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Abstrakt 

Recent studies show that when it comes to media exposure, men and women still 

face completely different conditions in how often and where they are placed in the 

context of news reports. 
 
Men still stands for the vast majority of news content, and even though progress is 

being made it isn't going fast enough according to some and that more has to be 

done before we can have total equality in terms of who gets the opportunity the get 

their voices heard.  

 
In this study we went in to take a closer look at how often the different sexes 

appears as writers on four of Swedens biggest newspapers op-ed pages. In our study 

we have conducted a quantitative content analysis on the op-ed pages in the for 

swedish papers Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen and Svenska Dagbladet. 

We looked on how often any of the two sexes appeared, what subjects they were 

writing about and what types on news the texts were discussing.  
 
What we found where that the op-ed pages actually where almost entirely equal in 

terms of who got to write, and what they were writing about. Although the analysis 

isn't big enough to be able to tell how the situation is across all of sweden's 

newspaper and media content, it still gives an interesting look on how the daily 

newspapers works when it comes to who gets a place at the op-ed pages 
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1 Inledning 

När man talar om medier hör man ofta uttrycket “den tredje statsmakten” (Nygren, 

G & Wadbring, I, 2013). Med sitt stora inflytande på allmänheten har medierna en 

stor förmåga att påverka oss medborgare i olika riktningar, och där nyhetstidningar 

har stor makt över vilka som får komma till tals och uttrycka sig. Det är därför 

viktigt att just alla får möjlighet att faktiskt yttra sig och att medierna ger en så pass 

rättvis och bred bild av samhället som möjligt. Detta är dock något som ibland kan 

vara ett problem. 

 
Tidigare forskning har pekat på människor har lättare att relatera till personer av 

samma kön (Andsager & Mastin, 2003). Social comparison theory menar att 

människor lättare tar till sig information om avsändaren tillhör samma grupp i 

samhället som en själv, vare sig detta handlar om kön, hudfärg eller andra sorters 

grupper i samhället. Om då endast en, eller ett fåtal grupper syns och hörs kan 

personer som står utanför gruppen känna att deras åsikt är mindre värd, eller rent av 

icke relevant (Andsager & Mastin, 2003).  

 
Fortsatt är vikten av en bra opinionsjournalistik även en viktig del i det 

demokratiska samhället. Att låta medborgare ta del av en varierad opinionsbildning 

där alla sidor får komma till tals är av stor vikt för det demokratiska samhället. Om 

det då endast är en viss grupp människor med liknande bakgrunder som hörs och 

syns skapar det en ännu större distans mellan medborgare och opinionen. Det är ett 

problem som vi finner intressant och har valt att fördjupa oss kring, och då särskilt 

med inriktning på ledartexter i svenska tidningar, och om avsändaren är man eller 

kvinna. 

 
I en amerikansk undersökning studeras hur pass jämställt det är mellan män och 

kvinnor på ledarsidor och kolumner/krönikor i tio av USA:s största dagstidningar. 

Deras hypotes var att de kolumner som skrivits av kvinnor till största del har arbetat 

inom yrket i ett flertal år och har en långvarig erfarenhet av journalistyrket 

(Bachmann, Harp, & Loke, 2014). I undersökningen hittade man bland annat att 

kvinnor förvisso har börjat skriva mer om ämnen som tidigare setts som stereotypt 

“manligt”, exempelvis sport och politik, men att kvinnor fortfarande utgör en 

minoritet överlag inom amerikanska tidningars kolumner och krönikor. Med 

bakgrund inom feministisk teori argumenterar författarna för att det saknas 

kvinnliga röster inom den amerikanska journalistiken, eller om inte annat att de inte 

syns eller hörs i tillräckligt hög grad (Bachmann et al, 2014). 
 
Internationellt visar siffrorna att medieinnehållet fortfarande är gravt 

mansdominerat. I rapporten “Räkna med kvinnor” (Edström & Jacobsson, 2015) har 

forskarna tagit del av undersökningen Global Media Monitoring Project 2015, där 

frivilliga länder deltagit för att studera hur pass jämställt det är i medieinnehållet, 

som innebär både tidningar, radio samt tv-sändningar. Resultatet visade att män 

fortfarande är dominerande gällande exponering och synlighet i medier, där män 

står för 76% av innehållet, sett till hur ofta könen syns och förekommer. För Sverige 
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ligger siffrorna på 69% män och 39% kvinnor, alltså en något jämnare fördelning 

(Edström & Jacobsson, 2015).  

 
Den ojämna representationen av män och kvinnor ses av många som ett problem, 

där män kan framstå som mer viktiga och intressanta än kvinnor. I sin bok “Medier, 

genus och makt” skriver Gunilla Jarlbro (2006) om den viktiga roll som medierna 

har för att bidra till ett demokratiskt och jämställt samhälle, och vikten av att låta 

alla samhällsgrupper komma till tals. Med bakgrund mot den genusforskning som 

uppkom i USA under 1970-talet argumenterar hon för hur mediebilden har sett ut, 

var den är påväg samt vikten av att fortsätta få kvinnor att synas mer i medier, både 

som aktörer, skribenter och deltagare i nyheternas innehåll (Jarlbro, 2006).  
 
Vidare menar teorin social comparison theory att människor har lättare att ta till sig 

budskap och texter om upphovspersonen har samma bakgrund eller 

samhällstillhörighet som en själv. Kvinnliga läsare har som exempel lättare att 

relatera och ta till sig texter skrivna av andra kvinnor, och svårare när det kommer 

till texter skrivna av män. Med bakgrund av den forskning som Global Media 

Monitoring Project uppvisar (Edström & Jacobsson, 2015) kan det ses som ett 

problem att män är så kraftigt överrepresenterade i medier, då det skapar en distans 

mellan de manliga textförfattarens textinnehåll och de kvinnliga läsarna (Andsager 

& Mastin, 2003). 

 
Vi vill med denna artikel, teorier och böcker som bakgrund göra en liknande 

undersökning i Sverige. Tidigare forskning har visat på att journalistyrket i Sverige 

är väldigt jämställt (arbetsmiljöupplysningen, 2018), och skiljer sig från den 

amerikanska marknaden som har en ojämn fördelning mellan män och kvinnor. I 

rollen som chefredaktör ser fördelningen jämn ut (goteborgsfria.se, 2014). Högre 

upp i leden skiljer det sig dock även i Sverige, där männen fortfarande är 

överrepresenterade när det kommer till roller som ägare eller chefer för tidningar 

eller mediehus. 
 
Då forskningen kring ledarskribenter i USA (Bachmann et al 2014) är utförd på en 

amerikansk marknad vill vi istället utgå från ett svenskt perspektiv. I vår studie har 

vi endast hittat ett begränsat antal artiklar om ämnet, och där innehållet visat hur det 

ser ut i till exempel Aftonbladet och Expressen under en viss tidsperiod. De flesta 

liknande rapporter är även ett par år gamla och då medievärlden är i snabb 

förändring (Nygren & Wadbring, 2013) kan mycket ha hänt under de senaste åren.  
 
Vi har med detta som bakgrund valt att göra en kvantitativ innehållsanalys på 

ledarsidorna i fyra av sveriges största tidningar (dagensanalys, 2016) inom både 

dags- och kvällspress, där vi både kan se om vi får ett liknande resultat som i den 

amerikanska undersökningen, vilket vi tror. Vi vill jämföra de artiklar skrivna av 

redaktionsmedlemmar under sektionen “ledare". Någon jämförande studie med 

tidigare år kommer vi tyvärr inte genomföra i detta arbete p.g.a tidsbrist, men det är 

en intressant fråga för framtida forskning. Vi finner frågan intressant då Jarlbro 

(2006) talar om vikten av mångfald och att alla får komma till tals, och vi vill se hur 

detta kan appliceras på svenska tidningar 
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Knyter vi även in agenda-setting påtalar den även vikten av ett samhälle där alla får 

komma till tals (West & Turner, 2014), och att inte alla medier bara har en 

“gemensam” avsändare eller kulturell grupp. 

2 Litteraturgranskning och tidigare forskning 

2.1 Jämställdhet eller jämlikhet 
 

För att mer exakt förklara vad vi menar med jämställdhet, samt vad som skiljer det 

från jämlikhet, har vi valt att använda oss av Nationalencyklopedins definition. Där 

beskrivs hur de båda begreppen är närbesläktade, men där jämlikhet innebär lika 

rättigheter för alla, är jämställdhet istället enbart inriktad på förhållanden mellan de 

båda könen (nationalencyklopedin, 2018). 

Jämställdhet innebär enligt nationalencyklopedin “att kvinnor och män har samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet” 

(nationalencyklopedin, 2018. I texten står hur jämställdhet “förutsätter en jämn 

fördelning av makt och inflytande” (Nationalencyklopedin, 2018), vilket är just den 

fråga vi är intresserade av i vårt arbete, har män och kvinnor samma exponering på 

ledarsidor i svenska tidningar? 

 

2.2 Representation av män och kvinnor i nyhetsmedier 
 

För att förstå vikten av en jämn könsfördelning inom journalistiken och 

oppionsdebbaten är det viktigt att ha insikt i vad genusforskning innebär och var det 

kommer ifrån, och vad skillnaden på genus och kön faktiskt innebär. Gunilla Jarlbro 

skriver i sin bok “Medier, genus och makt” (Jarlbro, 2006) kortfattat om hur ordet 

kön används för att beskriva det biologiska kön en människa har, men genus snarare 

är en kulturell tolkning av detta, vad det “innebär” att vara man, kvinna etc. Det 

kallas, i kontrast till det biologiska könet, för “det sociala könet” av vissa, även om 

åsikterna går isär kring begreppet (Jarlbro, 2006). 

 
Genus- och kvinnoforskning började etablera sig under 1970-talet i USA i takt med 

att fler och fler kvinnor sökte sig in till universitet och högre utbildning, och var en 

respons på frågan kring varför just kvinnor kändes så osynliga inom de flesta 

ämnena. Det var en reaktion på den manliga dominansen som fanns och sökte till att 

skapa ett mer jämställt samhälle (Jarlbro, 2006). 

 
Det är ur denna forskning som vår uppsats har sin grund. Som tidigare nämnt är 

fördelning mellan könen angående journalister relativt god och en av få branscher 

som har en jämn könsfördelning (Arbetsmiljoupplysningen, 2018). Män och 

kvinnor får i egenskap av skribenter alltså ungefär lika mycket utrymme och 

uppdrag. Där det däremot börjar se sämre ut är när det kommer till kvinnliga kontra 

manlig representation i själva nyhets- och textinnehållet. Kvinnor är fortfarande 
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klart underrepresenterade när det kommer till att faktiskt få synas i tidningarnas 

innehåll där mindre än 30% av de som medverkar i innehållet är kvinnor (Edström 

& Jacobsson, 2015). I de texter där de faktiskt syns och medverkar rör det sig även 

fortfarande om mindre roller, och om expertutlåtanden ska göras är mer än 75% av 

gångerna män som får ta rollen som expert (rattviseformedlingen, 2015).  
 
I den amerikanska undersökningen “Where Are the Women? The Presence of 

Female Columnists in U.S. Opinion Pages” (Bachmann et al, 2014) har författarna 

tittat på hur fördelningen ser ut på ledarsidorna i de tio största tidningarna i USA. 

Man tittade på de ledarkrönikor som skrevs och om författaren var man eller kvinna, 

samt vad textens innehåll handlade om. En jämförelse gjordes sedan på resultatet 

över alla tidningar för att se skillnader och hur representationen såg ut. 
Detta visade att vita män fortfarande är en överväldigande majoritet. I genomsnitt 

hade redaktionen elva medlemmar, och av dessa var endast tre av kvinnligt kön 

(Bachmann et al, 2014). Den tidning som hade majoritet av kvinnliga skribenter var 

Minneapolis Star Tribune där fyra av sju redaktionsskribenter var kvinnor 

(Bachmann et al, 2014).  

