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Abstract 

This study examines the representation of women and men through the quantitative analysis 

of quotations in three Swedish newspapers - Dagens nyheter, Aftonbladet and Barometern. 

The roles in which they appear have also been recorded, for example; managerial, political or 

parental. In addition to the main study, this report analyzes how often women and men appear 

in the respective photos of the articles examined. In total, 36 newspapers were included in this 

study (12 of each paper) which resulted in a data set of 1453 articles and 1296 photos. 

 

The main aim of this study was to measure the degree of equality and in what differing roles 

women and men appear when being interviewed. Secondly, this study aims to highlight any 

difference between women and men appearing in text and photo. The results were compared 

across the three newspapers examined with established theories on gender and feminism, 

equality, social construction, representation and media power being applied to understand and 

analyse these results. 

 

The study shows patterns of an unequal distribution between the representation of women and 

men in the three Swedish newspapers examined. In the articles where the individuals could be 

identified by gender, approximately 65 percent of the persons interviewed were male and 32 

percent female (the remainder were not identified). Men were more likely to be quoted in 

expert or managerial roles where as it was more common for woman to appear under the 

family and consumer headings. However, it was more common for women to appear in photo 

than in text, with 60 percent of the photos examined containing men and 40 percent women. 

 

Keywords: Representation, gender, social construction, media power, roles, stereotypes 
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1 Inledning och problemområde 

 

1.1 Inledning 

”Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter inom livets alla områden” (JämO, 2008). På olika plan inom samhället bedrivs 

arbete för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. På regeringens hemsida kan man 

till exempel läsa om hur man är fast besluten om att en jämn fördelning av makt mellan 

kvinnor och män skapar ett mer rättvist och demokratisk samhälle (Regeringskansliet, 2008). 

(Jämställdhetsbegreppet definieras vidare i kap 3.1.)  

 

Regering och riksdag ses som de mäktigaste institutionerna i vårt samhälle, de två 

statsmakterna. Den tredje statsmakten är en formulering som beskriver massmedier, som med 

sin granskningsmakt betraktas som en av de mäktigaste krafterna i samhället.  

 

Massmedier är inte bara forum för åsiktsbildning och opinion, utan även den helt centrala 

källan till information för folket. Detta innebär i sin tur att medierna påverkar sättet människor 

uppfattar sig själv och andra. Det betyder i förlängningen att medier på många sätt styr hur vi 

ser på kvinnor och män (Gripsrud, 2000). Genus och jämställdhet är väl omdiskuterat i 

medier, men hur bidrar egentligen medierna själva till bilden av kvinnor och män?  
 

Om man gör en historisk tillbakablick på kvinnors ställning i samhället har mycket hänt de 

senaste årtiondena. En kvinna i Sverige kan numera vara både toppolitiker och högt uppsatt 

chef. Men hur ser det egentligen ut på mediernas offentliga arena, får kvinnor och män där 

agera på lika villkor?  

 

Vi vill i denna studie undersöka hur kvinnor och män syns kvantitativt i bild och text i svensk 

nyhetspress, och i vilka roller de får tala. Vi hoppas att en jämförelse mellan olika 

tidningstyper (morgontidningen Dagens nyheter, kvällstidningen Aftonbladet och 

lokaltidningen Barometern) ska ge oss en bred bild av hur könsrepresentationen i de svenska 

medierna se ut. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att studera hur kvinnor och män representeras kvantitativt i svensk nyhetspress och 

på så sätt mäta graden av jämställdhet i tidningarna.  För att få svar på våra frågor kommer vi 

att räkna kvinnor och män som framkommer genom pratminus, samt kvinnor och män som 

syns på de bilder som hör till artiklarna. Vårt syfte är vidare att jämföra representationen i de 

tre tidningarna och tidningarnas olika delar. Vi kommer även att diskutera och reflektera kring 

vad våra resultat betyder.  

 

Våra frågeställningar är: 

1. I vilken utsträckning får kvinnor respektive män uttala sig genom pratminus i svensk 

nyhetspress? 

− Skiljer sig representationen av kvinnor och män sig åt i de tre olika tidningarna? Om så är fallet, hur? 

− Skiljer sig representationen av kvinnor och män sig åt i tidningarnas olika delar (nyhetsdelen, ekonomidelen, 

kulturdelen, övrig del)? Om så är fallet, hur? 

− I vilka roller får kvinnor respektive män uttala sig i svensk nyhetspress? 

 

2. I vilken utsträckning får kvinnor respektive män synas på bild i svensk nyhetspress? 

− Skiljer sig representationen av kvinnor och män på bild sig åt i de tre olika tidningarna? Om så är fallet, hur? 

− Skiljer sig representationen av kvinnor och män på bild sig åt i tidningarnas olika delar (nyhetsdelen, 

ekonomidelen, kulturdelen, övrig del)? Om så är fallet, hur? 

 

3. Hur ser förhållandet i jämställdhet mellan artikelstudien och bildstudien ut? 

 

 

1.3  Avgränsningar 

Vi kommer i vår kvantitativa textanalys enbart räkna könens förekomst när de får uttala sig, 

det vill säga i form av pratminus. Hur många gånger de får komma till tals har vi inte att tagit 

hänsyn till. Vi har inte fokuserat på tidningarnas sportsidor då vi anser att detta är en studie i 

sig. I vår studie ingår inte heller en granskning av tidningens förstasida, reklamen, annonserna 

eller TV-sidorna. Då Barometern inte kommer ut på söndagar har vi valt att inte ha med 

söndagstidningarna alls i vår studie. 

