidigt sämst vad gäller i vilken grad män lyfter fram kvinnor (20 
procent). det kan jämföras med Hallandsposten som kortare tid haft en kvinna i chefredaktörs-
stolen. det är den tidning i urvalet där männen är klart bäst på att lyfta fram kvinnor (33 pro-
cent) och där kvinnorna är sämst på att skriva om andra kvinnor (35 procent).
 resultaten talar för en slutsats att personalpolicyn fler kvinnor i högre befattningar är en 
nödvändig men inte tillräcklig insats för att få fler kvinnor i spalterna. det är en fråga som 
också kräver ständigt fokus och tillgång på resurser i tid och pengar. resultaten kan också  
mycket tydligt kopplas till teoribildningen om homosocialitet. tendensen att kaka söker maka är  
uppenbar, det vill säga att män i högre grad fyller sina nätverk av källor och kontakter med andra 
män medan kvinnors nätverk i högre grad inrymmer kvinnor. Utöver nätverksfaktorn kan man 
också tänka sig att homosocialitet gör att kvinnor hellre söker upp andra kvinnor för intervjuer 
och har lättare att få dem att ställa upp för publicitet. en studie av nyhetskällor i svensk stor-
stadsmorgonpress under slutet av 1990-talet visar att om reportern är kvinna så tenderar kvinnor 
att vara muntliga källor i högre grad, 32 procent, än om reportern är man då andelen kvinnor 
som muntliga källor var 18 procent (sahlstrand 2000 s. 135-137).  studier av lokaltidningars 
förstasidor i Usa visar på samband mellan genus hos reportrar och deras källor och att journal-
ister i allmänhet återkommer till källor som de kan identifiera sig med (Zoch & Vanslyke turk 
1998 s. 764; armstrong 2004 s. 146-148). den amerikanske medieforskaren daniel berkowitz 
sammanfattar en mängd forskningresultat i denna riktning på följande sätt:

Vem skriver om vem

Huvudperson Signatur Man Signatur Kvinna Totalt
man 75 55 67

kvinna 25 45 33

summa 100 100 100

Antal artiklar 1 334 842 2 176
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The main direction of inquiry in this vein asks whether female reporters are more 
likely to draw on female news sources when the opportunity rises. The logic here 
is that female reporters will be less ingrained in the male power structure and they 
will feel more comfortable interviewing female sources, a sort of gender-based  
camaraderie that would not exist with male sources, who might also have the  
upper hand in terms of socio-political power. (berkowitz 2009 s. 109)

begreppet camaraderie väcker associationer till män i näringslivets toppskikt, eller för att kasta 
sten i glashus, män inom akademin. ett enkelt sätt att empiriskt undersöka frågan om homo-
socialitet vore att studera journalisternas kontaktkalendrar i datorer och telefoner. men det låter 
sig inte göras, varken av etiska skäl eller enligt grundlagsprincipen om meddelarskydd. i stället 
ska vi gå vidare och i tabell 4 illustrera i vad mån män respektive kvinnor på olika avdelningar 
sätter kvinnor i fokus i artiklarna. 

tabell 4. genus hos signatur och huvudperson i olika avdelningar 2011 (procent)

anm: * lågt n-värde, resultattolkningen ska ses med reservation för dessa låga värden.

mönstren skiftar starkt mellan olika avdelningar. Vi kan därför börja analysen med att jämföra 
varje avdelning för sig med totalresultatet. kvinnor bakom tangentbordet påverkar särskilt tydligt 
genusrepresentationen på barn- och ungdomssidan följt av ledaravdelningen, utrikes- och kul-
turavdelningen samt på feature- och inrikessidorna. tt:s kvinnliga reportrar kan ta åt sig äran 
för in- och utrikesavdelningen, medan det på barn och ungdomssidan handlar om flickor som är 
gästredaktörer och skriver om andra flickor (homosocialitet). de avdelningar där män är bättre 
än sin låga normalnivå på att lyfta fram kvinnor i artiklarna är feature, nöje och familj men också 
på de viktiga lokalsidorna. 