 
Överlag visade dock undersökningen på väldigt olika siffror där snittet mellan 

manliga och kvinnliga skribenter inom redaktionssidorna låg på tre kvinnor och åtta 

män (Bachmann et al 2014). Dock har vissa förändringar inom området gjorts. Det 

är bland annat fler och fler kvinnor som skriver om ämnen som tidigare varit 

stereotypiskt “manligt”, till exempel politik. Kvinnor har kanske teoretiskt sett 

samma rättigheter och möjligheter som män när det kommer till att synas, men 

Gauntlett (2008) menar att så inte är fallet och det är något som syns i de siffror som 

presenteras här. 

2.3 Agenda-setting 

 
 Agenda-setting menar att medier etablerar en agenda med de nyheter och ämnen 

som de väljer att rapportera kring. Genom att endast rapportera om ett visst antal 

ämnen upplever sedan allmänheten att dessa ämnen är de viktigaste just nu och det 

är dessa allmänheten lägger mest fokus på att läsa om. Även vilka människor det är 

som får komma till tals är av intresse, och hur detta isåfall kan påverka allmänheten 

och läsare. (West & Turner, 2014) 
 
Detta bidrar till att forma och skapa den bild av verkligheten som många läsare har 

(Jarlbro, 2006). Detta kan associeras med begreppet gate-keeping, alltså mediernas 

sätt att välja bland vilka ämnen som ska rapporteras, och kan liknas vid hur någon 

står vid en port och väljer vad som kommer igenom. 
 
Det är dock inte som att läsarna och allmänheten inte kan påverka vad medierna ska 

skriva om. En viktig del inom agenda-setting är att läsarna genom att aktivt välja 

vilka nyheter och tidningar de ska läsa även själva påverkar vad tidningar ska 

rapportera om (West & Turner 2014). Tidningar och nyhetsredaktioner måste lyssna 

på vad läsarna vill ha. Således bestämmer inte medierna fullt ut vad läsarna ska ta 

till sig, men de har en stor makt i att välja vad som ska anses vara mest aktuellt för 

tillfället.  
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Jarlbro (2006) skriver att medierna inte bestämmer vad vi ska ha för åsikt, utan 

snarare vad vi ska ha åsikter om. Sådant som det inte skrivs om kan inte heller lägga 

grunden för en opinion. Risken i det här fallet mynnar ut i att en demokratiskt 

oproportionerlig överrepresentation av den “manliga” åsikten eller synvinkeln 

kommer till tals, och kvinnor helt enkelt inte får det utrymme som kan tyckas vara 

rättvist för att få uttrycka sig (Jarlbro, 2006). Det är just den inriktningen vårt arbete 

fokuserar på, hur det ser ut i fördelningen av skribenter på ledarsidor i Sverige, och 

om detta kan spegla valet av olika nyhetsämnen beroende på om det är en manlig 

eller kvinnlig skribent.  
 

2.4 Social Comparison Theory 
 

Kredibilitet har sedan länge haft en koppling till läsarens tolkning av rapportering, 

och har gått hand i hand med upplevd expertis, rättvishet och trovärdighet 

(Andsager & Mastin, 2003). Trovärdighet och expertis är bland de mest avgörande 

aspekter när det kommer till läsarens uppfattning av kredibilitet hos avsändaren. 

Beroende på kontext kan detta variera. Här väcks frågor om innehållet eller ämnet 

har någon betydelse för vad som definieras som “manliga” och “kvinnliga” nyheter, 

och huruvida detta kan ha en påverkan på män och kvinnor, och vad de väljer att 

skriva om. I koppling till Agenda-setting handlar det i grund och botten om vilka 

som formar agendan, om det finns något som tyder på att det skulle se annorlunda ut 

om rollerna bytte plats i den dominerande positionen och om detta, genom Social 

Comparison Theory, går att applicera en anledning att dra paralleller till att män drar 

sig till “manliga” ämnen (digitalnewsreport, 2016) att skriva om och vice versa. 

Detta eftersom det enligt Jarlbro (2006) kan påverka demokratin, och att det kan dra 

en parallell mellan genus, yttrande, representation och val av ämne. Teorin lägger 

grunden till en frågeställning beträffande om det kan visa signifikant skillnad mellan 

kvinnor, män och deras ämnesval. Även om detta kan visa sig genom en trend där 

män och kvinnor till störst del skriver om två olika huvudområden, nämligen hårda- 

och mjuka nyheter. 

 
Self-enhancement: 

Människor tenderar att jämföra sig själva med varandra, i syfte att finna bekräftelse 

och tydlighet i individens egna värderingar och erfarenheter. Detta betyder att 

människor förlitar sig mer på de som har liknande sociala drag som de själva 

(Wood, 1989).  Det går att applicera inom ramarna för kulturella skillnader. I vår 

studie centrerar vi frågan om genus. Inom empiri så väl som teori finns tecken att 

även likheter inom genus kan vara en bidragande faktor till tillförlitlighet (Andsager 

& Mastin, 2003). För att på så sätt ta ett steg närmare en optimering av personens 

“self” (jag). Kredibilitet i sin tur definieras ofta med aspekter inom expertis, 

trovärdighet och rättvisa. Expertis bidrar ofta till ökad kredibilitet. Hypotetiskt sett, 

skulle detta kunna betyda att män väljer att skriva om just typiskt “manliga” nyheter 

och tvärtom.  
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Dock varierar synen på “expertis” mycket inom olika kulturella kontexter. En av de 

största kontrasterna sker just i kontexten av genus (Andsager & Mastin, 2003). Det 

är ett område som rör aspekterna mellan läsare och författare. Om exempelvis 

författaren är en man, tenderar andra män av samma kultur och etnicitet, att lita på 

avsändaren till högre grad än om det hade varit en kvinna av annan etnicitet. Just för 

att momentet inom relaterbar jämförelse inte blir lika tydlig och därför minskar 

oddsen för en bekräftelse i sin egen utvärdering. Detta sker när en individs kognitiva 

dissonans blir för stor. Det innebär att individen får en obehaglig känsla om andra 

idéer krockar med sin egen. Individen vill i det här fallet minska sin dissonans 

genom att finna medhåll hos likasinnade (Wood, 1989). Eftersom det har kulturell 

förankring av vad som kan vara avgörande för skillnaden mellan kvinnor, män och 

deras valda ämnen, vill vi se om det ser annorlunda ut i Sverige, mot vad det gör i 

exempelvis USA. Detta baserat på Bachmann et al (2014) och deras studie om 

underrepresenterade kvinnor i ledarsidor. 

Med detta som bakgrund, har Wood (1989) beskrivit att det finns olika typer av sätt 

att jämföra sig med andra. Att se upp till högpresterande individer som lyckats 

bättre, är ofta ett sätt för människor att sätta ett mål som de med tiden vill uppnå. 

Det andra alternativet är att se ner på människor som presterar sämre, för att må 

bättre och känna sig mer nöjd med sin egen prestation. 

Glastaket: 

Begreppet myntades efter att det uppstått upplevda begränsningar för kvinnors 

karriärer inom mansdominerade yrken. Kvinnor som satsat för att klättra i 

karriärstegen upplever att de har svårt att uppnå högre positioner inom 

verksamheterna, eftersom de utsätts för stereotypiskt förutfattade könsroller, som 

inte anpassas efter ett mansdominerat område (Steiner, 2005). Enligt teorin Social 

Comparison Theory dras likasinnade (inom exempelvis kultur, genus etc.) till 

varandra. Det skulle i så fall betyda att män som sitter i högre positioner, inom 

exempelvis mediebranschen, vänder sitt förtroende till de som män upplever har 

högre kredibilitet, det vill säga andra män från samma kultur och sociala ramverk 

(Wood, 1989). Under 1980-talet, användes glastaket som en förklaring till de 

begränsningar som kvinnor utsätts för när det kommer till deras framgångar. Det 

nämndes att kvinnor ville komma in i journalistiken för att skapa en bredare 

mångfald och olika kulturella vinklar inom yrket. I det här fallet var målet att göra 

innehållet delvis mer vinklat efter typiskt "kvinnligt" intresse. Detta kan bero på att 

yrket, som så länge varit mansdominerat, är centrerat kring typiskt "manligt" 

berättande, och anpassat därefter. Förtroendet för innehållet i sig visade dock ingen 

skillnad på kredibilitet, utan handlade snarare om vem som var författaren (Wood, 

1989). I det här fallet har män sedan tidigare utformat agendan för vilka budskap 

som ska förmedlas, och hur det ska gå till. Kvinnor har levt upp till agendan och 

utformat budskap som skiljer sig ytterst lite från tidigare, traditionella och 

“manliga” intresset. I koppling till denna studie, skulle skillnaden mellan män och 

kvinnors ämnesval skilja sig, fast i en relativt liten utsträckning. 

Detta är ingen kvalitativ innehållsanalys, varav anledningen till att texten på 

ledarsidorna inte kommer att analyseras på något lingvistiskt sätt. Dock lämnar det 

underlag för att utforma frågor om huruvida det skiljer sig med antalet skribenter 
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inom ledarsidorna i olika tryckmedier, gällande kvinnor och män. Likt Agenda-

setting, kopplas här att det råder budskap som vinklas av olika specifika 

intresseområden. I det här fallet är det män som hittills har format agendan. Här dras 

den hypotetiska kopplingen att män, som enligt Social comparison theory, dras till 

män i det här fallet, eftersom de är likasinnade, och kvinnor skiljer sig lite från män 

i frågan om ämnesval, fast tillräckligt lite för att inte äventyra sin karriär med 

hänsyn till Glastaket. Detta betyder att om teorin stämmer in på denna 

undersökning, kan det hypotetiskt sett visa om det även i Sverige finns tecken på att 

branschen fortfarande är mansdominerad, både i innehåll, men också i antalet 

författare. 

Enbart Social Comparison Theory är dock inte bärande för förklaringen kring den 

ojämna fördelning av journalistikens yrkesverksamma människor. Dock finns en 

tydlig koppling mellan undersökningsområdet och teorin (Wood, 1989). Ha i åtanke 

att artikeln, som är skriven 1989, är gammal. Dock lägger vi inte större vikt på detta, 

eftersom det vi använder idag i kontext till denna studie, fortfarande kan vara till 

nytta vid utformningen av ett problem och för att lägga denna studie som ett 

kvantitativt besvarande på dessa studier, för att sedan bygga vidare på fördjupning. 

Detta med underlag för om män i dagsläget fortfarande skriver om typiska ämnen 

som andra män traditionellt sett oftast skrivit om, definierat efter Digitalnewsreport 

(2016) om hårda och mjuka nyheter. 

2.5 Skillnaden mellan krönika och kolumn 

 
En krönika definieras som en text skriven med personlig vinkling på ett dagsaktuellt 

ämne. Innehållet kan variera mellan författare och texterna präglas oftast av en 

ganska stor ledighet i sitt innehåll, med en personlig prägel eller vinkel på texten.   

 

I den amerikanska studien vi har som bas, använder sig författarna av uttrycket 

“columns”, eller “kolumner” på svenska. Efter vidare granskning av vad detta kan 

översättas till har vi valt att använda oss av krönikor i vår forskning på den svenska 

marknaden. Vi har valt detta eftersom att orden kolumn och krönika i mångt och 

mycket har börjat smälta samman i det svenska språket. Där skillnaden tidigare var 

att krönikor var mer personliga och handlade om händelser som ligger nära i tiden 

och kolumner snarare skrev mer tydligt och med en viktig fråga i fokus, har nu 

tidningar börjat använda ordet krönikör som samlingsnamn (sprakbruk.fi, 2008). 

Således anser vi att ordet krönika och krönikör är likgiltigt med kolumnist och 

kolumner och avser därför att använda detta i vår undersökning. 

 

Ytterligare en viktig del att ta upp när det kommer till ledar- och oppinionssidorna i 

tidningar är kategorin debatt. Som Jarlbro (2006) säger, är det breda omfånget av 

olika människors röster viktigt i ett demokratiskt samhälle. Här får människor med 

olika åsikter och bakgrunder får komma till tals. Vi har i vår undersökning valt att 

inte ta med dessa då vi endast vill se hur könsfördelningen ser ut bland krönikör och 

kolumntexter i tidningarna men det är trots detta en viktig del av tidningarna och 

något att ha i åtanke. 
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2.6 Hårda eller mjuka nyheter 

 
När man pratar om nyheter är begreppen “Hard and soft news”, översatt till “hårda 

och mjuka nyheter”, något som ofta dyker upp. Hårda nyheter beskrivs ofta som de 

nyheter som är aktuella, viktiga och konskvensfulla (digitalnewsreport, 2016). 