Inom bildstudien har vi bara tittat på de bilder som hör till artiklarna vi analyserat. Det vill 

säga de artiklar som innehåller pratminus.  
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1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med att i kapitel två ge en bakgrund till ämnesområdet samt tidningarna som 

står till grund for analysen. I kapitel tre presenteras teorier med relevans för studien och som 

sedan kommer att knytas an till analysen. Dessa teoretiska perspektiv är jämställdhet, genus 

och feminism, representation och mediernas stereotyper, mediebilden – en konstruktion 

snarare än spegel, mediernas makt samt morgon- och kvällspress. I kapitel tre presenteras 

även tidigare forskning. Kapitel fyra redogör för den kvantitativa analysmetod och 

tillvägagångssätt till grund för denna studie.  Där redovisas och argumenteras även för valt 

material samt det kodschema och de variabelvärden som använts för att utföra den 

kvantitativa innehållsanalysen. I kapitel fem redovisas resultatet av undersökningen. Här 

analyseras även resultaten med hjälp av de teoretiska perspektiv som tidigare redovisats i 

kapitel tre. I kapitel sex drar vi slutsatser och diskuterar resultatet. Där finns även förslag på 

fortsatt forskning. I uppsatsens sista del hittas källförteckning samt bilagor. 
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2 Bakgrund 

Vi avser att i bakgrunden lägga an ett historiskt perspektiv på genus och medier. Här ges även 

övergripande bakgrundsinformation till de analyserade tidningarna Dagens nyheter, 

Aftonbladet och Barometern. 

 

 

2.1 Ämnesbakgrund 

Massmedier har historiskt sett varit en viktig komponent för att kvinnorörelser har kunnat 

växa i kraft. Genom medier har kvinnornas kamp blivit mer synlig och uppmärksammad (Van 

Zoonen, 1994). Enligt Kleberg (2006) har medierna dock länge varit föremål för 

kvinnorörelsens kritik. Framväxten av en genusrelaterad mediekritik har sin bakgrund på 

1960- talet då ett antal kritiska artiklar mot medieutbudet publicerades. Kritiken riktade sig 

främst mot veckopressens hemmafruideal och förkrympning av kvinnan som man menade 

stod i vägen för kvinnors frigörelse. Kritiken kan länkas till 60-talets framväxande sociala- 

och feministiska rörelser (Kleberg, 2006).  

 

Enligt studier från 70- talet var kvinnor underrepresenterade i nyhetstexter och när de väl 

syntes förekom de genom stereotypa bilder av kvinnan och maktordningen. Studierna visade 

också att när kvinnorna väl framkom i medierna gjorde de inte det med efternamn och oftast i 

samband med någon katastrof. Kvinnor fick tala som anonyma berörda och män som experter 

(Gallagher 1981 se Kleberg 2006).   

 

Enligt Löfgren Nilsson (2004) kritiserades inom nyhetsjournalistiken främst den ojämna 

könsfördelningen på redaktionen. 1975 genomfördes Sveriges radio och Sveriges television 

ett jämställdhetsprojekt för att få bukt med problemet. Det fokuserades dock nästan 

uteslutande på jämställdhet inom redaktionen snarare än på utbudet. Förklaringen till detta är 

att public serviceföretagen hoppades att en ökad jämställdhet inom redaktionerna skulle 

komma att innebära det även i programutbudet. Denna teori fick dock inte den effekten 

(Löfgren Nilsson, 2004). Kleberg (2003) skriver att trots att den svenska journalistkåren 

består av 45 procent kvinnor så är andelen kvinnor som förekommer inom 

nyhetsjournalistiken bara en tredjedel.  Och inom samhällslivet har kvinnor idag en högre 

representation än vad som återspeglas i medierna (Kleberg 2003). 
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På 80- talet fick medieforskning med genusperspektiv ett visst utrymme inom det akademiska 

fältet. Detta utrymme var dock begränsat. Mellan åren 1975- 1989 fanns 5000 träffar på 

nordisk medieforskning inom Nordicoms databas, varav bara 100 (två procent) kunde 

relateras till genus. I en undersökning från samma databas under 1990- talet kunde sex 

procent av träffarna relateras till genus Detta betyder att genusforskning står för mindre än tio 

procent av svensk medieforskning (Kleberg, 2006). Under de senaste 25 åren har endast ett 

70-tal avhandlingar inom ämnet publicerats. Det har skett en fortsatt ökning under 2000-talets 

början men forskningen är dock fortfarande undermålig. Att feministisk medieforskning inte 

blivit lika accepterad som annan medieforskning kan förklaras med att den alltid setts som 

politisk och aktivistisk. Forskningen har därför från akademiskt håll setts som partisk och icke 

objektiv (Kleberg 1993).  

 

Feministisk medieforskning visar ofta hur och varför kvinnor framställs på ett visst sätt i 

medier och vilka konsekvenser det har för bilden av kvinnan. Forskningen har främst inriktat 

sig på populärkultur men på senare tid även på nyhetsjournalistiken (Kleberg, 2006).  

 

 

2.2 Tidningen Dagens nyheter 

Dagens nyheter är Sveriges största morgontidning och kommer ut sju dagar i veckan i hela 

landet. Den ges ut i hela landet men har fokus på Stockholmsområdet.  Tidningen ingår i 

Bonnierkoncernen och har den politiska beteckningen oberoende liberal (Dagens nyheter, 

2008a). Upplaga under 2007 var 344 200 exemplar per utgivningsdag (Tidningsstatistik AB, 

2008). DN har cirka 580 anställda, varav hälften arbetar på redaktionen. DN utkom första 

gången år 1864 (Dagens nyheter, 2008a). 

 

 

2.3 Tidningen Aftonbladet 

Aftonbladet är Sveriges största kvällstidning och kommer ut sju dagar i veckan i hela landet. 