Avdelning man om 
kvinna

man om 
man

sum Antal 
art.

kvinna om 
kvinna

kvinna om 
man

sum Antal 
art.

totalt 25 75 100 1 334 45 55 100 842

ledare 15 85 100 39 69 31 100 32

inrikes 26 74 100 83 46 54 100 79

Utrikes 13 87 100 69 53 47 100 17*

ekonomi 20 80 100 45 31 69 100 26*

nöje 40 60 100 84 44 56 100 117

kultur 21 79 100 75 53 47 100 77

lokalt uo 32 68 100 183 42 58 100 184

lokalt övr. 33 67 100 245 37 63 100 153

Familj 38 62 100 21* 45 55 100 29*

Ungdom 33 67 100 3* 75 25 100 12*

sport 18 82 100 363 25 75 100 46

Feature 48 52 100 15* 47 53 100 25*

Ingår i: Bengtsson, H. (red.). (2015). Vinklade budskap. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-28139



145

män som skriver på ledar-, utrikes- och sportsidor är sämst på att lyfta fram kvinnor.  en enkät-
studie som genomfördes 1993 visade att 91 procent av ledarskribenterna i svenska tidningar som 
tillfrågades (82 skribenter) var män. studien pekade på att kvinnor inte skilde sig från männen 
i självständighet och arbetssätt (nord 2001 s. 107-109). den berörde inte frågan om kvinnorna 
på ledarsidorna lyfter fram kvinnor i den politiska kommunikationen. den anmärkningsvärt låga 
andelen kvinnor bland politiska redaktörer i början av 1990-talet har förändrats enligt en aktuell 
uppföljning av nords studie. med ett något annorlunda urval i denna kandidatuppsats är resul-
tatet 31 procent kvinnliga ledarskribenter i de studerade ledaravdelningarna (almqvist och steijer 
2013 s. 26, se även berg m. fl. 2007 s. 7). Undersökningar av den svenska journalistkåren visar att 
andelen kvinnor på svenska medieredaktioner som huvudsakligen arbetar med ledare och kom-
mentarer var 22 procent både 1989 och 2005 (löfgren nilsson s. 47-48). samma undersökningar 
visar att andelen kvinnor i arbetsledande positioner på svenska medieredaktioner har ökat från 23 
procent 1989 till 44 procent 2005 och att andelen kvinnor som huvudsakligen arbetar med att 
bevaka politik och samhälle har ökat från 27 procent 1989 till 50 procent 2005 (ibid.).
 mot denna bakgrund är resultaten i tabell 4 anmärkningsvärda när det gäller opinion, det vill 
säga ledare inklusive debattartiklar på dessa sidor. kvinnor på ledarsidorna gör skillnad genom att 
mer uppmärksamma (69 procent) kvinnor i artiklarna. hälften av tidningarna i undersökningen 
har kvinnor som ansvarar för ledaravdelningen. Sydsvenskan har en kvinna, heidi avellan, som 
namnkunnig politisk chefredaktör. Hallandsposten och Gefle Dagblad har kvinnor som politiska 
redaktörer. 
 i tabell 4 är det också värt att notera att det inte är så stor skillnad mellan hur lokalredak-
tionernas män och kvinnor lyckas få med kvinnor som huvudpersoner i nyhetsrapporteringen. 
som antyddes tidigare beror det på att männen på dessa redaktioner gör lite bättre ifrån sig än 
männen på andra redaktioner medan det omvända gäller för kvinnorna på dessa redaktioner. 
På sportavdelningen är inte kvinnorna mycket bättre än männen på att sätta kvinnliga idrottare 
som huvudperson, trots att de har större möjligheter att få tillträde till de kvinnliga idrottarnas 
omklädningsrum (jfr Jarlbro 2006 s. 87-88).
 i featurematerialet visar det sig att både män och kvinnor i princip har en genusbalanserad 
rapportering, det vill säga att de har med lika många kvinnor och män som huvudpersoner. en av 
de viktigare förklaringarna till detta torde vara att feature till största delen består av förplanerade 
reportage. detta ger både tidsmässig och annan större handlingsfrihet att påverka genusrepresen-
tationen, något vi ska fördjupa oss i längre fram.