Mjuka nyheter definieras istället som av mindre intresse och mer triviala, t.ex. 

nöjes- och kändisnyheter, sport och livsstil (digitalnewsreport, 2016).  
 
De hårda nyheterna brukar även klassas som av mer maskulin karaktär och de 

mjuka som mer kvinnoinriktade (digitalnewsreport, 2016). Detta är en del av det 

stereotypa samhälle vi lever i, där män ses som viktigare och mer pålästa än 

kvinnor, vilket även kan få kvinnliga läsare att känna sig marginaliserade och inte 

av intresse när det kommer till viktiga nyheter (Jarlbro, 2006).  
 
Vikten av en jämn representation även här är således av intresse för våra svenska 

tidningar. Att alla får samma möjlighet att komma till tals inom samma ämnen är 

viktigt då det inte förstärker den bild som kan upplevas, där män är bättre lämpad att 

rapportera om de viktiga ämnena, eller ens få ha en åsikt om dessa som kommer ut 

till allmänheten (Jarlbro, 2006). 

2.7 Tidigare forskning 

 
Vikten av kvinnlig representation inom nyheter: 

Medier och journalistik har många gånger kallats för den tredje statsmakten (Nygren 

och Wadbring, 2013). Som tidigare nämnt, i ett demokratiskt samhälle är nyheter 

och rätten att uttrycka sig en av grundstenarna för att alla ska få komma till tals och 

uttrycka sig. Om en majoritet om de skribenter som syns och hörs mest är män, 

finns det då en risk att mäns åsikter framstår viktigare eller mer värda än kvinnliga? 

Jarlbro (2006) skriver att den allmänna opinionen, således den manliga opinionen, 

framstår som att männens intresse blir allmänhetens intresse. Hon skriver om hur 

detta kan tolkas som att 50% av mänskligheten utesluts, alltså den kvinnliga 

representationen. 

 
Vidare menar Jarlbro (2006) att medierna bör ge information, granska, vara ett 

forum för debatt, få människor ska känna sig som medborgare och en del av 

samhället. Om den enda bild som kommer ut är skriven från en manlig synvinkel, 

hur ska andra grupper kunna relatera och dela den uppfattningen eller åsikt som 

uttrycks? Detta är enligt Jarlbro det problem som samhället tidigare har haft, och till 

viss del fortfarande har (Jarlbro, 2006).   
 
I en undersökning utförd av webbsidan rattviseformedlingen.se, som utfördes på 

2400 slumpmässigt utvalda webbartiklar på 12 svenska nyhetssidor, såg man att 

mindre än 30% av de som medverkar i svensk nyhetsmedia i form av webbartiklar 

på svenska nyhetstidningar är kvinnor (rattviseformedlingen.se, 2015). Av 

expertpaneler utgör kvinnor 24% (rattviseformedlingen, 2015) och dessa är oftast 

experter inom ämnen som brukar kallas stereotypt kvinnliga, eller “mjuka nyheter”. 

Sport är mycket dominerat av män, som utgör nästan 80% av texterna inom ämnet 
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(rattviseformedlingen, 2015). Tidigare forskning har dock hittar något intressant; i 

en undersökning gjord på Aftonbladet konstaterades det att även om män dominerar 

inom hårda nyheter så var kvinnor dominerande inom kategorin politik (Wikström, 

2010). Forskare och personer inom mediebranschen är dock överens om att det är en 

lång väg kvar till jämställdhet (rattviseformedlingen, 2015).      
 
Förutom den artikel som uppsatsen är baserad på (Bachmann et al, 2014), har vi 

även hittat liknande artiklar. Jasmin Wikström (2010) gjorde en studie där hon 

jämförde hur könsfördelning mellan Aftonbladet och Expressen såg ut gällande 

krönikörer. Även hon hittade att män dominerade inom stereotypt manliga ämnen 

som exempelvis sport. Hennes undersökning är dock relativt begränsad och 

behandlar endast en tvåveckorsperiod, vilket inte ger en särskilt stor bredd på 

empirin. Undersökningen är även genomförd 2010, vilket i dagsläget är åtta år 

sedan. Då vi tidigare nämnt hur medievärlden är i konstant förändring och 

utveckling, vill vi se hur dessa siffror kan se ut i dagsläget.  

 
Även det faktum att det rör sig om en kandidatuppsats som inte blivit publicerad 

eller granskad av den vetenskapliga världen är även indikation på att innehållet ska 

förnimmas varsamt. Dock ger artikeln en bra grund att stå på och många av de 

variabler hon använde är även sådana som vi själva har tagit inspiration av, 

exempelvis variabeln miljö, och hennes uppsats fanns där för att väcka vårt intresse 

för frågan. Vi är medvetna om riskerna med att använda en annan c-uppsats i vårt 

eget arbete, men då vi inte använder Jasmins uppsats på mer sätt än att hämta 

inspiration från anser vi att vi med gott samvete kan använda den i vårt arbete.  
 
En annan, äldre studie genomfördes på collegestudenter i USA. Man lät 305 

studenter slumpmässigt läsa en av tolv artiklar med fyra författare (där båda könen 

var representerade) om tre olika ämnen, där det gemensamma för alla texter var att 

de var skrivna 1989. Där hittade man att de deltagande i testen hade lättare att ta till 

sig och utveckla de artiklar som var av samma kön som de själva. Detta trots att 

författarnas kön var anonymt och inte var tillgängligt för de deltagande (Andsager & 

White, 1991). Forskarna såg också att de kvinnliga deltagarna ansåg att de texter 

som var skrivna av kvinnor verkade mer intressanta. Trots detta märkte Andsager & 

White (1991) ingen större skillnad i huruvida deltagarna ansåg att någon av texterna 

hade högre trovärdighet eller inte, oavsett kön på författaren. 
 
Då artikeln är publicerad redan 1991 är den kanske något förlegad och inte lika 

relevant som vissa andra färskare artiklar, men resultatet pekar på något som går att 

applicera idag. Att män och kvinnor har lättare att ta till sig texter skrivna av det 

egna könet, vilket även styrker det som står om social comparison theory (Andsager 

& Mastin, 2003).  
 
Thomas Hanitzsch & Folker Hanusch (2012) menar att de skillnader beträffande 

kvinnors och mäns innehåll, tillvägagångssätt att utöva sin journalistiska verksamhet 

och intresseområde skiljer sig ytterst lite. Tidigare studier visar att kvinnor och 

mäns koncept tenderade att skilja sig, vilket har resulterat i att media har blivit mer 

“feminint” i samband med kvinnors utövande inom journalistiken. Detta har 

motbevisats genom att det i dagsläget visar ytterst små skillnader mellan kvinnor 
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och män, och hur de förhåller sig till dagens journalistik. Kvinnor och män visar 

inga tecken på skillnader inom intresset att anpassa medier efter läsarens behov. 

Studien går emot vad vi tidigare nämnt i denna uppsats, då det enligt 

digitalnewsreport (2016) menar att det visst skiljer sig. Dock vid jämförelse mellan 

dessa källor, matchar inte specifika variabler för att jämföras med varandra, vilket 

gör att definitionerna hypotetiskt sett kan se annorlunda ut. Detta kan i relevans till 

denna studie hålla kontext i att innehållet inte skiljer sig avsevärt mellan kvinnor 

och män. Detta kan också bero på att kvinnor arbetar mer inom den traditionellt 

maskulina kulturen som journalistiken härstammar ifrån, vilket har vinklat den 

kvinnliga individens intresse av koncept och anpassat den mer efter en “manlig” 

agenda. Hanitzsch & Hanusch (2012) menar att kvinnor kan känna sig pressade till 

att vara “en av grabbarna” när det kommer till det etablerade journalistiska 

konceptet och kulturen. Denna studie är dock inriktad på journalistik som helhet, 

och går inte nödvändigtvis i korrelation med kategorin “ledarsidor”. Här handlar det 

mer om kontrasterna mellan budskapen att kvinnor och män skiljer sig i sitt 

innehåll, och vissa som hävdar att det inte gör det till någon större utsträckning. 

2.8 Räkna med kvinnor 

 
I studien Räkna med Kvinnor av Maria Edström och Josefine Jacobsson (Edström, 

M & Jacobsson, J. 2015) använder de sig av den data som samlats in under en 

internationell undersökning vid namn “Global Media Monitoring Project”, som är 

ett gemensamt initiativ och genomförs över hela världen där länder deltar frivilligt.  
 
Undersökningen görs under en dag vart femte år och kollar då på hur 

könsfördelningen ser ut mellan män och kvinnor inom mediernas innehåll, och hur 

ofta de förekommer i nyhetsinnehållet. Det handlar alltså inte om manliga kontra 

kvinnliga skribenter, utan om hur ofta något av könen syns i medieutrymmet. Det 

medieutrymme som innefattas i undersökningen är de 12-14 största nyheterna under 

den givna dagen inom press, radio, tv-sändningar samt flöden på sociala medier. 

Exempel på medieinnehåll som granskats är bl.a. Aftonbladet, Ekot i Sveriges 

Radio, Aktuellt på SVT etc.  

 
Vad man hittade var att könsfördelningen var fortsatt ojämn. När forskarna tittade 

på det globala perspektivet, visades män i 76% av nyheterna, och i Sverige var 

siffran 69% (Edström & Jacobsson, 2015). 

 
Forskarna menar att Sverige, som tidigare legat i jämnare inom området, nu har 

börjat tappa och har blivit omsprungna av andra länder, samtidigt som de svenska 

siffrorna sett likadana ut i 20 års tid (Edström & Jacobsson, 2015). Kopplas detta till 

vad Jarlbro (2006) säger, betyder detta att kvinnor och deras utrymme i medierna 

fortfarande är långt ifrån jämn. Även social comparison theory, som menar att 

människor har lättare att identifiera sig med personer av samma bakgrund visar upp 

att medievärlden kan ha intresse i att fortsätta arbeta med frågan för att skapa ett 

mer, enligt Jarlbro (2006), jämställt och demokratiskt samhälle. 
 
I vår undersökning kommer vi inte titta någonting på de public-service medier som 

finns. Detta då det inte finns en renodlad public-service tidning att kunna använda. 
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Intressant är dock att public-service överlag är väldigt duktiga på just jämställdhet 

bland sina medier, där till exempel Sveriges Radio P3 har en könsfördelning på 49% 

kvinnor och 51% män (Edström & Jacobsson, 2015) när den senaste globala 

undersökningen gjordes 2015. 

 
I kontext av vår uppsats är undersökningen intressant då den belyser det stora 

problem och tomrum som exempelvis Jarlbro (2006) beskriver i sin bok. Vi vill 

således se hur svenska kvälls- och dagstidningar förhåller sig i statistiken, med 

särskild inriktning på ledarsidor. Även det faktum att svenska medier i mångt och 

mycket legat i stiltje gällande sitt genustänk de senaste 20 åren (Edström & 

Jacobsson, 2015) är en viktig del i vår text, och vi vill se om detta stämmer på fyra 

av sveriges största dagstidningar 
 

 

3 Syfte och forskningsfrågor 

3.1 Frågeställning 

 
Med detta som bakgrund vill vi veta hur det ser ut i dagens samhälle gällande 

könsfördelning på krönikörsförfattare inom ledarsidorna på Aftonbladet, Expressen, 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Då tidigare forskning och rapporter pekar 

på att skribenter och krönikörer bland ledarsidor fortfarande är väldigt 

mansdominerat (Bachman et al, 2014) på den amerikanska marknaden, vill vi se hur 

det ser ut i Sverige. Vi kommer därför att rikta in oss på de ledarsidor som finns i 

inledningen på varje tidning. Således kommer inte krönikör som skrivs i andra 

sektioner som t.ex sport och nöje tas med. Detta då dessa sektioner inte brukar en 

lika stor makt över opinionen eller den allmänna debatten, utan är mer nischade mot 

underhållning och rekreation och ledare är den avdelning som flest anses som 

viktigast (Roymorgan, 2013).  