Aftonbladet ägs av norska mediekoncernen Schibsted AB och Landsorganisationen, LO och 

är politiskt oberoende socialdemokratisk (Aftonbladet, 2008a). Upplaga per utgivningsdag 

2007 var 399 400 ( Tidningsstatistik AB, 2008). Tidningen har sedan den grundades år 1830 

haft sitt säte och sin huvudredaktion i Stockholm. Aftonbladet har 699 anställda, varav 370 är 

journalister enligt årsredovisningen 2005 (Aftonbladet, 2008a). 
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2.4 Tidningen Barometern 

Barometern med Oskarshamns-Tidningen är Smålands största lokala tidning och ges ut i 

Kalmar län sex dagar i veckan (inte söndagar). Tidningen ingår i koncernen Gota medier AB 

och har den politiska beteckningen borgerlig. Barometern har 125 anställda och har en 

upplaga på 43 600 per utgivningsdag (2007 års uppgifter). Tidningen Barometern grundades 

1841 (Barometern, 2008). 

 

 

2.5 Morgon- och kvällspress 

Det finns i Sverige i huvudsak fem typer av dagspress. Dessa kan gå under grupperingarna 

storstadspressens morgontidningar, storstadspressens kvällstidningar, landsortspressen, 

lågfrekventa dagstidningar och gratistidningar (Hadenius & Weibull, 2003). Tidningen 

Dagens nyheter ingår i gruppen storstadspressens dagstidningar, Aftonbladet i gruppen 

storstadspressens kvällstidningar och Barometern i landsortens dagstidningar. 

Morgon och kvällstidningar skiljer sig åt i både form och innehåll. Enligt Hadenius och 

Weibull (2003) kännetecknas kvällspressens journalistik av att den är spännande, 

underhållande och mjuk. Dock poängteras att detta inte sker på bekostnad av att rapportera 

om nyheter. Kvällstidningarna erbjuder ett större featurematerial än morgontidningarna och 

detta göra ofta i form av olika typer av bilagor (Hadenius & Weibull 2003).  

 

Enligt Jansson (1998) anses kvällstidningarnas viktigaste egenskaper vara att de har en 

modern form och rapporterar om oväntade händelser medan morgontidningarna står för ett 

mer seriöst material. 

 

I Aftonbladets policy står det att Aftonbladet som tidning ska ge en röst åt vanligt folk 

(Aftonbladet, 2008b). Tidningen beskrivs även som en tidning som ger ett relativt stort 

utrymme åt nöje. ”Aftonbladet ska ge nyheter och service till vår läsare, men också förströelse 

och underhållning. Vi ska ha glimten i ögat”(Aftonbladet, 2008c). Aftonbladet beskriver sig 

som ett känslomedium som talar till läsarens känslor. Det gör man genom att inte bara 

fokusera på vad folk gör, utan även vad de känner och hur de mår. 

På Aftonbladets hemsida skriver man att det faktum att tidningen är lösnummerförsåld 

betyder att man varje dag måste locka läsaren med en säljande löpsedel (Aftonbladet, 2008c). 

Morgontidningar är tvärtemot kvällstidningar finansierade av prenumerationer snarare än 

lösnummerförsäljning. 
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Enligt Dagens nyheters policy har tidningen en upplysningstradition med viljan att bidra till 

svenska folkets bildning. Man vill ”bidra till att svenskarna förblir ett läsande och tänkande 

folk” (Dagens nyheter, 2008b). Detta gör man genom att erbjuda kunskap för att förstå och 

diskutera betydelsefulla sammanhang. Sammanfattningsvis beskrivs tidningen med att ”DN 

ska mer än någon annan tidning spegla livets och samhällets mångfald, ge orientering (news), 

bidra till förklaring, värden och riktning (views) samt tillhandahålla värdefulla verktyg (use)” 

(Dagens nyheter, 2008b). 

 

Barometerns mål och syfte är att vara ledande på lokal nyhetsförmedling i Kalmar län. Man 

vill ge läsarna en bred och djup kunskap om det lokala samhället de lever i. Enligt 

Barometerns tidningschef och ansvarige utgivare Gunilla Sax (personlig kommunikation, 29 

december, 2008) har tidningen en demokratisk utgångspunkt med syfte att göra medborgarna 

delaktiga i den lokala debatten. ”Man ska genom att läsa tidningen bli en informerad och 

upplyst person som kan vara delaktig och ta ställning i lokala frågor” (G. Sax, personlig 

kommunikation, 29 december, 2008). Sax säger vidare att Barometern identifierar sig med 

stora morgontidningar som Dagens nyheter och ser sig själv som en seriös morgontidning. 
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3 Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras de teorier och ramar som är relevanta för att besvara uppsatsens 

frågeställningar. Här presenteras teorier kring jämställdhet och genus, för att sedan gå vidare 

till teorietiska ramar kring representation och stereotyper, social konstruktion, och mediers 

makt. För att ge en ökad förståelse av forskningsområdet inleder vi med att presentera tidigare 

forskning. 

 

3.1 Tidigare forskning 

Det finns många omfattande studier om hur kvinnor konstrueras i medierna. Efter att vi 

genomfört sökningar i databaser och bibliotek kunde vi dock dra den slutsatsen att väldigt 

många tidigare studier är inriktade på populärpress och främst undersöker hur kvinnan 

beskrivs genom olika typer av djupanalys av artiklar och dylikt. Dock hittade vi några studier 

som sammanföll med våra egna frågeställningar. 

 

Monica Löfgren Nilsson är medieforskare vid Göteborgs universitet. Hon har i sin studie 

Könsmärkning i SVT: s nyheter 1958- 2003 (2004) kartlagt hur ofta och inom vilka områden 

kvinnor och män fått uttala sig i Sveriges televisions nyheter mellan åren 1958- 2003. Enligt 

undersökningen var endast 10 procent av intervjupersonerna kvinnor i Aktuellts 

nyhetssändningar mellan åren 1958- 1970. Andelen kvinnor ökade något under 1970- och 

1980- talet men den stora ökningen skedde inte förrän på 1990- talet. 1995 var 29 procent av 

de intervjuade i nyhetssändningarna kvinnor. Kvinnorna fick mest uttala sig som berörda och 

i enkäter, medan männen fortfarande stod för expertis och analys.  Undersökningen visade 

även att 84 procent av de experter och politiker som intervjuades i SVT: s nyhetssändningar år 

2003 var män. Löfgren Nilsson menar att det visar på att ”TV- nyheterna förmår inte skildra 

den kvinnliga representation som trots allt finns bland offentliga företrädare i samhällslivet” 

(Löfgren Nilsson, 2004:47). Löfgren Nilssons slutsats är att de gamla könsrollerna bland 

intervjupersonerna lever kvar, och att tolka omvärlden alltid har varit och fortfarande ses som 

männens uppgift. 