detta avsnitt belyser tendenserna i hur män och kvinnor som artikelförfattare lyfter fram huvud-
personer i ett urval olika samhälls- och yrkesroller. kategorierna för olika samhälls- och yrkes-
roller är som framgår av tabell 5 breda. resultattolkningen ska ses med reservation för att detta 
i ett par fall skapar svag validitet. i ett par andra fall gäller reservationen låga n-värden. i det 
vidare samhällsperspektivet kan man samtidigt ha olika positioner, exempelvis förälder med ett 
visst yrke eller pensionär med viss yrkesbakgrund. det är den roll i vilken personen framställs i 
artikeln som ligger bakom resultatet i tabellen.
 tabell 5 är informationstät. de första fyra kolumnerna visar i vilken utsträckning manliga och 
kvinnliga journalister skriver om personer i olika samhällsroller. de fyra kolumnerna i den högra 

Genus och samhällsroll

Ingår i: Bengtsson, H. (red.). (2015). Vinklade budskap. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-28139



146

delen av tabellen redovisar genusfördelningen hos dessa huvudpersoner i artiklarna. Vi inleder 
med att analysera den vänstra delen och kan då som exempel avläsa att av alla signerade artiklar 
med politiker som huvudperson är 58 procent skrivna av män och 42 procent av kvinnor. med 
andra ord skriver män i högre utsträckning om politiker än vad kvinnor gör, även om skillnaden 
inte är anmärkningsvärt stor. andra exempel där skillnaden inte är så stor gäller hur ofta man 
tar upp privatpersoner, pensionärer och studenter/elever/barn, samt folk som är verksamma i 
näringslivet.
 män skriver som väntat mycket mer om idrottspersoner än vad kvinnor gör. detsamma 
gäller personer i roller som rör jordbrukssektorn och vetenskap. Förutom dessa traditionellt 
manliga områden skriver män också mer frekvent om tjänstemän i offentlig sektor, organisa-
tionsföreträdare, militär (kategorin inbegriper blåljuspersonal), liksom om mjuka områden som 
undervisning, hälsa och social service. män skriver också klart oftare om brottslingar men bara 
något mer om offer jämfört med vad kvinnor gör. kriminaljournalistiken, i den mån den är 
en egen genre bland skribenterna, handlar både om brottslingar och om brottsoffer liksom om 
poliser, jurister och domare. Journalistundersökningen 2005 redovisar ett bevakningsområde 

tabell 5. genus i signatur om olika samhällsgrupper respektive genus i huvud-
personens samhällsgrupp/yrkesroll 2011 (procent) 

Samhällsgrupp
/yrkesroll

sign.
man

sign. 
kv.

sum Antal 
art.

huvudp.
man

huvudp.
kvinna

sum Antal 
art.