 
Vi vill även se om det finns någon annan, ytterligare skillnad än detta mellan 

dagspress kontra kvällspress. Då tidigare forskning har riktat in sig på dagspress, 

vill vi se om det finns skillnader i fördelningen av män och kvinnor mellan både 

kvälls- och dagspress.  
 
Syftet är således att att se hur fördelningen mellan manliga och kvinnliga 

textförfattare är bland ledarsidorna i fyra svenska tidningar, och om även svenska 

medier har en ojämn könsfördelning bland sina ledarsidor. 

 
• Frågeställning 1: Är det fler män än kvinnor som författar ledartexterna i 

tidningarna? 

• Frågeställning 2: Skriver män om mer hårda ämnen än kvinnor? 

• Frågeställning 3: Har kvällspress en mer jämn könsfördelning än dagspress 

bland författarna på ledarsidorna? 
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Hypotes: Med grund i tidigare forskning tror vi att män kommer vara 

överrepresenterade som skribenter bland ledarsidorna i de svenska tidningarna 

Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. 
 
Med dessa frågor och hypoteser etablerade, valde vi sedan en lämplig metod och 

tydliga variabler för att kunna besvara dessa frågor. 

4 Metod 

4.1   Metodöversikt 

 
Vi har i vår uppsats använt oss av en kvantitativ innehållsanalys, något som med 

fördel används för att kunna ta in stora mängder data och åsikter för att sedan kunna 

ställa dessa mot varandra (Bryman, 2016). I vårt fall, där vi vill jämföra innehållet 

mellan fyra svenska dagstidningar, är denna metod ett bra sätt för oss att snabbt få in 

den data vi behöver för att kunna göra vår analys och svara på våra 

forskningsfrågor.  

 
Nackdelen med en kvantitativ metod kontra en kvalitativ metod är att vi inte 

kommer på svar på varför resultatet ser ut som det gör. Vi får bara in siffror och kan 

se samband mellan tidningarna, men inte varför tidningarna kan skilja sig mellan, 

eller bakomliggande åsikter eller tankar hos skribenterna (Bryman, 2016). Fördelen 

är dock att vi får konkreta siffror på tidningarnas innehåll och hur könsfördelningen 

mellan författarna ser ut på ledarsidorna. 
 
Ytterligare en nackdel med denna metod är risken med samplingsfel och 

feltolkningar av materialet vi samlar in (Bryman, 2016). Då vi är två personer som 

genomfört studien har vikten av att koda innehållet på samma sätt varit extremt 

viktig för att undvika samplingsfel. Det har även varit viktigt att vi tydligt definierat 

vilka sorts texter det är som ska kodas, så ingen av oss tar med texter som den andre 

missar eller är helt ur kontext till de frågor vi försöker besvara. Detta kan såklart 

även vara ett problem i kvalitativa undersökningar, men då dessa är mer öppna och 

tolkande till sin karaktär är risken inte lika stor. Dock tar dessa längre tid och kräver 

mer bearbetning efter att datan samlats in (Bryman, 2016), vilket har gjort att valet 

föll på en kvantitativ studie. 

4.2  Material och procedur 

 
Vi har i vår innehållsanalys använt oss av fyra tidningar. Två av dessa klassas som 

kvällstidningar (Aftonbladet och Expressen) och två klassas som dagstidningar 

(Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet). Tidningsvalet gör det möjligt att mäta 

både kvälls- och dagstidningar med varandra, och se om det finns någon signifikant 

skillnad mellan dessa i kontext till denna studie. De två dagstidningarna rankas 

alltid högre än kvällstidningarna och anses ha ett bättre rykte och ett högre 

förtroende (Dagens media, 2016). 
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Ledarsidorna brukar vanligtvis inledda varje exemplar på tidningar och behandlar 

dagsaktuella händelser. Politik och andra hårdare nyheter brukar dominera, men det 

finns även utrymme för mjukare nyheter som kultur och nöje. Just ledarsidorna är 

som tidigare sagt även den avdelning i tidning som allmänheten ser som mest viktig 

och intressant (Roymorgan, 2013).   
Till hjälp med detta använde vi oss av hemsidan Retriever (Retriever, 2018) och 

dess sökfunktion. Efter att ha valt tidning skrev vi sedan in sökordet 

“placement:ledare”. Detta för att endast få upp de sidor som publicerats under 

ledarsidorna. Vi gick sedan igenom nummer för nummer per tidning i kronologisk 

ordning och antecknade om författaren var man eller kvinna, och vilket ämne texten 

behandlade. Vi började med datumet 14 maj, och gick därefter bakåt tills dess att vi 

fått in de 100 analysenheter som behövdes från varje tidning. 

4.3  Skillnad mellan dagspress och kvällspress 

 
Då vi har för avsikt att undersöka kvälls- samt dagspress vore en förklaring på 

skillnader mellan dessa på sin plats då tidningarna kan upplevas relativt lika, men 

det finns ett par skillnader. Vad som skiljer dags- och kvällspress åt har med åren 

blivit svårare att förklara. Från början utkom kvällspressen senare under 

eftermiddagen, i kontrast mot dagstidningar som utkom under tidig morgon. Så är 

dock inte längre fallet då alla de fyra tidningar vi använder utkommer på morgonen.  
 
Johan Eriksson från expressen förklarade själv hur kvällstidningar tidigare kan ha 

setts som mindre seriösa än dagstidningarna, men att de själva på expressen “steppat 

upp vår politikbevakning rejält de senaste åren, och vi fortsätter att hålla oss i 

framkant”. Han säger även hur dagspressen verkar ha tagit inspiration från 

kvällspressen genom att “morgontidningarna lagt sig till med ett emellanåt lättare 

tilltal” (expressen, 2016). 
 
Självklart får man ta dessa definitioner med en nypa salt då personen i fråga faktiskt 

arbetar för en av kvällstidningarna, dock är poängen som ska fram att tidningarna 

till innehåll sätt kanske inte skiljer sig lika mycket som tidigare. Den största 

skillnaden som syns är snarare vilket förtroende läsarna har till tidningarna, där de 

båda dagstidningarna har ett högre förtroende än kvällstidningarna 

(medieakademien, 2018). Just det är varför vi vill jämföra mellan dags- och 

kvällspress, för att se huruvida någon av tidningstyperna har en jämnare 

könsfördelning och isåfall vilken. Om t.ex. Dagens Nyheter, som har ett högt 

förtroende, visar sig ha en jämnare könsfördelning bland sina ledarskribenter kan 

det kanske vara en av anledningarna och kunna leda till ytterligare fördjupningar 

inom ämnet. 

4.4   Variablerna hårda och mjuka nyheter 

 
Inom vår innehållsanalys har vi ett antal variabler som är svåra att finna en 

universell definition till. Variabeln ”politik” skulle likväl kunna passa in på de 

artiklar där skribenten väljer att förankra andra specifika ämnen till just 

samlingsbegreppet ”politik”. Detta är dock i vår studie en helt egen variabel. Vi har 
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därför valt att placera samtliga kategorier i det huvudsakliga ämne som artikeln 

handlar om, istället för dess politiska grunder.  

 

Dessa variabler är indelade i hårda och mjuka nyheter som definieras enligt Digital 

News Report (2016) och definieras enligt följande: 
 

Hårda nyheter Mjuka nyheter 

International news Entertainment och Celebrity news 

Political news Lifestyle news 

Business and Economic news Cultural news 

Health or Education news Sports news 

 

  
I vårt arbete var det dessa definitioner vi utgick och arbetade utifrån. Vi hade från 

början fler variabler, men valde efter en genomförd testkodning att ta bort vissa. 

Detta då dessa inte dök upp eller var relevanta för ledarsidorna. Bland annat föll 

variabeln “mode” bort, då skribenterna helt enkelt inte skrev om ämnen som vi 

ansåg hamna inom denna kategori. Vi valde även att ta med variablerna “miljö” och 

“brott” trots att dessa inte stod med under den lista på hårda och mjuka nyheter vi 

använde oss av (digitalnewsreport, 2016). Detta eftersom dessa två kategorier dök 

upp tillräckligt många gånger för att vi inte skulle vilja räkna det som bortfall. Vi 

slog även ihop “cultural” och “entertainment news” då dessa förekom så pass sällan, 

samt tolkades av oss som både nyheter som var tillräckligt lika för att hamna i 

samma kategori.  

 
Hade vi gjort om undersökningen är det dock en variabel vi hade velat ändra på, och 

det är “politik”. Under arbete med den här uppsatsen valde vi att slå ihop politik 

med utrikesnyheter, vilket vi i efterhand anser var ett misstag. Detta då 

utrikesnyheter hade kunnat vara en egen variabel och fått en relativt stor spridning. 

Även “politik” blev en variabel vi kontrollerat flertal gånger för att optimera 

kodningen och minimera risken att koda olika. Som resultatet ser ut nu, löste vi 

problemet, men det hade sparat oss mycket tid att dela upp de två kategorierna, och 

troligtvis gett oss en större bredd i vår data. Nedan följer den uppdelning av ämnen 

som sedan kom till att lägga mallen för kodningen i denna studie. 

 
Hårda nyheter Mjuka nyheter 

1. Politik 5.   Miljö 

2. Organisation/ Ekonomi 6.   Nöje/Kultur 

3. Utbildning/Vård 7.   Livsstil 

4. Brott  

 



 

15(34) 

 

 

4.5   Urval 

 
Tanken med vår forskning var från början att samla in så pass stor mängd data att vi 

skulle ha möjlighet att genomföra ett obundet slumpmässigt urval, det vill säga ett 

urval där alla analysenheter har en lika stor chans att dyka upp. Detta då ett sådant 

urval lättare bidrar till att skapa en god empiri samt att risken för samplingsfel 

minskar (Bryman, 2016). 

 
Tyvärr har vi under arbetets gång inte haft möjlighet att genomföra ett sådant urval 

då tiden varit bristfällig, utan vi var istället tvungna att göra ett konsekutivt urval 

under en viss tidsperiod. Vi är medvetna om bristerna med detta, då ett icke obundet 

slumpmässigt urval ökar risken för fel i empirin (Bryman, 2016), och där 

tidsaspekten i vårt konsekutiva urval är det vi oroat oss mest över. Vi kan tyvärr inte 

med säkerhet säga att just tidsaspekten på vårt urval har påverkat det resultat vi fått 

fram, och vi väljer därför heller inte att generalisera över hur resten av tidningarna i 

Sverige, eller mediebranschen i stort ser ut. Vi resonerar i analys och diskussion mer 

kring empirin inom uppsatsen internt och detta är något att ha i åtanke när det 

färdiga resultatet ska läsas och analyseras. 

4.6   Databehandling 

Efter att ha bestämt tidsintervall samt kommit fram till de variabler vi vill använda 

satt vi oss ner och började gå igenom artiklar inom tidsramen. Till vår hjälp använde 

vi oss av sidan Retriever. Där började vi med datumet 14/5-18 och arbetade oss 

sedan bakåt tills dess att vi nått upp samma antal analysenheter från vardera tidning. 

Då alla fyra tidningar hade olika antal ledartexter ledde detta till att slutdatumet per 

tidning varierade något. 

4.7   Metodproblem 

 
Med den här sortens metod tillkommer även en del problem. Ett av de större är 

såklart hur man ska klassa de olika kategorierna. Vad exakt ska klassas som nöje 

istället för kultur, eller debatt kontra politik? Vi valde t.ex att låta texter som 

behandlar det kommande svenska riksdagsvalet, partitexter och internationella 

politiska texter gå under kategorin politik. För vidare genomgång av detta, se bilaga 

1 med kodinstruktioner. 
 