 

En liknande slutsats kom Maria Edström på Institutionen för journalistik och kommunikation 

vid Göteborgs universitet fram till i doktorsavhandlingen TV-rummets eliter. Föreställningar 

om kön och makt i fakta och fiktion. Edström undersökte både SVT:s och TV4:s 

nyhetssändningar under en vecka i februari år 2000 och kom då fram till att två tredjedelar av 
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de intervjuade var män. Edström upptäckte också att männen dominerar inom nästan alla 

positioner utom när personerna uppträder i form av studerande eller som aktivister, där 

kvinnorna var något fler.  Förutom studenter och aktivister så utgör kvinnor 40 procent endast 

när de framträder som vanliga människor eller som arbetslösa. (Edström, 2006) 

 

Det pågår alltså en tydlig könsmärkning av vad män och kvinnor sysslar med i TV-rutan. Till en viss del 

kan man säga att detta är en spegling av den könsuppdelade marknaden i Sverige, men då borde det 

rimligen ha funnits yrken där kvinnor dominerade också. Så är nu inte fallet, det är en påfallande brist på 

kvinnodominerande positioner i TV-rummet.” (Edström, 2006:107). 

 

När män och kvinnor förekommer i medier så talar det generellt sätt inom helt olika sfärer 

med flytande betydlighetsgrad. Männen får uttala sig i ”de viktigare”, hårda frågorna, 

framförallt inom politik, ekonomi och rättsväsende, medan kvinnor mest får uttala sig när det 

gäller kultur och vissa sociala frågor. Enligt Edströms undersökning var det mest jämställt när 

det gäller enkäter på staden, då var 45 procent kvinnor (Edström, 2006). 

 

Lena Abrahamsson och Peter Waara vid Luleå universitet (2005) har i sin studie Många 

manliga män. En studie om hur kvinnor och män skildras i norrbottnisk massmedier utfört en 

studie som behandlar liknande frågeställningar som i denna uppsats. De har bland annat 

undersökt hur ofta och inom vilka områden kvinnor och män får framträda i dagstidningar, 

radio och TV.  Studien visar på liknande resultat som de ovanstående studierna, alltså en 

kraftig övervikt av män i medierna. 73 procent av tidningsartiklarna rapporterade om män och 

17 procent om kvinnor. Resultaten i radio och TV var nästan exakt likadana som i studien 

utfört på pressen. I pressen var den manliga dominansen mest tydlig på ledar- och 

sportsidorna. Även på bilderna i tidningarna var männen överrepresenterade, då de där upptog 

66 procent av bilderna och kvinnorna bara 25 procent. För att se hur kvinnor och män skildras 

har man i studien listat nyckelord i artiklarna. Undersökningen visar att ”Listan över de 

vanligaste nyckelorden i reportage om kvinnor toppas av skola, vård och omsorg. Ett tema 

som barn, familj och föräldrar kommer också högt upp på tioitopp-listan för reportage om 

kvinnor.” (Abrahamsson & Waara, 2005:12). Författarna poängterar att männen nästan är 

obefintliga inom dessa kategorier, trots att det antagligen finns lika många pappor som 

mammor i Norrbottens län till antalet. Slutsatsen som dras är att medierna i norrbotten 

systematiskt stereotypiserar och schabloniserar bilden av både kvinnor och män.  
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Nätverket Allt är Möjligt är ett mediekritiskt nätverk som fokuserar på analyser av hur 

medierna skildrar kvinnor och män. I Allt är möjligt rapport Räkna med kvinnor (Jacobsson, 

2005) redovisas att 30 procent av dem som förekommer i text och bild i svenska nyhetsmedier 

är kvinnor och 70 procent män. Jacobsson drar därför slutsatsen att ”Medierna är därmed en 

tillbakahållande kraft och förmedlar en värdering om kvinnor och mäns platser i samhället 

som inte främjar en demokratisk och rättvis samhällsutveckling” (Jacobsson, 2005:4). Enligt 

rapporten är fördelningen 70 procent män och 30 procent kvinnor som nyhetsobjekt i 

nyhetsbevakningen stabilt sedan ungefär tio år. Även den här undersökningen slår fast att 

kvinnor mest förekom inom gruppen ”vanliga människor” medan män fick tala som experter. 

 

Tomas Andersson Odén är universitetslektor vid Göteborgs universitet och är projektledare 

för 2001 års publicistiska bokslut En rapport om 36 tidningars bokstäver – i siffror (2002). 

Bokslutet är ett samarbete mellan Tidningsutgivarna och Göteborgs universitet och syftet är 

att jämföra pressens kvalitet med uppsatta mål. Till grund för studien ligger 36 svenska 

tidningars redaktionella innehåll och redaktionella sammansättning. Man har även undersökt 

tidningsläsares vanor. Studien visar att 72 procent av de omskrivna personerna i 

nyhetsombudet är män, och bara 28 procent kvinnor. 

 

Gunilla Jarlbro (2006) är medie- och kommunikationsprofessor på Lunds universitet. Hon 

utförde den första mars, åttonde mars och nionde mars år 2005 en genusrelaterad bildstudie. 