Politiker 58 42 100 257 71 29 100 530

tjänsteman (off. sektor) 62 38 100 158 57 43 100 227

organisation/förening 60 40 100 144 63 37 100 232

Polis/militär/tull 61 39 100 57 94 6 100 117

religiösa ledare 48 52 100 21* 78 22 100 37

Undervisning 63 37 100 19* 44 56 100 25*

hälsa/social service 65 35 100 40 45 55 100 51

näringsliv 50 50 100 194 76 24 100 292

Vetenskap 74 26 100 65 67 33 100 105

lant/fiske/skog 74 26 100 19* 86 14 100 35

artist/kändis/kultur 47 53 100 327 59 41 100 539

idrottsperson 86 14 100 413 81 19 100 910

Förälder/hemmafru/-man 48 52 100 31 39 61 100 41

student/elev/barn 44 56 100 52 30 70 100 73

Pensionär 56 44 100 18* 63 37 100 27*

brottsling 65 35 100 54 86 14 100 172

Jurist/domare 48 52 100 27* 57 43 100 37

offer brott/olycka 55 45 100 64 73 27 100 198

Journalist/debattör 46 54 100 56 61 39 100 102

Privatperson 58 42 100 152 62 38 100 272

anm: * lågt n-värde, resultattolkningen ska ses med reservation för dessa låga värden.
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som kategoriserats med benämningen ”krim/rätt”, där andelen kvinnliga journalister enligt  
enkäten uppgick till 29 procent (löfgren nilsson 2007 s. 48). Utfallet från innehållsanalysen av 
de sex tidningarna i tabell 5 visar med detta sätt att belysa genren på högre värden, där 35 procent 
av artiklarna med brottsling respektive 45 procent med offer och 52 procent med jurist/domare 
som huvudperson är skrivna av en kvinna. 
 kvinnor skriver något oftare om artister, kändisar och kulturpersoner än vad männen gör. 
skillnaden gentemot män är dock inte så stor.  mer banbrytande är att kvinnor oftare än män 
lyfter fram huvudpersoner i roller med anknytning till religion, juridik, journalist och debattör. 
Frågan om kvinnliga journalister antar gränsöverskridande roller eller om de blir en av grabbarna 
har studerats av margareta melin (2008; se även iwanaga 2001 s. 322-323).
 den högra delen i tabell 5 fokuserar på genus hos huvudpersoner i olika samhällsroller. det 
är i utpräglat i traditionella roller som polis/militär (myndigheter med våldsmonopol), brottsling 
eller roller med koppling till jordbruksnäring som män är i kraftig majoritet gentemot kvinnor. 
 rangordningen fortsätter lika traditionsbundet med män i rollen som idrottsperson, religiös 
talesperson, näringslivsperson samt offer för brott eller olycka.

tabell 6. Vem skriver om kvinnor i olika samhällsgrupper/yrkesroller 2011 (procent) 

Samhällsgrupp sign. m 
Hup kv

sign. m 
Hup m

sum Antal 
art.

sign. kv 
Hup kv

sign. kv 
Hup m

sum Antal 
art.