Det kan finnas anledning att tillägga fler variabler för denna studie. Dock som 

tidigare nämnt, vill vi minimera risken för tolkningsfel vid inhämtning av data och 

har därför inte valt att utöka mallen. Vi vill inte heller ha för bred spridning över en 

stor mängd specificerade ämnen, då detta kan vara svårt att definiera och jämföra 

med ämnen som kan uppfattas omfatta bredare ämnesområden. Exempelvis om en 

kategori mäter brott, och en annan skulle mäta forskning inom brott, kommer detta 

att hamna inom kategorin “brott”. 

 



 

16(34) 

 

Även problemet att vissa av texterna hade signaturen “ledarredaktionen” var ett 

problem. Med denna signatur gick det inte veta exakt hur fördelningen har sett ut i 

författandet av texten, och om textens innehåll faktiskt kan tala för hela redaktionen. 

Dessutom handlade nästan alla om samma ämne, det vill säga den svenska politiken 

och det kommande valet i höst. Då dessa inte hade gett något konkret svar på våra 

frågeställningar valde sonika att helt enkelt plocka bort dessa och se dessa som 

bortfall från vår undersökning. 

 
Under ledar- och oppinionssidorna är även sektionen debatt en stor och viktig del av 

innehållet. Vi argumenterade i början för om vi skulle ta med debattinnehåll eller 

inte, men bestämde oss för att inte göra det. Detta då debattinsändare inte dök upp 

särskilt ofta, och då vi med den här undersökningen var mer intresserade av att se 

hur könsfördelningen mellan ledarskribenter i tidningarna såg ut, och inte hur ofta 

allmänheten eller personer utanför tidningarna förekom som textförfattare. 

4.8   Reliabilitet och validitet 

 
Begreppet berör frågan om huruvida studien går att göra om eller utveckla, men 

ändå få samma resultat. Grundtanken är med andra ord att studien ska vara objektiv 

och tillräckligt saklig för att nästa person som utför liknande undersökning ska få 

fram liknande resultat, oberoende av denna studie (Backman, 2016). 
 
Studien är baserad på en kvantitativ innehållsanalys, vilket i sin tur inte ger några 

missförstånd hos potentiella svarspersoner. Risken skulle vara att de misstolkar 

frågorna och därav inte optimerar för generalisering. Detta undviker vi genom att vi 

själva kan sätta tydliga definitioner i denna studie, för vad som tolkas som en 

passande artikel för diverse variabler som förklaras mer i Metod. Nackdelen skulle i 

så fall vara att nästa person som gör en liknande studie, kanske inte skulle 

kategorisera den data vi samlat in, på samma sätt som oss. Det finns skäl att 

misstänka att reliabiliteten plötsligt minskar då personer som ska bygga vidare 

studier kanske inte får samma resultat. Det finns också skäl att misstänka ett 

annorlunda resultat om studien görs vid ett annat tillfälle. Risken kanske finns att 

det vid senare skede skulle ge annorlunda resultat om det exempelvis varierade i 

rådande politik och ekonomi med mera. Dock går det att bygga vidare studier som 

utspelar sig under samma tidsperiod. Reliabiliteten blir med andra ord högre om 

vidare forskning sker med samma definitioner av variabler och inom samma tid. 

 
Validitet, det vill säga om alla delar av studien håller kontext med det tänkte 

undersökningsområdet (Bryman, 2011). I det här fallet handlar det bland annat om 

vi har formulerat våra frågor på så vis att alla variabler och all data kan hålla en 

optimal koppling. Studiens metod, det vill säga en kvantitativ innehållsanalys är av 

rätt verktyg, eftersom vi vill mäta en generell bild som representerar män och 

kvinnor i olika märken inom tryckmedia, det vill säga inga specifika fall. Validitet 

mäts även inom kopplingen mellan teori och planerad studie. Är kopplingen 

relevant mellan teori och de variabler som vi använt? Vi har i huvudsak undersökt 

hur antalet män och kvinnor kommer till tals i journalistiska sammanhang, mer 

specifikt, redaktionssidorna i tryckta medier. I studien kopplar vi den journalistiska 

texten till amerikansk teori och empiri, som vi finner relevant eftersom den berör ett 
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område som är mansdominerat sedan början (Bachmann et al,  2014). Även om inte 

studien berör områden som frambringar huruvida kvinnliga skribenter omedvetet 

eller medvetet anpassat sig efter manliga intressen eller inte, får vi här fram om 

kvinnor, kontra män, syns i medier och till vilken utsträckning i ett kvantitativt 

perspektiv. De variabler vi valt i denna studie representerar vilket område som de 

kvinnliga respektive manliga skribenterna är vanligast förekommande. Här kopplas 

även variablerna till att män, enligt tidigare forskning, syns oftare inom 

redaktionssidorna i tryckmedia. Vi hoppas på att se ett mönster, om detta också går 

att koppla till svenska medier. 

 
De bristande delarna i validiteten uppmärksammas genom att de olika tidningar vi 

har undersökt har generellt olika i antal kvinnliga och manliga skribenter. Det kan 

också upplevas att vissa tidningar inte har tillräckligt med representanter för det ena 

könet, för att kunna dra en slutsats om den specifika tidningen. Vi har också i åtanke 

att vi begränsat oss till artiklar som är skrivna år 2018, vilket också är ett valår. Det 

tåls att ifrågasätta validiteten i det sammanhanget, eftersom detta kanske kan ha en 

påverkan om vilka ämnen i innehållet som prioriteras. Detta betyder att de variabler 

vi har, kanske inte ger en ärlig generell bild i tiden mellan valåren, då inte den 

specifika politiska frågan är fullt lika relevant. Många av frågorna inom ledarsidorna 

har politisk förankring, vilket kanske gör tolkningen av datainsamlingen något 

godtycklig, men detta förklaras mer i Variabler och definitioner. 

4.9   Metodkritik 

 
Under vårt arbete har en del problem uppstått, där framförallt brist på tid har varit 

den i särklass största. Detta ha lett till ett flertal missar i vårt genomförande av 

undersökningen, där den största är bristen på ett interkodarreabilitetstest, vilket i 

korthet går ut på att materialet kodas efter samma definitioner och förutsättningar, 

och att materialet som kodas ska kunna göras av vem som helst och trots detta ge 

samma resultat. 

 
Vi har i vårt arbete helt enkelt inte hunnit med att göra ett interkodarreabilitetstest 

då tiden inte funnits. Istället har vi dock genomfört kodningen samtidigt i samma 

rum och har kunnat föra en flytande diskussion beträffande den pågående 

kodningen. Om det uppstod frågetecken eller oklarheter kring hur en viss text skulle 

kodas, har dialogen säkerställt att innehållet definierats på samma sätt. Detta gör att 

vi känner oss säkra med vårt insamlade material och att risken för samplings- och 

kodfel är minimerad. Hade vi dock haft möjlighet att göra om vår undersökning 

inom kursens ramar är detta verkligen en sak vi hade velat lägga mer fokus på. Detta 

för att skapa en så pass god reliabilitet som möjligt.  
 
Vid insamling av data har tidningarna haft olika upplägg gällande hur pass många 

ledartexter de har per nummer. I Expressen hade ledarsidorna i regel en skribent per 

sida, och i kontrast till detta hade exempelvis DN oftast två olika skribenter per 

nummer, vilket gör att antalet analysenheter därmed samlas in under olika långa 

tidsperioder. Vi bestämde under insamlingen att vi endast lägger fokus på att uppnå 

rätt antal analysenheter, alltså ledartexter, utan att ta hänsyn till den varierade 

tidsperioden, som rimligtvis kunde sträcka sig till den dubbla. Vi är således 
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medvetna om att de olika tidsperioderna kan ha en påverkan på vår insamlade data, 

men vi kan inte med säkerhet säga på vilket sätt. Detta är dock bra att ha i åtanke 

vid läsning av genomgången av insamlad data och analysen.    
 
Under metodmomentet i denna studie lade vi även märke till att vi inte samlat lika 

stor kvantitet av data till varje variabel. Dagspressen hade samlat betydligt mer. 

Detta såg vi som ett problem då det fanns anledning att tro att reliabiliteten skulle 

brista, eftersom vi vill ha lika stort representativt urval genom alla variabler. För att 

lösa detta, utökade vi mängden data för kvällspressen, och ströp ett tiotal från 

dagspressen för att matcha 100 stycken exemplar per tidning (400 totalt). Efter detta 

test, visar resultatet ingen stor skillnad i slutändan. Vi hoppas att detta kan ge oss 

anledning att tro att det skulle bli liknande resultat oavsett om vi skulle öka 

mängden data, eller om någon utökad studie skulle genomföras. I slutändan kan 

detta vara tecken på att den mängden data som vi använt kan vara tillräckligt 

representativt och bana för god reliabilitet i vår studie. 

4.10 Forskningsetik 

 
Då vi två själva kommer utföra undersökningen och driva forskningen framåt 

behöver vi inte ta hänsyn till huruvida medverkande kan ta skada då det inte finns 

några andra medverkande (forskningsetiska rådet, 2017). Inte heller frågan om 

personskydd och anonymitet är av vikt här. De texter vi har i åtanke att läsa kommer 

inte heller samla in namn på artikelförfattarna, utan det är endast kön och ämnen 

som texten behandlar som är av intresse för oss. Innehållet vi kommer läsa kan 

komma att vara av våldsam karaktär men inget så grafiskt att vi tror det kommer 

påverka oss. 
 
Vi vill även understryka att vi i vår forskning och empiri är medvetna om de brister 

som finns, vilket enligt God forskningssed är en viktig del av forskningsarbetet 

(forskningsetiska rådet, 2017). Antalet analysenheter som samlats in kan framstå 

som knappa och vi hade gärna gjort en längre analys av tidningarnas textinnehåll. 

Detta hade även möjliggjort att göra ett obundet slumpmässigt urval, vilket hade 

ökat reliabilitet och gett oss ännu säkrare data än den vi har i dagsläget. 

5 Analys och resultat 

5.1 Frågeställningar 

 
Nedan följer resultat av analysen. Generellt sett visar studien att könsfördelningen 

på ledarsidorna är av generellt jämn fördelning i dessa fyra (4) tidningar. Dock 

varierar fördelningen relativt kraftigt mellan de olika enskilda tidningarna. 

Kvällspressen är de tidningar som varierar kraftigast, och är där kvinnliga skribenter 

är mer förekommande. Dagspressen å andra sidan visar betydligt jämnare siffror, 

men visar till skillnad från kvällspressen en mer manligt dominerad kategori. 

Fördelningen mellan hårda och mjuka nyheter visar generellt att män oftare skriver 
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om hårda nyheter, och kvinnor oftare skriver om mjuka nyheter, men siffrorna visar 

inte upp någon markant skillnad utan det rör sig snarare om ett par procentenheter. 

 
Frågeställning 1: Är det fler män än kvinnor som författar ledartexterna i 

tidningarna? 

 
För att besvara frågan har vi inkluderat både kvällspress och dagspress (Expressen, 

Aftonbladet, SvD och DN). Frågan handlar om en generell bild över 

könsfördelningen mellan skribenter av ledartexter i alla fyra tidningarna. Även om 

de olika specifika tidningarna, exempelvis Expressen och Aftonbladet i jämförelse 

med varandra, varierade i könsfördelningen, visade resultatet att det generellt inte 

rör sig om någon skillnad mellan mängden män och kvinnor som författare för 

ledartexter. Även om det inte hade skadat att i studien inkludera fler enheter, visar 

detta resultat en trend i representationen. Totalt utav 400 enheter visar resultatet 200 

män och 200 kvinnor. 
 
Frågeställning 2: Skriver män om mer hårda nyheter än kvinnor? 

 
Efter att ha genomfört vår analys visade det sig att kvinnor och män faktiskt i 

ungefär lika stor utsträckning skriver om hårda nyheter. Totalt mellan könen skrev 

männen ca 52% av texterna om hårda nyheter, det vill säga att 48% var kvinnor. 

Således var det mer jämställt och visar att kvinnor inte bara skriver om stereotypt 

“kvinnliga” ämnen. Det ska dock tilläggas att, då analysen endast har undersökt 

ledarsidorna, inte tar i beaktning hur det ser ut bland resterande krönikor eller 

kolumner i tidningarna. 