Hon räknade då antal kvinnor och män på bild i Dagens Nyheter och Helsingborgs dagblad 

och kom då fram till att under den första och nionde mars fick kvinnorna förekomma på runt 

20 procent av bilderna. På kvinnodagen den åttonde mars fanns kvinnor med på bild på 31 

procent av bilderna i Dagens Nyheter och 41 procent i Helsingborgs dagblad. Det innebär 

alltså att andelen kvinnor på bild inte ens på den internationella kvinnodagen kom upp i 50 

procent. (Jarlbro, 2006) 

 

Ingen av dessa studier undersöker inom vilka roller kvinnor och män får uttala sig. Maria 

Edström har, som vi sett ovan, studerat inom vilka sfärer kvinnor och män framträder. I en 

sådan undersökning framgår dock inte inom vilka positioner intervjupersoner talar, till 

exempel chefsposition eller receptionistposition. Det anser vi vara en viktig faktor som hittills 

inte studerats. Dessutom kommer vi till vår artikelstudie länka en bildstudie. Det för att 

försöka identifiera samband och olikheter i representation på bild och i text. Vi anser att detta 
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är ett hål inom forskningen och det är här vi tar avstamp för att fördjupa den forskning som 

redan gjorts.  

 

 

3.2 Jämställdhet  

”Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter inom livets alla områden” (JämO, 2008). Nedan listas några exempel på områden 

(JämO, 2008): 

 

• Företagande, arbete, arbetsvillkor 

• Utbildning och utveckling 

• Makt och inflytande  

• Ekonomiskt oberoende 

• Ansvar för hem och barn 

• Frihet från könsrelaterat våld 

 

Ordet jämställdhet avgränsas till förhållandet mellan kvinnor och män, till skillnad från 

jämlikhet som syftar på rättvisa mellan olika grupper och individer oavsett kön (Jacobsson, 

2005). Enligt Statistiska centralbyrån (2008) ingår jämställdhet på så sätt i jämlikhetsfrågan 

och är där en av de viktigaste fokusområdena. Enligt deras benämning är en grupp kvinno- 

eller mansdominerad om procentsatsen övergår 60 procent. Det är den definitionen av 

jämställdhet som kommer användas för att tolka resultaten i denna uppsats.  

 

 

3.3 Genus och feminism 

Många forskare anser att könskonstruktion skapas genom sociala relationer där individen 

förväntas ha en viss roll beroende på vilket kön personen tillhör. Det sker i familjen, i hans 

eller hennes utbildning, i kyrkan och i medierna och sammantaget bidrar dessa komponenter 

till att bibehålla en viss syn på kvinnan (Rubin, 1975). Van Zoonen (1994) menar att vi 

människor redan vid födseln lär oss att tänka, känna och uttrycka oss själva genom det 

könsmärkta språk som redan finns i det samhälle vi uppfostras i. Vi skulle kunna hitta på egna 

symboler, men då skulle ingen förstå oss. Därför försöker man från första stund att leva upp 

till det ideal som definierar en kvinna eller en man. Människor skapas av de sociala mönster 
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och diskurser som de omges av och man lär sig snabbt att tänka och känna som en man 

respektive kvinna (Van Zoonen, 1994).  

 

Inom genusforskningen skiljer man på biologiskt och socialt konstruerat kön. Biologisk kön 

är helt enkelt det biologiska könet vi föds till, den fysiska skillnaden mellan man och kvinna. 

Det socialt konstruerade könet däremot skapas av det samhälle vi lever i. På så sätt skapas 

skillnader mellan könen som biologiskt sett egentligen inte fanns där från början (Connell, 

2003). Enligt Connell (2003) så komplicerar, förvränger och förstorar den sociala 

konstruktionen av könet de kroppsliga skillnaderna mellan man och kvinna. Könsskillnader är 

ett av de mest studerade områdena inom psykologin, men i de flesta studier har resultatet 

blivit att dessa påstådda skillnader är mycket små. Men det socialt konstruerade könet är så 

starkt impregnerat i samhället att människor förleds att tro att mannen och kvinnan biologiskt 

sett föds med helt olika egenskaper och förutsättningar (Connell, 2003). 

 

Vi kommer i analysen av våra resultat att utgå från att kön är socialt konstruerat och att bilden 

av kvinnor och män skapas genom krafter i samhället såsom medier. Vi kommer att göra detta 

genom den feministiska utgångspunkten att kvinnor alltid har haft - och fortfarande har- en 

lägre ställning än män. 

     

 Det finns fyra huvudinriktningar inom feminismen; Liberalfeminism, radikalfeminism, 

marxism/socialistisk feminism och socialistisk radikalfeminism.  Liberalfeminismen jobbar 

för kvinnors rätt i offentligheten, att de ska ha samma möjlighet att få framträdande yrken 

med lika mycket betalt som en man skulle ha fått. Radikalfeministerna riktar istället in sig på 

den privata sfären och anser att kvinnans undertryckta roll i familjen måste få ett slut. De 

tycker också det är viktigt att förhöja statusen på traditionella kvinnoyrken. 

Marxistisk/socialistiskt feminism anser att kvinnors underordnade position beror på att 

samhället är så klassuppdelat. De tror att ojämställdheten mellan könen försvinner när 

klasserna upphör.  Enligt den socialistiska radikalfeminismen är kön och klass starkt 

sammanlänkat och om man inte jobbar för att förbättra båda förtrycken samtidigt kan ett 

jämlikt samhälle aldrig uppnås (Gemzöe, 2002).  

 

Vi kommer att ta avstamp i liberalfeminismens teorier som säger att kvinnor bör framkomma 

i offentligheten på samma villkor som män. Därför ska vi här ge en lite djupare bild i vad 

liberalfeminism är. 
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3.3.1 Liberalfeminism 

Liberalfeminismen har växt fram ur liberalismens politiska filosofi som uppstod under 

upplysningstiden vid slutet av 1700-talet och 1800-talet. Liberalismen ställde krav på 

människors lika värde och liberalfeminismens grundtanke är just att kvinnor ska ha precis 

samma demokratiska friheter och rättigheter som män. Enligt liberalfeministerna beror 

kvinnans lägre ställning på att de under historiens gång inte fått vara med i arbetslivet på lika 

villkor och att de helt uteslutits från politiska och lagliga rättigheter. Istället har de förskjutits 

bort till hemmets privata sfär (Gemzöe, 2002). 