Politiker 26 74 100 148 47 53 100 109

tjänsteman (off. sektor) 42 58 100 98 58 42 100 60

organisation/förening 33 67 100 86 45 55 100 58

Polis/militär/tull 9 91 100 35 9 91 100 22*

religiösa ledare 30 70 100 10* 18 82 100 11*

Undervisning 42 58 100 12* 71 29 100 7*

hälsa/social service 50 50 100 26* 64 36 100 14*

näringsliv 20 80 100 98 28 72 100 96

Vetenskap 31 69 100 48 41 59 100 17*

lant/fiske/skog 14 86 100 14* 40 60 100 5*

artist/kändis/kultur 29 71 100 153 49 51 100 173

idrottsperson 18 82 100 355 21 79 100 58

Förälder/hemmafru/-man 47 53 100 15* 69 31 100 16*

student/elev/barn 52 48 100 23* 74 26 100 29*

Pensionär 10 90 100 10* 75 25 100 8*

brottsling 11 89 100 35 11 89 100 19*

Jurist/domare 54 46 100 13* 50 50 100 14*

offer brott/olycka 14 86 100 35 31 69 100 29*

Journalist/debattör 15 85 100 26* 80 20 100 30

Privatperson 17 83 100 88 59 41 100 63

anm: * lågt n-värde, resultattolkningen ska ses med reservation för dessa låga värden.
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när huvudpersonen är politiker eller företräder vetenskap eller föreningsliv rör det sig i två av tre 
fall om en man. att skillnaden är så stor för politiker tyder på att tidningarna inte speglar samhäl-
let utan vinklar budskapen (jfr bromander 2012; hammarlin & Jarlbro 2014). riksdagen hade 
45 procent kvinnor 2010 och i landets alla kommunfullmäktige tillsammans var andelen 43 
procent (sCb 2012 s. 92 och 94).
 män är i majoritet i rollerna som ämbetsman i offentlig sektor, journalist/debattör och jurist/
domare. bland huvudpersoner som är i nöjes- och kulturvärlden eller i rollen som pensionär 
eller privatperson är det också vanligare med män än kvinnor. den stereotypa bilden förstärks 
när vi ser i vilka roller kvinnor förekommer oftare än män. det är i rollen som förälder, hem-
arbetande eller som elev/student samt yrkesroller som rör undervisning och hälsa/social service. 
Validitetsmässigt kan nämnas att undervisning innefattar både skolledare, rektorer och lärare och 
hälsa/social service omfattar både chefer, läkare, sjuksköterskor och vårdbiträden. enligt sCb var 
2010 andelen kvinnor anställda inom vård och omsorg 84 procent och inom utbildningsväsen-
det 75 procent (ibid s. 64). Frågan om kvinnor på redaktionerna medverkar till att bryta och män 
till att bevara traditionella könsrollsmönster kan analyseras med hjälp av tabell 6.
 resultatet i tabell 6 visar att kvinnor på redaktionerna medverkar både till att bryta och till att 
bevara traditionella könsrollsmönster i journalistiken. de kan sägas bryta barriärer i den politiska 
kommunikationen genom att skriva mer än vad män gör om kvinnliga politiker. de skriver också  
i större utstäckning än män om kvinnor i roller som offentliganställda tjänstemän, företrädare för 
näringsliv, vetenskap och jordbruksnäringar samt om andra kvinnor i roller som journalister och 
debattörer.  i princip skriver de lika ofta som män (50 procent respektive 54 procent) om kvin-
nor i roller som jurist och domare. samtidigt kan de sägas bidra till att befästa rådande strukturer 
genom att skriva mer om kvinnor i yrkesroller som rör undervisning, hälsa och social service 
liksom i rollen som förälder och hemarbetande samt genom att de skriver lite om kvinnor inom 
polis, religion och idrott.
 kategorin som omfattar kändisar, nöjes- och kulturpersoner bör ses med medvetenhet om 
validiteten. rollerna och bakgrunderna kan vara vitt skilda. kvinnor skriver mer om kvinnor, 49 
procent, i dessa roller än vad män gör, 29 procent (jfr olsson 2010). resultatet visar att de står 
för en numerärt genusbalanserad rapportering om nöje och kultur (49 procent kvinnor och 51 
procent män som artikelns huvudperson). därmed inte sagt att den ur alla aspekter är genus-
balanserad, för en sådan slutsats krävs kompletterande kvalitativa innehållsanalyser. 
 andra tydliga mönster i tabell 6 är att kvinnor skriver betydligt oftare om kvinnor i rollen som 
privatperson, pensionär och elev/barn än vad män gör. det sistnämnda har vi tidigare berört som 
exempel på homosocialitet. att män till 83 procent skriver om andra män i rollen som privat-
person och att 90 procent av deras artiklar med pensionär som huvudperson handlar om män är 
också i linje med teorier om homosocialitet. när det handlar om yrkesroller som rör hälsa och 
social service samt juridik skriver män i det närmaste lika ofta om båda könen.  i tabell 7 görs ett 
försök att sammanfatta resultaten i detta avsnitt från tabellerna 5 och 6.
 
sammanfattningsvis finns det tydliga stereotypa mönster men också tendenser rent kvantitativt 
till normbrytande bevakning av kvinnor i kvalificerade roller i samhället. Ur ett aktörsperspektiv 
har resultaten visat att den politiska kommunikationen via morgontidningarna blir mer genus-
balanserad med hjälp av kvinnliga journalister. i de kommande avsnitten blir det främst struktur-
perspektiv som uppmärksammas.
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Genus och presentationsform
Frågeställningen i detta avsnitt handlar om medieformatet som är en del i medielogiken. Frågan 
är om presentationsformen i artiklar med kvinnor respektive män som huvudperson skiljer sig 
åt? Finns det systematiska skillnader i framställningen?
 hittills har redovisningen baserats på antal artiklar utan hänsyn till deras storlek. men  
artiklarnas storlek har också mätts, om än förenklat i sex nivåer: notis 1, kvartssida 2, halvsida 
3, trekvartssida 4, helsida 5 och mer än helsida 6. medelvärdet på denna skala för artiklar med 
kvinna som huvudperson är 1,92 och för man 1,80. när kvinnor väl kommer med i spalterna 
får de lika stor plats som männen, åtminstone om man ser till den artiklarnas genomsnittliga 
utrymme. detta gäller för alla enskilda tidningar i studien. i det här sammanhanget ska utrym-
met inte förväxlas med vikt. Utrymmet kan exempelvis vara ett uttryck för att huvudpersonen 
får dela platsen med en eller flera andra aktörer. tabell 8 visar att kvinnor i högre grad än män får 
dela utrymmet med flera andra personer i artiklarna. genomsnittet är 1,62 personer och mot-

Numerär Genus signatur Genus huvud-
person

Kvinnor om 
kvinnor

Män om kvinnor

stereotyp tjänsteman (off.) Politiker Polis, militär Politiker

Förening/organ. Förening/organ. religion Polis, miltär

Polis, militär Polis, militär näringsliv religion

Vetenskap religion Undervisning näringsliv

Jordbrukssektor Undervisning hälsa, soc. service Vetenskap

sport hälsa, soc. service offer, brott/olycka Jordbrukssektor

brott näringsliv sport sport

Vetenskap Föräld./hemma arb debattör

Jordbrukssektor Förening/organ.

sport (student/elev, barn)

Föräld./hemma arb

balans Politiker tjänsteman (off.) Politiker (tjänsteman (off.))