 
Politik (hård nyhet) är det populäraste ämnet hos båda könen. Politik stod för 169 

artiklar, vilket utgör 42% av den samlade mängden. Utav dem står män för 99 

stycken, alltså 59% av artiklarna som handlar om politik inom alla fyra tidningarna. 

Det vanligaste ämnet inom mjuka nyheter var kultur/nöje, som stod för 13% (51 

stycken) av samtliga artiklar inom alla kategorier. Det utgör 72% av de 71 stycken 

mjuka nyheter i datainsamlingen. Här har kvinnor skrivit 30 artiklar, vilket står för 

42% av ämnestypen. 
 
Frågeställning 3: Har kvällspress en mer jämn könsfördelning än dagspress bland 

författarna på ledarsidorna? 
 
Med utgångspunkt i tidigare forskning skiljer sig denna studie från tidigare empiri 

som påvisat större skillnad mellan antalet kvinnliga och manliga skribenter i dags- 

och kvällspress. Dock visar resultatet att kvällspressen inte har en jämnare 

könsfördelning än dagspress, utan istället har ett spegelvänt resultat som skiljer sig 

från varandras mönster. I dagspress hamnar antalet manliga skribenter på 56% mot 

kvinnliga 44%, och i kvällspressen är siffran motsvarande 44% män och 56% 

kvinnor. 
 
Aftonbladet hade en klar majoritet av manliga skribenter med 69% av texterna 

författade av män, och Expressen hade den raka motsatsen där kvinnliga skribenter 

var kraftigt överrepresenterade och stod för 80% av texterna. 
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I jämförelse med dagspress ser det annorlunda ut. Där var fördelningen relativt jämn 

mellan båda tidningarna och skiljde bara med ett par procentenheter. Detta leder till 

frågan varför det skiljer sig så mellan Aftonbladet och Expressen? Då vår 

undersökning varit tidsbegränsad lämnades inget utrymme till att besvara frågan, 

men det är dock intressant ur framtida forskningssynpunkt. 
 

5.2 Kvällspress och dagspress 

 
Kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet har i förhållande till varandra visat på 

en ojämn könsfördelning. Utav de 200 analysenheterna från datainsamlingen var 

111 av dessa skrivna av kvinnliga författare, och resterande 89 var därmed skrivna 

av män. 
 
Dagspressen å andra sidan, det vill säga Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, 

har en ojämn fördelning till kvinnlig minoritet. Utav 200 enheter, hade här istället 

111 artiklar manliga författare. Vilket speglar ovanstående resultat, det vill säga att 

kvinnorna istället författat 89 stycken av inläggen. 
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5.3 Tabeller 

 

 

1Fördelning i procent av ämnen mellan män och kvinnor i Expressen samt totalt 

antal texter per variabel. N-värde: 100 

 
Den mest utstickande tidning i vår innehållsanalys var i särklass de siffror vi fick ut 

av vår granskning av Expressen. Där alla de tre andra tidningarna visade på en 

majoritet av manliga skribenter, gick Expressen istället i rakt motsatt riktning. Av 

sammanlagt 100 texter visade sig 80 stycken vara skrivna av kvinnor. Det var den 

tidning som starkast bröt trenden beträffande manlig dominans inom ledartexterna. 

Det var även den tidning som inte gick i linje med denna studiens hypotes, om att 

alla fyra tidningarna skulle vara mansdominerat inom ledartexterna. Tabellen ovan 

visualiserar vilka ämnen och till vilken mängd (både antal och procentuellt) män 

respektive kvinnor som har författat de olika texterna. Eftersom Expressen har 

kvinnlig majoritet, visar dessa grafer bara en överskådlig bild av fördelningen inom 

diverse ämnen och totala antalet. Eftersom det är fler kvinnor i det här fallet, ger det 

dock ingen bild av hur fördelningen av hårda eller mjuka nyheter hos män eller 

kvinnor skulle varit fördelat om antalet låg på 50/50. Hypotetiskt sett, hade grafen 

kunnat ge en mer representativ bild av ämnesvalen om det var jämnt antal kvinnor 

och män i studien. Dock ger den fortfarande en bild av vad män och kvinnor 

tenderar att skriva om i jämförelse mellan varje ämne, även om fördelningen mellan 

män och kvinnor i sig, inte säger speciellt mycket i de specifika ämnena. 

                                                      

1 Figur 1, tabell över Expressen 
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Exempelvis kan vi i den här grafen dra slutsatsen om att män i Expressen hellre 

skriver om ekonomi än om nöje. Dock kan vi inte se att kvinnor hellre skriver om 

politik i jämförelse med män, eftersom det här bara framgår hur många som skrivit 

(med ett ojämnt antal representanter) om diverse ämnen i just det här urvalet, och att 

det visar hur stor procentuell del av de 100 texter vi använt vid inhämtningen av 

data. Denna princip gäller även graferna för Aftonbladet, DN och SvD, fast där det 

istället mäts med manlig majoritet. Detta förklaras och kompletteras mer i texten av 

Analys och Resultat. Nedan redovisas ett förtydligande i antal texter (med diverse 

ämnen) som skrivits av kvinnor respektive män. 

 

Kön Politik Org./Eko. Utb./Vård Brott Miljö Nöj./Kult Livs. 

Män  

n: 20 
7 7 2 1 3 0 0 

Kvinnor n: 

80 
32 8 15 14 2 8 0 

Kvinnliga respektive manliga texter i Expressen i antal enheter. Totalt antal texter: 

100 
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2Fördelning i procent av ämnen mellan män och kvinnor i Aftonbladet samt 

totalt antal texter per variabel. N-värde: 100 

 
I kontrast mot Expressen visade sig Aftonbladet stämma mer överens med vad 

tidigare forskning har sagt. Där var en klar majoritet av skribenterna på ledarsidorna 

av manligt kön.  
 
Männen dominerade även bland de hårda nyheterna. 35 av dessa texter som 

behandlade politik, både utrikes och inrikes. “Politik” var även det ämne som var 

vanligast inom genusgruppen “män”, där ca 51% av männens inlägg handlade om 

politik, och ca 23% av kvinnornas. 

 
De två kategorier där kvinnliga författare hade majoritet var “utbildning/vård”, samt 

Brott, två kategorier som vanligtvis klassas som hårda nyheter. Inom Utbildning och 

vård fanns ingen manlig textförfattare bland de tre vi fann, och inom brott var det 

två kvinnliga och en manlig författare. 
 
Gällande “nöje/kultur”, ett ämne som klassas som mjuka nyheter och stereotypt 

kvinnligt, finner vi istället en manlig majoritet. Fyra texter av män, mot endast en 

text med kvinnlig författare, vilket även det går emot tendenserna. Inom båda 

tidningarna visade sig kategorin “livsstil” inte förekomma en enda gång. Värt att 

tillägga är dock att båda kvällstidningarna hade klart mindre texter på sina 

                                                      

2 Figur 2, tabell över Aftonbladet 
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ledarsidor än dagstidningarna och därför kan siffrorna eventuellt se annorlunda ut 

om det genomförs en mer omfattande undersökning kring ämnet. 

 

Kön Politik Org./Eko. Utb./Vård Brott Miljö Nöj./Kult Livs. 

Män  

n: 69 
35 17 5 3 1 8 0 

Kvinnor n: 

31 
7 8 5 5 2 4 0 

Kvinnliga respektive manliga texter i Aftonbladet i antal enheter. Totalt antal texter: 

100 

 

 

3Fördelning i procent av ämnen mellan män och kvinnor i Svenska Dagbladet 

samt totalt antal texter per variabel. N-värde: 100 

 
I kontrast mot de båda kvällstidningarna har dagstidningarna en mer jämn 

könsfördelning mellan sina textförfattare (54% män och 46% kvinnor). Detta 

speglas även i valet av ämne som författarna skrivit om, med en till största del jämn 

fördelning, även om “politik” är det ämne med störst skillnad mellan män och 

kvinnor.  Där står manliga författare för 28 texter, och de kvinnliga för 11 texter.  
 

                                                      

3 Figur 3, tabell över Svenska Dagbladet 
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Den kategori där kvinnliga skribenter har skrivit flest artiklar är “nöje & kultur”, 

vilket stödjer idén att kvinnliga skribenter är överrepresenterade inom mjuka ämnen. 

Detta visar sig dock vara osant vid sammanställning av statistiken över mjuka och 

hårda nyheter, som kommer längre ner. 

 
Även “livsstil” är återigen knappt representerad, även om det var fler texter inom 

kategorin inom dagspress än i kvällspress. Som nämnt ovan kan dock detta bero på 

antalet texter som är insamlade och inte tidningarna i sig. 

 

Kön Politik Org./Eko. Utb./Vård Brott Miljö Nöj./Kult Livs. 

Män 

n: 54 
28 8 6 5 1 6 0 

Kvinnor 

n: 46 
11 5 6 10 2 11 1 

Kvinnliga respektive manliga texter i Svenska Dagbladet i antal enheter (SvD). 

Totalt antal texter: 100 
 

 

4Fördelning av ämnen mellan män och kvinnor i Dagens Nyheter samt totalt 

antal texter per variabel. N-värde: 100 

 

                                                      

4 Figur 4, tabell över Dagens Nyheter 
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Även Dagens Nyheter visar på ett liknande resultat som Svenska Dagbladet, och en 

fortsatt manlig majoritet, även om också denna inte är så stor som vi från början 

trott. I frågan om skillnaden på antalet kvinnliga och manliga textförfattare skiljer 

det sig med 57% manliga och 43% kvinnliga skribenter. 

 
Detta ger en jämn fördelning och visar inte alls upp den bild av medieinnehållet som 

studiens hypotes antyder, med en klar manlig majoritet i fråga om exponering i 

media (Edström & Jacobsson, 2015). Nu rör sig våra siffror uppenbarligen inte om 

det totala innehållet i tidningarna, utan bara om artikelförfattarna inom ledarsidorna 

är kvinna eller man. Detta ger en ganska smal bild av hur tidningens innehåll ser ut 

på det stora hela, men ger en bild av hur fördelningen på opinionssidorna ser ut i 

svenska dagstidningar. 
 

Kön Politik Org./Eko. Utb./Vård Brott Miljö Nöj./Kult Livs. 

Män 

n: 57 
29 6 5 6 3 7 1 

Kvinnor 

n: 43 
20 4 1 8 2 7 1 

Antal kvinnliga respektive manliga texter i Dagens Nyheter (DN). Totalt antal 

texter: 100 
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5Fördelning av hårda kontra mjuka nyheter mellan könen i alla fyra tidningarna. 

N-värde: 100% 

 
I den sista tabellen visas fördelningen av hårda och mjuka nyheter upp, och hur 

fördelningen har sett ut mellan könen. Detta ger även en klarare bild av 

frågeställning 2, där vi undrar om det är män som står för majoriteten av de hårda 

nyheterna. I ledarsidorna verkar mjuka nyheter vara väldigt sparsamt 

förekommande, vilket troligtvis kan bero på den ton som dessa sidor har med en 

mer seriös inriktning. 
 
Det andra att ta med sig är det faktum att fördelningen mellan män och kvinnors val 

av textinnehåll faktiskt var nästintill helt jämt, med bara någon procentenhet fler 

män. Detta går emot den bild av att kvinnor är mer förvisade till de mjuka nyheterna 

och att männen är de som oftast skriver om hårda (digitalnewsreport, 2016). Till 

skillnad från tidigare grafer, där vi jämfört mellan tidningar och ämnen inom dessa, 

mäter vi i sista grafen hur den generella fördelningen ser ut, i val av hårda 

och  mjuka nyheter. Eftersom det är ett jämnt antal kvinnor och män, ger denna graf 

en klarare bild av vad de båda grupperna tenderar att skriva om i jämförelse med 

varandra. Det kan ge en procentuellt representativ helhetsbild av kvinnor och män. 
 