 

När liberalismen med sina tankar om människors lika värde slog igenom var inte kvinnor 

inkluderade. I första hand var det den manliga gemenskapen som omfattades av frihetsidealen 

och det beror på att en lång rad filosofer ansåg att kvinnans förnuft låg långt under mannens. 

Den grekiske filosofen Aristoteles ansåg till exempel att kvinnan låg närmre djurens 

förnuftskapacitet (Gemzöe 2002). Men det har hela tiden funnits kvinnor som argumenterat 

för att de demokratiska rättigheterna även borde gälla kvinnor. Det eftersom att kvinnor enligt 

liberalfeministisk teori i grunden är lika intelligenta som män. Men för att överhuvudtaget ha 

en chans måste kvinnor ha samma rätt till utbildning och liberalfeministerna tror att en ökad 

utbildningsgrad samt en förändrad attityd till kvinnan måste genomföras för att förändra 

kvinnans position i samhället. De lagliga rättigheterna är något liberalfeministerna kämpat för 

genom åren, och de har nått viss framgång, till exempel i och med den kvinnliga rösträtten 

som blev möjlig 1921 (Gemzöe, 2002). 

 

Liberalfeminismens utgångspunkt är att kvinnan och mannen i grunden är lika. Och därför 

borde kvinnor och män ha lika lön, lika politisk representation, lika villkor på 

arbetsmarknaden och lika tillgång till viktiga poster. Redan 1792 skrev feministen Mary 

Wollstonecraft att skillnaden mellan könen borde upplösas. Men, även idag, över två sekel 

senare är den tanken fortfarande betraktad som oerhört radikal (Gemzöe, 2002). 

 

Enligt liberalfeminismen är vägen till jämställdhet att kvinnan får verka inom offentligheten 

på samma villkor som män. Eftersom medierna är en stor del av dagens offentlighet anser vi 

att liberalfeminismen är en lämplig teori för att förklara och analysera resultaten av denna 

undersökning.  
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3.4 Representation och mediernas stereotyper 

Enligt Jostein Gripsrud (2000) är representation en viktig del inom medieforskningen. 

Representation inom medieforskning syftar på hur fiktiva eller verkliga fenomen framställs. 

Alltså saker som står för något annat eller något mer än sig själv (Gripsrud, 2000). Ett 

exempel skulle kunna vara en kvinnlig toppchef, som förutom att representera företaget 

representerar ovanligt framgångsrika kvinnor. Allt är möjligt (Jacobsson, 2004) menar att det 

är kännetecken och egenskaper som är förknippade med kvinnligt eller manligt kön som 

beskrivs snarare än personen. Gripsrud (2000) beskriver representation som ”.. en viss sorts 

konstruktion av det som framställs, inte någon fullständig, objektiv återspegling”(2000:25).  

Exempel på grupper som länge kritiserat sättet de representeras i medierna är kvinnor, etniska 

minoriteter och homosexuella (Gripsrud, 2000). 

 

Representation anses så viktigt att det numera regleras genom yttrandefriheten. Exempel på 

detta är förbudet mot könsdiskriminerande reklam, en lag som främst riktar sig mot 

diskriminerande bilder av kvinnor. Nedlåtande yttringar mot människor på grund av sexuell 

läggning och etnisk bakgrund är ett annat exempel. Skälet att diskriminerande av andra 

grupper inte inkluderas i yttrandefrihetsgrundlagen är att de anses vara socialt skapade 

grupper som en människa kan frigöra sig från. Det till skillnad från kön, sexualitet och 

etnicitet som är länkat till kroppen och är omöjligt att förändra (Gripsrud, 2000). 

 

Representation kan starkt knytas till begreppen identitet då medierna är skapare av föreställda 

gemenskaper. Ett exempel på detta sett ur ett genusperspektiv är att medier hjälper det övriga 

samhället att berätta vad det innebär och betyder att vara kvinna eller man. 

Genusbestämmelsen är något som börjar redan i tidig ålder med påtryckningar från föräldrar, 

skola och andra krafter i samhället. En av dessa krafter är medierna (Gripsrud, 2000).  

 

Representation har alltid varit ett viktigt slagfält för feminister som lägger stor vikt vid att 

undersöka hur kvinnan stereotypiseras och sätts in i samma roller gång på gång. Exempel på 

roller kvinnor ofta sätts in i är hemmafru, småbarnsmor och förskollärare (Van Zoonen, 

1994). Det mediekritiska nätverket Allt är möjligt (Jacobsson, 2004) menar att män ofta 

beskrivs som aktiva, beslutsfattande och mäktiga medan kvinnor tvärtom förekommer i 

privata och personliga sammanhang. Att fler män än kvinnor har höga chefspositioner är sant, 

men inte i den utsträckning man får intryck av när man läser tidningen. Genom att använda 

dessa stereotyper görs tydliga skillnader på män och kvinnor (Jacobsson, 2004). ”De 
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människoskildringar vi ser i massmedierna är ofta stereotypa. Att kategorisera människor 

efter stereotypa uppfattningar är en maktdemonstation och ett sätt att diskriminera” 

(Jacobsson 2004:23). 

 

Tuchman (1978) tycker att medier misslyckas med att visa kvinnans betydelse. Televisionen i 

synnerhet förintar kvinnan och ger en bild av att kvinnor inte är särskilt viktiga i samhället. 