Föräld./hemma arb Jurist, domare Förening/organ. (Undervisning)

offer brott/olycka (debattör) (Vetenskap) hälsa, soc. service

(Jordbrukssektor) Föräld./hemma arb

mönsterbrytande religion tjänsteman (off.) Jurist, domare

näringsliv debattör

Jurist, domare

debattör

tabell 7. summering av normbundna och normbrytande genusmönster i under-
sökningens resultat
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svarande värde för män är 1,43. kvinnor är till 42 procent ensam person och män till 45 procent 
ensam person i artiklarna.
 tabell 8 visar också att artiklar med kvinnor oftare är ”fotosatta”.  när kvinnor väl förekommer 
som huvudperson får de något oftare själva komma till tals jämfört med männen. att klassificera 
huruvida kvinnor framträder i positiva eller negativa sammanhang respektive underifrån- eller 
ovanifrånperspektiv visade sig svårt, inte minst för att majoriten av artiklarnas kommunikations-
innehåll saknar dessa perspektiv på ett manifest eller explicit sätt.  i de fall dessa presentations-
former identifierades så förekom kvinnor oftare än män i positivt sammanhang medan det om-
vända gällde negativa sammanhang. någon genusskillnad gick inte att avläsa i de fall som rörde 
underifrån- eller ovanifrånperspektiv. sammanfattningsvis visar detta avsnitt att det numerärt 
sett inte gått att finna systematiska genus-skillnader i de olika variablerna för presentationsform.

det teoretiska perspektivet att nyhetsinnehåll är konstruktioner som bland annat handlar om 
vad som synliggörs enligt dagordningsfunktionen och medielogiken (altheide & snow 1979, 
Coleman m. fl. 2009) har så här långt genomsyrat redovisningen. Ur detta perspektiv kan det 
vara intressant att försöka skilja ut några olika typer av innehåll med olika grader av vad vi kan 
kalla konstruktions- eller handlingsutrymme. givet de principer för nyhetsvärdering som styr 
urvalet eller konstruktionen av tidningens innehåll kan man tänka sig att det finns olika grader 
av handlingsfrihet för att påverka könsfördelningen i artiklarna. 
 handlingsutrymme är en explorativ variabel. litet handlingsutrymme syftar på rena person-
nyheter. oftast gäller det offer vid olyckor och brott, eller brottslingar, men också när någon gör 
ett utspel, börjar eller lämnar en befattning eller idrottslag, flyttar in eller ut från kommunen, 
framträder på ett evenemang eller är intressant under vinjett ”hallå där”. medelstort handlings-
utrymme tillskrivs artiklar där huvudpersonen är representant eller företrädare för exempelvis 
politiska partier, nämnder, förvaltningar, företag, skolor, föreningar eller idrottslag. stort hand-
lingsutrymme finns i förplanerade temareportage, kommenterande nyheter och analyser, (till 

Genus och tidningarnas handlingsutrymme

anm: *medelvärde beräknat på upp till tio personer i artikeln. t-test: df 4040 skillnad är signifikant

Huvudperson i artikeln
Presentatationsform

Man Kvinna

ensam person i artikeln 45 42

Flera personer i artikeln 55 58

Personer medelvärde* 1.43 1.62

huvudperson agerande 56 58

huvudperson omtalad 44 42

artikel utan foto 55 46

artikel med foto 45 54

antal artiklar 2 816 1 226

tabell 8. Presentationsform och genus 2011 (procent)
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tabell 9. handlingsutrymme och kvinna är huvudperson, 2011 (procent)

exempel när nationellt politiskt beslut eller budget kommenteras av lokala politiker eller berörda 
yrkes- och privatpersoner) bevakning av vissa evenemang (intervjuer av deltagare eller besökare 
vid konferenser, mässor och dylikt).  
 en rimlig hypotes är att om tidningar tar genusfrågan på allvar så borde andelen kvinnor som 
huvudperson i artiklarna öka med stigande handlingsutrymme. tabell 9 visar i vilken mån kvinnor  
är huvudperson i artiklar med olika handlingsutrymme.
 