Även de siffror från Räkna med kvinnor (Edström & Jacobsson, 2015) där män ska 

vara kraftigt överrepresenterade i medieinnehåll är något som i just den här 

undersökningen och inom våra ramar ger en annan bild.  Dock är som tidigare sagt 

                                                      

5 Figur 5, tabell över fördelningen mellan ämnestyper 
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undersökningen enbart utförd på just ledarsidorna i de fyra tidningar vi har 

undersökt.  

 
Som vi skrev om under metodkritik är även Expressens siffror något som sticker ut. 

Vi har under arbetet kodat i samma rum och varit överens med hur vi ska koda våra 

texter, samt även frågat varandra om oklarheter har uppstått. Som tidigare nämnt är 

även just kön den variabel som är mest tydlig och väldefinierad av de vi har valt att 

inkludera, och således bör det minimerat risken för samplingsfel. Dock är perioden 

vi har valt relativt kort och inte slumpmässigt obunden, vilket är något vi är 

medvetna om. Som försvar kan vi enbart säga att tidsbristen inte gjort det möjligt 

för att göra en större undersökning, och resultatet får därför tolkas för vad det är. 

6 Diskussion 

6.1 Konklusion 

 
Vår hypotes visade sig faktiskt inte stämma. Då tidigare forskning och litteratur har 

pekat på en ojämn fördelning inom medieinnehåll där män år 2015 stod för 69% av 

alla medverkande i media (Edström & Jacobsson) trodde vi att även vårt resultat 

skulle spegla detta på ett liknande sätt. Förvisso är den rapporten inriktad på 

medieinnehållet och vilka som syns och hörs i själva nyhetsrapporteringar, men då 

ledarsidor är en del av tidningarnas innehåll borde det betyda att männen även 

dominerar bland ledare och opinionssidor. Istället visar den empiri som vi har 

samlat in upp en helt annan bild där, om man slår ut alla siffror över både dags- och 

kvällstidningar, män och kvinnor förekommer i lika stor utsträckning. 
 
Efter resultatet vi fått fram genom denna studie och tidigare forskning, finns det lite 

som kan backa upp eller definiera ett “feminint” journalistiskt område. Om det finns 

något sådant är det med stor sannolikhet så litet att det knappt är märkbart eller rent 

av ointressant. Det finns dock anledning till att ha i åtanke att branschen sedan 

tidigare kan ha en etablerad och “maskulin” kultur, där kvinnor sedan tidigare levt 

upp till det rådande dominerande konceptet kopplat till social comparison theory 

och glastaket (Steiner, 2005). Resultatet av detta skulle förmodligen betyda att 

kvinnor inte frambringar någon annorlunda kultur, eftersom de sedan början lärt sig 

hur det journalistiska tillvägagångssättet går till, och rättar sig efter detta. Dock 

finns inte heller underlag för att det nödvändigtvis hade sett annorlunda ut om 

könsrollerna bytt plats, det vill säga att branschen sedan början var av “feminin” 

karaktär. Det tycks finnas olika infallsvinklar inom forskningen av denna 

komplicerade relation mellan kvinnor och män i kontext.  
 
Detta kanske snarare säger något om ledarsidorna än om mediebranschen i Sverige 

på stort. Då vi inte har samlat in data för mer än ledarsidorna kan vi såklart inte dra 

slutsatser över hur det ser ut på stort i varken tidningar i sig, eller över branschen i 

hela Sverige. Som tidigare nämnt är även Expressen den tidning som sticker ut 

mest, vilket leder till frågan hur resten av tidningens innehåll ser ut? Speglar 

ledarsidorna resten av tidningen, med en klar majoritet av kvinnliga skribenter eller 
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är det bara ledarsidorna som har just en sådan ojämn könsfördelning bland sina 

textförfattare? Det är en fråga som vi inte kan svara på, men det lämnar utrymme för 

mer fördjupning inom ämnet och tidningen i sig. I denna studie har vi även med ett 

begränsat antal tidningar (fyra stycken) utav ett betydligt större utbud. Detta ger oss 

skäl till att misstänka att resultatet hade kunnat sett annorlunda ut om andra 

tidningar hade jämförts med varandra, än just DN, SvD, Aftonbladet och Expressen. 

Som exempel visar denna studie att kvällspressen var kvinnodominerad inom 

ledarsidorna. Hade vi valt att ta med fler tidningar av samma karaktär, finns 

möjlighet att resultatet hade sett annorlunda ut. 

 
Enligt agenda-setting är det media som sätter agendan för vad det är 

mediekonsumenter ska rikta ögon mot (West & Turner, 2014). I den tidigare 

forskning har det alltid varit förekommit som att männen syns och hörs mest, men 

den empiri vi har hittat här visar på att även kvinnor får synas och komma till tals. 

Detta visar att de frågor Jarlbro (2006) tar upp gällande demokratiproblem, vad hon 

menar är orättvisa förhållanden mellan män och kvinnor inom medierna, visar på att 

det egentligen rör sig mot en mer jämställd miljö, vilket skulle skapa en agenda som 

kan upplevas som inkludernade för alla, och inte bara männen (West & Turner, 

2014). 
 
Att vi samlat data där enheterna sträcker sig över olika tidslängder ser vi som ett 

problem. Detta för att urvalet blir av samma princip, men inte tas från samma 

period. Vi kan dra hypotetiska slutsatser om att detta exempelvis kan påverka 

innehållet när det kommer till politik. Denna studie skrivs år 2018, då riksdagsvalet 

ska äga rum under hösten. Detta kanske har en påverkan på vad vissa skribenter 

väljer att skriva om, och kanske inte ger en generell bild av hur det ser ut 

exempelvis året efter ett riksdagsval. Tidningarna drog i de flesta fall paralleller 

med politisk förankring. Vi har som sagt definierat variablerna utefter vad artikeln i 

huvudsak har handlat om. Som exempelvis om artikeln handlar om brott, men att 

diverse partier borde reglera polislagar för att förhindra dessa brott, har just denna 

artikeln ändå rubricerats som “brott” och inte politik. Trots detta har vi i åtanke att 

de mer renodlade politiska enheter som vi definierat som just “politik”, likväl kan 

vara ett mer aktuellt ledarämne ju närmare valet som dessa tidningsnummer har 

publicerats. Mycket för att det gissningsvis kan handla om mer partiaktuellt 

innehåll, så som yttranden, tal eller andra artiklar om kontext med parti- eller 

utrikesnyheter.  

 
Ytterligare faktor som kan påverka intresset av politik, kan vara huruvida det skiljer 

sig mellan män och kvinnors innehåll när det kommer till politik och deras sätt att 

förmedla sig genom ledarsidor. Med detta menas att eftersom den specifika 

subkategorin “politik” var mest populärt bland män, kanske detta kan ha en 

drivande ökning som skiljer sig mellan könen, när väl valet börjar närma sig. Här 

kan likväl andra hårda nyheter som kvinnor dominerar i, öka i samband med det 

politiska valet, då det fortfarande oftast förankras i politik. Det vill säga, att kanske 

ökar sakfrågan inom andra variabler hos kvinnor, då de pratar om politik. 
 
Detta kan snarare handla om agenda-setting. Då vi är mitt uppe i ett valår är det inte 

oväntat att just politiska texter är det som dominerar, särskilt inte bland ledarsidor 
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som har en mer subjektiv inriktning än renodlade nyhetstexter. Texterna används för 

att diskutera kring aktuella frågor författaren intresserar sig av, samt vad läsarna vill 

ha. Då både män och kvinnor väljer att skriva kring politik bör det inte heller ses 

som ett problem att den manliga synvinkeln skulle styra agendan, snarare att det är 

ett ämne som båda könen intresserar sig av. 
 
Man kan även ha en diskussion kring jämställdhet och vikten av begreppet. Som vi 

konstaterade i början på vår uppsats innebär jämlikhet, i kontext till denna studie, att 

män och kvinnor har samma värde, förutsättningar och möjligheter i livet. Vad detta 

sedan innebär i det här sammanhanget är dock värt att diskutera. Bara för att antalet 

ledartexter är författade av samma antal män som kvinnor, innebär det att man kan 

klassa ledartexterna och redaktionen som jämställd? Jämställdhet bygger som 

tidigare konstaterat på att män och kvinnor har möjlighet i livet, men det behöver 

inte betyda att de aktivt vill arbeta på ledarsidor. En tidning kan i grund och botten 

bestå av 90% män och ändå vara jämställd, så länge kvinnor har samma möjlighet 

att synas och aktivt delta, finner vi inga rätta svar på om de är välkomna i utrymmet 

eller inte.  

 
I det här sammanhanget verkar det faktiskt som att tidningarna är relativt lika då det 

har visat sig att kvinnor och män verkar få samma utrymme i tidningarna. Vi kan 

såklart inte säga det med säkerhet då vi faktiskt inte vet hur redaktionerna har 

fungerat när de valt ut sina skribenter och texter, men empirin pekar mot en mer 

jämn fördelning av kön inom miljön. 

 

6.2 Vidare forskning 

 
I det här sammanhanget skulle vidare forskning kunna fokusera på frågor som kan 

ta oss ett steg närmare definitionen av “feminisering”, och det förslagsvis i kontext 

med journalistik. Även om kvinnor sedan 80-talet har fått mer utrymme i media 

(Jarlbro, 2006) har fortfarande kulturen som upplevs maskulin inte ändrats på något 

utmärkande sätt. Branschens kvinnor har med andra ord inte ändrat något koncept 

av vad som framstår som det “manliga” och “traditionella”. Här tåls att ha i åtanke, 

att det kanske inte är antalet kvinnor i branschen som gör den stora skillnaden. Det 

kanske handlar om en mer kulturell integration som kan sätta prägel på 

journalistikens innehåll och dess arbetare. Det låter inte helt orimligt att femininitet 

inom intresse och rapportering framstår tydligare i länder där kvinnor har mer makt 

och större inflytande i allmänhet. 
 
Här hade det för framtida studier passat att utforska nya områden inom fler 

variabler. Nya frågor skulle kunna svara på exempelvis om erfarenhet, ålder, 

kunskap, bakgrund med mera, skulle ha någon reglerande effekt på dagens 

journalistik och infallsvinklar. Poängen skulle vara att försöka särskilja de olika 

komponenter som i slutändan ligger som underlag för att journalistiken ska upplevas 

som maskulin. Vi kan idag se ett mönster att antalet kvinnor i branschen inte ändrar 

journalistikens innehåll på något avsevärt sätt.  
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Även frågan om längd på artikel och hur stort utrymme de båda könen får. Under 

vår analys märkte vi att antalet tecken och längden på texterna kunde variera 

kraftigt, och trots att vi inte undersökte detta här upplevde vi det som att männen 

oftast hade längre texter än vad de kvinnliga skribenter hade. 
Tyvärr hade vi inte tid att själva gå på djupet med huruvida detta faktiskt stämmer 

eller inte, men frågan är spännande och vi hoppas att någon vill ta vidare och 

fortsätta forska på just detta. För även om kvinnor och män skulle skriva exakt lika 

många artiklar, men männens skulle vara dubbelt så långa skulle det fortfarande 

hålla frågan vid liv beträffande huruvida män har mer utrymme i medierna 

eller  inte.  
 
Vi vill med den här uppsatsen därför uppmuntra till en längre och mer grundligt 

utförd forskning. De tidigare siffror som finns pekar fortfarande på en väldigt ojämn 

fördelning mellan könen i det mediala utrymmet, och det är viktigt fråga när det 

kommer till det demokratiska samhället (Jarlbro, 2006). Att fortsätta 

uppmärksamma de skillnader och olikheter som finns inom medier, både innehållet 

men även från avsändarens håll är viktigt för att skapa ett bra debattklimat och en 

opinion som låter alla komma till tals, oavsett bakgrund. 
 