Det genom att låta män dominera medieutbudet.  Detta sker inte bara genom att kvinnor 

endast framställs i roller som mammor eller hemmafruar, utan även genom att undervärdera 

dem genom att beskriva dem som servicepersoner till män. Det utgör enligt Tuchman (1978) 

en stor fara för samhället i sig då unga kvinnor och flickor saknar positiva förebilder. Det kan 

i sin tur leda till att flickorna tror att det är så man ska vara som kvinna och lägger en 

ambition utifrån den bilden (Tuchman, 1978). 

 

Massmedier ifrågasätter reproducerandet av möjliga roller för kvinnor och män  för lite. 

Istället för att försöka motverka de stereotypiseringar som finns i samhället så fördjupar 

medierna den genom sin ensidiga bild av kvinnan (Tuchman 1978). Van Zoonen (1994) 

menar att medierna utgår från männen och undertrycker kvinnor antingen genom att inte visa 

dem alls, eller genom att sätta in dem i stereotypa roller. Det är en mycket farlig utveckling 

som kan leda till att flickor och unga kvinnor inte blir de värdefulla arbetare som de har 

förutsättning för.  

 

Genom att använda oss av representationsteori hoppas vi kunna se tydliga mönster i hur 

kvinnor och män representeras och stereotypiseras i tidningarna. Denna teori kommer till 

exempel att vara användbar när vi studerar i vilka roller kvinnor och män kommer till tals. 

 

 

3.5 Mediebilden - en konstruktion snarare än spegel 

Det råder delade meningar om verkligheten massmedier förmedlar är en social konstruktion 

eller en spegelbild av verkliga förhållanden. Strömbäck (2004) beskriver gestaltningsteori, en 

teori som behandlar mediers sociala konstruktion av verkligheten. Den handlar dels om hur 

medier genom att skildra verkligheten på vissa sätt reproducerar redan rådande förhållanden 

och maktstrukturer, dels hur mediers verklighet påverkar människors syn på samma 

verklighet. Gestaltningsteorin tittar även på hur mediernas innehåll presenteras. Enligt 

Strömbäck (2004) är det metaforen att medier speglar verkligheten som legitimerar mediernas 
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roll som tolkare och förmedlare av händelser och skeenden. Spegelbildsteorin har inte något 

stöd inom forskningen, något som Strömbäck menar beror på att: 

 

Bara det faktum att verkligheten är obegränsad medan mediernas format är begränsat gör att all 

nyhetsförmedling präglas av de val som görs av medierna i allmänhet, av redaktionerna och av enskilda 

journalister. Det handlar om val av ämne, om val av berättarperspektiv, om val av attribut, om val av 

källor, om val av vad som ska betraktas som fakta, och om val av ord. ( Strömbäck, 2004:41) 

 

Madeleine Kleberg (2006) skriver att mediebilden som spegel av verkligheten är något som 

länge kritiserats inom genusforskningen. Journalister använder denna spegelbild för att 

legitimera att kvinnor till exempel underrepresenteras i medier. Medierepresentationen av 

kvinnor bidrar starkt till hur man som kvinna ska vara för att passa in i mediernas 

verklighetsbild, och ”den verklighet som värderas så viktig att den får utrymme i medierna- 

och därmed blir något vi talar om ”(Kleberg, 2006:7).  

 

Den feministiska genusforskningen tar starkt avstånd från den så kallade spegelteorin. Istället 

för att se medier som spegel av verkligheten menar man att medier utgår från urval och 

representation. Medier blir på så sätt en konstruktion av verkligheten (Kleberg 2006). Detta är 

den ståndpunkt vi utgår ifrån när vi tolkar resultaten av denna studie. 

 

Van Zoonen (1994) pekar på det faktum att kvinnor utgör 50 procent av världens befolkning, 

men ändå underrepresenteras i medierna. Dessutom finns många fler kvinnor i arbetande 

positioner än vad man kan få ett intryck utifrån medierna. Det är också väldigt få kvinnor som 

idag känner igen sig i de kvinnoroller som kommer fram (Van Zoonen, 1994). Kvinnor 

beskrivs i medier som underkastade och tillgängliga det andra starkare könet. Det är det ideal 

som sänds ut till mottagaren (Van Zoonen, 1994). Enligt Lazier-Smith släpar tron på kvinnan 

efter verklighetens kvinnor (Lazier-Smith 1989 se Van Zoonen 1994). 

 

 

3.6 Mediernas makt 

I Sverige konsumerar man i genomsnitt sex timmar medier per dag. Det ger dagspress, radio 

och TV en viktig roll inom samhällets alla områden. Spridningen av medier i Sverige visar att 

vi är beroende av massmedier för att orientera oss i omvärlden, något som i förlängningen ger 

medier en väldigt stark ställning i samhället. Vilken betydelse medier har i skapandet av 

människors världsbild är dock svårt att veta (Hadenius & Weibull, 2003).  
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Gripsrud (2000) menar att massmedier är en mycket viktig del i den sociala och kulturella 

miljön. Massmedier är inte bara forumet för åsiktsbildning och opinion, utan även den helt 

centrala källan till information för folket. Gripsrud (2000) sammanfattar det hela med att ”de 

serverar oss dagligen presentationer av verkliga och fiktiva förhållanden med inbyggda 

värdemässiga föreställningar, utan att vi nödvändigtvis lägger märke till dem” (Gripsrud, 

2000:85). Han menar att detta i sin tur innebär att massmedier påverkar sättet människor 

uppfattar sig själv och andra. Enligt Jacobsson (2004) bekräftar medierna många av de 

värderingar som redan är rotade i samhället. Medierna uttrycker på så sätt något som kan 

tolkas som den ”sanna” värderingen. I och med detta blir de som är av annan åsikt avvikande.  