Utfallet i tabell 9 visar så gott som överlag på ett samband i enlighet med hypotesen att ju bättre 
handlingsutrymmet är för journalisterna desto bättre blir genusrepresentationen för kvinnor. 
däremot är det bara i ett par fall, Värnamo Nyheter och Smålänningen som den nästan når upp 
till hälften kvinnor i artiklarna. styrkan och mönstren i de linjära sambanden varierar något. 
nedersta raden i tabellen ger vid handen att artiklar med stort handlingsutrymme för genusval är 
minst vanliga medan artiklar som produceras med liten och medelstor handlingsfrihet är nästan 
tre gånger så vanliga.
 Vid litet handlingsutrymme är huvudpersonen inte utbytbar. här kan man i någon mån tala 
om att artiklarna speglar verkligheten. men egentligen är detta en urvalsfråga baserad på principer  
för nyhetsvärdering under inflytande av så kallade gatekeepers (bleske 1991; shoemaker m.fl. 
2009; Whitlow 1977). det går alltså att förändra traditionella nyhetsvärderingsprinciper och 
därmed förbättra genusrepresentationen i denna rapportering.
 att förbättra genus när handlingsutrymmet är medelstort är en utmaning för alla medier. här 
styr nuvarande medielogik i termer av rutinerna i det redaktionella arbetet. strama rutiner kan 
betyda att man vänder sig till den nyhetskälla som antas ha mest överblick (till exempel chefen), 
den man hänvisas till i telefonväxeln (eller via informationsavdelningen), den man snabbast får 
tag på eller de upparbetade (homosociala) källor man vet fungerar smidigt och effektivt. allt 
detta gynnar att män kommer fram medan kvinnor osynliggörs i spalterna. i många fall finns 
det säkert möjlighet till medvetet genusval genom att hämta information från eller lyfta fram 
någon annan representant. detta kräver dock extra resurser i form av tid för merarbete vilket 
i sin tur kräver mer ekonomiska resurser. senare års hårdare konkurrens genom avregleringar, 

Handlingsutrymme
Andel kvinna som huvudperson

Litet
personnyhet

Medel
företrädare

Stort
valbar person

Antal
artiklar

samtliga artiklar 24 33 40 1 226

egenproducerade 23 37 42 814

artiklar från tt 21 28 35 339

hallandsposten 26 34 37 188

gefle dagblad 27 33 34 222

Jönköpings-posten 21 28 40 208

sydsvenskan 25 42 38 321

Värnamo nyheter 22 28 49 139

smålänningen 17 33 47 148

antal artiklar 438 498 290 1 226
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it-utveckling samt tilltagande kommersialisering i mediebranschen och snabbare tempo med 
ständig nyhetsuppdatering är strukturella faktorer som knappast skapar bättre förutsättningar för 
en genusbalanserad rapportering.
 stort handlingsutrymme slutligen faller också under den ovan nämnda strukturella pressen på 
journalisterna. det ekonomiska trycket på svensk (och internationell) morgonpress under senare 
år har medfört omfattande nedskärningar i redaktionell personal och resurser. till det innehåll 
som har fått stryka på foten i många tidningar hör featurematerialet med förplanerade reportage 
som enligt den här undersökningen visat sig vara mest genusbalanserat (jfr figur 1 och tabell 4). 
att skära ner feature eller kulturbevakning (som varit en stor fråga under senare tid) är att slå mot 
genusbalansen (jfr kleberg 2006, roppen 1991 s. 96-99).