Vidare menar Hanitzsch & Hanusch (2012) att kvinnor och män skiljer sig i frågan 

om hur viktigt det är med en stor publik, där männen finner det viktigare att nå ut till 

en stor kvantitet av människor. En intressant fråga att ta upp för vidare studier vore 

om detta kan ha en påverkan av ämnesval som skiljer sig mellan det typiska 

“kvinnliga” och “manliga” nyheterna. Att det enligt (West & Turner, 2014) är de 

nyheter som tidigare fått framträda mest, har framstått som viktiga och intressanta, 

kanske också kan spegla i att de ämnen som dominerats av män (hårda nyheter) kan 

framstå som de viktigaste och mest intressanta. Här tåls att utveckla frågan i form av 

djupdykning av huruvida kvinnor anpassar sig efter den maskulina agendan, vid ett 

ständigt tryck från samhällets upplevda intresse (hårda/manliga nyheter).  
 
Variablerna skiljer sig inte heller beträffande vikten av objektiva källor. Båda könen 

ser likvärdigt på vikten av objektiva respektive subjektiva källor Hanitzsch & 

Hanusch (2012). Dock kan det finnas skäl att testa svensk journalistik beträffande 

val av nyhetskällans kön. Som Steiner (2012) säger, använder både kvinnor och män 

mest manliga källor. Detta avviker från Social Comparison Theory, att det i det här 

fallet borde varit kvinnor som sökt sig till kvinnliga källor, eftersom de med stor 

sannolikhet skulle lita mest på en kvinnlig svarsperson. Dock kan det fortfarande ha 

med det allmänna intresset att göra, att män fortfarande är de som förekommer 

oftare inom expertisområden och därför också upplevs som viktigare. 
 

 

 

 



 

32(34) 

 

7 Referenser 

 

7.1 Litteratur 
 
Backman, J. (2016) Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur 
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Gauntlett, D. (2008). Media, gender and identity. London: Routledge. 

 
Jarlbro, G. (2006). Medier, genus och makt. Lund: Studentlitteratur 
 
Nygren, G & Wadbring, I. (2013). På väg mot medievärlden 2020. Lund: 

Studentlitteratur AB 

 
West, R & Turner, L (2014). Introducing Communication Theory: Analysis and 

Application. New York City: McGraw Hill Education. 
 

 

7.2 Artiklar och rapporter 
 

Andsager, J. L. & Mastin, T. (2003). Racial and Regional Differences in Readers’ 

Evaluations of the Credibility of Political Columnists by Race and Sex. Journalism 

& Mass Communication Quarterly, vol. 80 (1), 57-72. 

https://doi.org/10.1177/107769900308000105 

 

Bachmann, I. Harp. D & Loke, J. (2014). Where Are the Women? The Presence of 

Female Columnists in U.S. Opinion Pages. Journalism and mass communication 

Quarterly.  91 (2), 289 -307. doi: https://doi.org/10.1177%2F1077699014527457 

 

Edström, M & Jacobsson, J. (2015). Räkna med kvinnor - Global Media Monitoring 

Project 2015. (Arbetsrapport 73) Göteborg: Institutionen för journalistik, medier 

och kommunikation. 

 

Hanitzsch, T. & Hanusch, F. (2012). Does gender determine journalists’ 

professional views? A reassessment based on cross-national evidence. European 

Journal of Communication. 27 (3), 257-277. 

https://doi.org/10.1177/0267323112454804 

 

https://doi.org/10.1177/107769900308000105
https://doi.org/10.1177%2F1077699014527457
https://doi.org/10.1177/0267323112454804


 

33(34) 

 

Steiner, L. (2012). Failed Theories: Explaining Gender Difference in Journalism. 

Review of Communication, 12 (3), 201-223. doi: 

https://doi.org/10.1080/15358593.2012.666559 

White, H. A. & Andsager, J. L. (1991).  Newspaper Column Readers' Gender Bias: 

Perceived Interest and Credibility. Journalism & Mass Communication Quarterly. 

68 (4), 709-718. doi: https://doi.org/10.1177/107769909106800412 

Wikström, J. (2010). En granskning av krönikor på aftonbladet.se och expressen.se: 

i ett genusperspektiv. (Kandidatuppsats). Stockholm: Institutionen för media och it. 

Södertörns Högskola. doi: 

 

Wood, V. J. (1989). Theory and Research Concerning Social Comparisons if 

Personal Attributes. Psychological Bulletin, Vol. 106 (2), 231-248. 

 

7.3 Webbsidor 
 

Arbetsmiljöupplysningen. (2018). Journalist. Hämtad den 9/5-18 från 

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Yrken/Journalist/ 

 

Dagens Analys. (2016). Svenska Internetlistan vecka 29: Sveriges största tidningar 

på nätet. Hämtad den 7/6-18 från https://www.dagensanalys.se/2016/08/svenska-

internetlistan-sveriges-storsta-tidningar-pa-natet/ 

 

Dagens Media. (2016). Svt och SR har störst förtroende hos publiken.  Hämtad den 

17/5-18 från https://www.dagensmedia.se/medier/dagspress/svt-och-sr-har-storst-

fortroende-hos-publiken-6537291 

 

Digital News Report. (2016). Distinctions between Hard and Soft News. 

Hämtad den 9/5-18 från http://www.digitalnewsreport.org/survey/2016/hard-soft-

news-2016/ 

 

Expressen. (2016). Vad är skillnaden mellan morgon- och kvällstidning?. Hämtad 

den 7/6-18 från https://bloggar.expressen.se/kvalitetsbloggen/2016/05/4931/ 

 

Göteborgs Fria. (2014). Den ojämställda mediebranschen. Hämtad den 3/5-2018 

från http://www.goteborgsfria.se/artikel/114405 

 

Medieakademien. (2018). Förtroendebarometern 2018. Hämtad den 3/5-2018 från 

http://medieakademien.se/wp-content/uploads/2018/03/Presentation-

fortroendebarometern_2018.pdf 

https://doi.org/10.1080/15358593.2012.666559
https://doi.org/10.1177/107769909106800412
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Yrken/Journalist/
https://www.dagensanalys.se/2016/08/svenska-internetlistan-sveriges-storsta-tidningar-pa-natet/
https://www.dagensanalys.se/2016/08/svenska-internetlistan-sveriges-storsta-tidningar-pa-natet/
https://www.dagensmedia.se/medier/dagspress/svt-och-sr-har-storst-fortroende-hos-publiken-6537291
https://www.dagensmedia.se/medier/dagspress/svt-och-sr-har-storst-fortroende-hos-publiken-6537291
http://www.digitalnewsreport.org/survey/2016/hard-soft-news-2016/
http://www.digitalnewsreport.org/survey/2016/hard-soft-news-2016/
https://bloggar.expressen.se/kvalitetsbloggen/2016/05/4931/
http://www.goteborgsfria.se/artikel/114405
http://medieakademien.se/wp-content/uploads/2018/03/Presentation-fortroendebarometern_2018.pdf
http://medieakademien.se/wp-content/uploads/2018/03/Presentation-fortroendebarometern_2018.pdf


 

34(34) 

 

 

Nationalencyklopedin. (2018). Jämställdhet. Hämtad den 4/6-18 från 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/j%C3%A4mst%C3%A4

lldhet 

 

Retriever. (2018). https://www.retriever-info.com/ 

 

Roymorgan. (2013). The Top 10 most popular newspaper sections on Monday to 

Friday, Saturday and Sunday. Hämtad den 17/5-18 från 

http://www.roymorgan.com/findings/5102-newspaper-sectional-readership-

preferences-weekday-vs-weekend-march-2013-201308140032 

 

Rättviseförmedlingen. (2015). Vem syns och hörs i svensk media? Hämtad den 2/5-

2018 från https://rattviseformedlingen.se/saknas-i-mediebilden/ 

 

Språkbruk. (2008). Krönika eller kolumn? Hämtad den 2/5-2018 från 

https://www.sprakbruk.fi/-/kronika-eller-kolum

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet
https://www.retriever-info.com/
http://www.roymorgan.com/findings/5102-newspaper-sectional-readership-preferences-weekday-vs-weekend-march-2013-201308140032
http://www.roymorgan.com/findings/5102-newspaper-sectional-readership-preferences-weekday-vs-weekend-march-2013-201308140032
https://rattviseformedlingen.se/saknas-i-mediebilden/


 

1(3) 

 

Kodinstruktioner 

 

Vi har använt sidan https://www.retriever-info.com/ i vårt arbete. Vi har på sidan 

använt sökfunktionen som finns. I sökrutan har vi sedan skrivet i namnet på den 

tidning vi vill undersöka, använt sökordet “placement:ledare” för att enbart få fram 

texter skrivna på ledarsidorna och sedan arbetat oss bakåt från den 14 maj fram tills 

att vi fått ihop de 50 analysenheter vi behövt från varje kön. 

 

Vilken typ av tidning är texten hämtad från? 

 

Dagspress 

Kvällspress 

 

Vilken tidning är texten hämtad från? 

 

Aftonbladet 

Dagens Nyheter 

Expressen 

Svenska Dagbladet 

 

Vilket kön har författaren till texten? 

 

Man 

Kvinna 

 

Vilket ämne behandlar texten? 

 

Politik 

Utbildning/vård 

Organisation & ekonomi 

Brott 

Miljö 

Nöje/Kultur 

Livsstil 

 

Vilken typ av nyheter är texten 

 

Hård nyhet 

Mjuk Nyhet 

 

https://www.retriever-info.com/
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Hur ska variablerna tolkas? 

 

Vilket kön som är författaren och från vilken tidning texterna kommer ser vi ingen 

mening med att djupdyka i då dessa är så pass uppenbara. När det kommer till ämne 

och typ av nyhet har det varit mer intressant att tydligt definiera vad som ska hamna 

under vad. 

 

Politik: Alla texter som antingen behandlar den svenska politiska sfären, t.ex. texter 

om det kommande valet eller interna frågor inom ett parti, eller om texter med 

internationell prägel som behandlar det politiska läget utrikes i form av politiker, 

krig eller andra internationella ämnen. 

 

Utbildning & vård: Texter som primärt handlar om utbildning eller vård. Texter 

med innehåll angående skolan, vården, utbildningsreformer. 

 

Organisation & ekonomi: Texter som i primärt handlar om organisationer och/eller 

ekonomi. Texter med innehåll som börsen, affärer, sammanslagningar av 

organisationer eller arbetsrelaterade frågor. 

 

Brott: Texter som primärt handlar om brott och kriminalitet. Texter med innehåll 

om pågående rättsfall, brott som begåtts, aktuella diskussioner om lagar gällande 

brott och kriminalitet.  

 

Miljö: Texter som primärt handlar om miljö. Texter med innehåll som 

miljöförstöring och miljöpåverkan, lagar och regler kring miljö 

 

Nöje/kultur: Texter som primärt handlar om nöje och kultur. Texter med innehåll 

om nöjes eller kulturprofiler, texter kring böcker eller teater. Vi har räknat in både 

populärkultur men även finkultur under denna variabel.  

 

Livsstil: Texter som primärt handlar om livsstil. Texten kan innehålla ämnen som 

träning, mat, resor eller liknande ämnen som tar upp frågor kring livsstil för 

författaren.  

 

Hårda eller mjuka nyheter 

 

Vi har i vårt arbete använt de definitioner som finns på sidan 

http://www.digitalnewsreport.org/survey/2016/hard-soft-news-2016/ när vi sorterat 

texterna. Nedan följer en sammanfattning av detta, men önskas mer information 

finns den att hitta på ovan nämnda hemsida. 

 

http://www.digitalnewsreport.org/survey/2016/hard-soft-news-2016/
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Hårda nyheter: 

1.     Politik 

2.     Utbildning/vård 

3.     Organisation & Ekonomi 

4.     Brott 

5.     Miljö 

 

Mjuka nyheter: 

6.     Nöje/Kultur 

7.     Livsstil 

 

När vi sedan kodade varje nummer skrev vi ner följande: 

Exempeltext 

“Kvinnlig skribent i Dagens Nyheter skriver text som handlar om hur lätt det är att 

ta sig in på lärarprogrammet, och vill därför se högre krav på utbildningen” 

 

Texten hade således kodats på följande sätt: 

Dagens Nyheter, Kvinna, Utbildning/vård, Hårda nyheter 

 

Denna procedur upprepas till vi nått upp till 50 texter per kön i varje tidning, för att 

sen räknas ihop och sammanställas i procent samt tabellform. 

 

 