i en artikel i The handbook of Journalism Studies skriver linda steiner att ”most large-scale studies 
of news representations of ’gender’ (again, that is, women) ignore who specifically produces that 
news.” (steiner 2009 s. 125). detta kapitel om kvinnor i spalterna har redovisat resultat från en 
storskalig undersökning som bland annat uppmärksammat vem som producerar nyheter om och 
med kvinnor. en slutsats kring denna fråga är att kvinnliga chefer och journalister är en nödvän-
dig men inte tillräcklig faktor. det som särskilt stöder slutsatsen är resultaten för den politiska 
kommunikationen på ledaravdelningar i ett par av de studerade tidningarna. i övrigt sällar sig 
undersökningen till alla de studier som visar nedslående resultat kring genusrepresentationen i 
medierna. ett exempel är Gefle Dagblad som med långvarigt kvinnligt ledarskap inte kommit 
mycket längre i att uppmärksamma kvinnor på sidorna än övriga tidningar i undersökningen.
 det föregående avsnittet pekade på möjligheter eller strategier till förbättring, vilket också görs 
i den senaste rapporten från den svenska delen av det ideella världsomfattande global media 
monitoring Projekt (edstöm m. fl. 2010). där ges också boktips om hur man kan arbeta för 
bättre könsbalans både i personalen och i det redaktionella innehållet (lodalen & bratt 2007). 
i sverige bildades 2010 den s.k. rättviseförmedlingen som bl.a. hjälper projekt, organisationer 
och medier att hitta kvinnliga experter och intervjupersoner med erfarenheter och kunskaper 
från underrepresenterade områden. som aktör kan man göra en hel del även om strukturerna 
begränsar. att förändringen går så trögt i den viktiga genusfrågan menar många beror på struk-
turella faktorer. att ständigt hitta lösningar på alla de frågor och problem som finns i det dagliga 
nyhetsarbetet förskjuter fokus från de krafttag som behövs för att förändra dessa strukturer. Ännu 
mer kraft krävs för att förändra de (makt)strukturer som sitter i väggarna (jfr strömbäck 2009 
s. 31). men hur ska man orka när man sitter i ”omorganisationshelvetet” vilket många reportrar 
hävdar enligt journalisten kicki ahlms artikel i publicistklubbens årsbok 2004: ”i spartider orkar 
ingen så mycket mer än att hålla näsan över vattnet” (ahlm 2004 s. 21).
 På samma sätt som svensk morgonpress i många avseenden missat att hänga med i genus-
utvecklingen i samhället har man heller inte hängt med när läsningen och annonseringen gått 
över till internet. att då höja priset på läsarmarknaden och samtidigt skära ner personal och hela 
innehållsavdelningar leder till att den tryckta pressen sannolikt framöver kommer att bli allt 
mer elitbetonad. med dagens könsmaktordning och vad forskningen visar om användningen av 
elitkällor är det inget som kommer att gynna genusbalansen (sahlstrand 2000; roosvall 2005).
 i den senaste stora undersökningen om svenska journalister (asp 2011) visar monika djerf-
Pierre (2011 s. 57) att kvinnliga journalister i något högre grad, 47 procent, dagligen använder 
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sig av sociala medier i arbetet jämfört med män, 41 procent. när nyhetsförmedling alltmer flyttar 
över till olika plattformar på internet blir det en viktig uppgift för forskare och studenter att upp-
märksamma genusrepresentationen i dessa sammanhang och leta möjligheter att förbättra den. 
i förordet till en omfattande och aktuell rapport från statens medieråd ställer michael Forsman 
en rad intressanta frågor:

internet och sociala medier utgör en allt större, och helt naturlig, del av allas 
vår vardag och kommunikation. samtidigt lever vi i tider, och i ett samhälle, 
som på många sätt genomsyras av ett jämställdhetstänkande. Framförallt i skolan. 
man kan då ställa sig frågan om vi tar med oss våra beteenden, normer och en 
mer nyanserad syn på vad som uppfattas som manligt respektive kvinnligt in i 
den uppkopplade verkligheten? eller, är det precis tvärtom? Är det så att gamla 
ordningar i stället ”cementeras” i den digitala verkligheten och att det så kallade 
”isärhållandet av könen” blir allt mer kraftfullt när bilden och fotografiet – som är 
så starka uttrycksformer – alltmer ersätter text i den digitala kommunikationen? 
[...] kommunikationen inom ramen för sociala medier sker idag inför en öppen  
ridå. och, när allt blir synligt och transparent vad händer då med gamla föreställ-
ningar kring manligt och kvinnligt? kryper en gammal maktordning, och  
genusstereotypa mönster, fram och kanske till och med accelererar? Är det fortsatt 
så att unga tjejers presentationer av sig själva i medierade sammanhang i första 
hand konstrueras för killar? då gäller det att vara söt. och, att killar i första hand 
presenterar sig för andra killar? då gäller det att vara cool. (Forsman 2014 s. 3)

amerikanska forskningsresultat är tyvärr lika dystra. en studie av hur genusrepresentationen ser 
ut när journalisterna i en nyhetsorganisation använder sig av twitter visar på samma obalans som 
i de artiklar man länkar till (armstrong & gao 2010). det krävs inte bara krafttag utan också 
kunskap och envishet för att nå balans.
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