 

Journalister och andra medieproducenter har tagit över prästerskapets och lärarkårens roll i det offentliga 

livet när det gäller att formulera problem och söka lösningar på dem. Därmed inte sagt att det alltid är nya 

tankar och åsikter som förs fram. Ofta är det gamla värderingar som förmedlas i ny form. (Jacobsson, 

2004:16) 

 

Enligt Jarlbro (2006) är medierna en del av den samhälleliga kontexten som vi ingår i och de 

bidrar indirekt med att skapa människors identitet. En mängd forskning visar att män har en så 

stark dominans i medierna att de får tolkningsföreträde och framstår som mer viktiga än 

kvinnor. På så sätt har medierna även makt över genusordningen. Jarlbro (2006) anser att 

medierna borde kunna fungera som en demokratisk och integrerande mötesplats i samhället, 

men eftersom alla röster inte får höras och synas tillvaratar de inte denna möjlighet att styra 

samhället mot ett mer jämställt och jämlikt tänkande.  

 

Mediernas makt gör att den verklighetsbild de förmedlar har stor påverkan på människor, det 

genom att till exempel skildra kvinnor och män på ett stereotypt sätt. Detta tror vi har stor 

betydelse för jämställdhetens utveckling då människors världsbild i hög grad utgår från 

medierna. Vi kommer bland annat att använda oss av teorin om mediernas makt för att påvisa 

betydelsen av kvinnor och mäns lika representation i tidningarna.  
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4 Material och metod 

 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Vi har genom en kvantitativ innehållsanalys räknat hur ofta kvinnor och män uttalar sig i 

tidningarna och i vilka roller de talar. Vi har även undersökt hur ofta kvinnor respektive män 

syns på bild, samt om det finns skillnader mellan tidningarna och tidningarnas olika delar.  

 

Med de människor som uttalar sig menar vi de som får prata genom ett pratminus. Indirekta 

citat förekommer också i journalistiska texter, men de ingår alltså inte i vår undersökning. 

Westerståhl och Johansson (1985) skiljer på aktörer och omaktörer då den första typen av 

aktör är den som faktiskt säger någonting i texten, det vill säga de som uttalar sig. Omaktörer 

är de som på något sätt förekommer i texten indirekt, till exempel genom att bli föremål för 

handlingar eller uttalanden av en aktör (Westerståhl & Johansson 1985). I vår undersökning 

har vi inte tagit hänsyn till några omaktörer utan enbart de som direkt får uttala sig. 

 

En kvantitativ innehållsanalys innebär att undersökningen baseras på likvärdiga och därmed 

jämförbara uppgifter i ett så omfattande material att det kan uttryckas och analyseras med 

siffror (Esaiasson, 2007). Kvantitativ analys var passande för denna studie då vi ville ta reda 

på hur mycket kvinnor och män förekom i tidningarna, liksom i hur stor utsträckning kvinnor 

och män förekom i exempelvis rollen som politiker eller rollen som förälder. Esaiasson 

(2007) anser att kvantitativ forskning är som mest användbar då man vill ta reda på 

frekvensen av olika kategorier. Att förekomma i medier är ofta mycket positivt och tvärtom 

kan det vara mycket ofördelaktigt att inte få uttala sig så ofta (Esaiasson, 2007). 

 

Enligt Ekström & Larsson (2000) är en kvantitativ innehållsanalys en väldigt bra metod när 

man vill analysera ett större urval och på så sätt dra generella slutsatser om hur det är i det 

stora hela. Den stora fördelen är effektiviteten. Men det kräver att forskningfrågorna översätts 

till variabler och med dem kan man sedan mäta egenskaper i innehållet (Ekström & Larsson 

2000). Därför började vi att utforma lämpliga variabler som på ett bra sätt skulle kunna föras 

in i ett kodschema. 
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4.1.1 Kodschema och variabler 

För att på ett korrekt sätt kunna utarbeta ett kodschema utförde vi två olika pilotstudier där vi 

ställde ett antal frågor till materialet. Vi analyserade och räknade sedan resultatet för att kunna 

få fram lämpliga variabler till vårt kodschema. Vi gjorde det i två omgångar för att kunna 

testa om variablerna vi fått fram efter vår första pilotstudie fungerade i praktiken och om alla 

roller på ett korrekt sätt kunde sättas in under en rättvisande variabel.  

 

En variabel beskriver en viss egenskap. I ett så kallat kodschema kan man föra in de här 

variablerna och på så sätt kunna urskilja ett mönster i hur de här egenskaperna uttrycks i de 

olika tidningarna (Esaiasson, 2007). Författaren skriver också att det är bättre att ha för många 

än för få variabler i början eftersom det efter undersökningens genomförande lätt går att slå 

samman variabler, medan det däremot i efterhand inte går att dela upp dem i flera. Vi insåg 

efter vår slutgiltiga undersökning att ingen person hamnade inom rollgruppen övriga 

företrädare, då samtliga kunnat gå in under någon annan mer specifik företrädargrupp. 

Eftersom Esaiasson (2007) anser att det alltid bör finns en övrig kategori valde vi vid 

räkningen att ha med två övriga grupper- både en övrig företrädargrupp och en övrig vanlig 

människa grupp.  

 

Kodschemat består av fyra olika variabler (se Bilaga 1). Variabel ett är tidningarna till grund 

för vår studie. Det vill säga Dagens Nyheter, Aftonbladet Barometern. Vår andra fråga till 

materialet (variabel två) behandlar tidningarnas olika avdelningar. Där finns värdena 

nyhetsdel, ekonomidel, kultur/nöjesdel och övrig del. Vår tredje variabel visar om 

intervjupersonen är en man eller kvinna eller om könet är oklart. Vår fjärde och sista variabel 

beskriver olika roller som män och kvinnor kan framkomma i. Med roller menar vi i vilken 

yrkestitel eller situation personen framträder i eller uttalar sig inom. Dessa kan vara av 

offentlig eller privat karaktär.   

 

Vi har utformat fjorton olika grupper, det vill säga variabelvärden. Dessa grupper skulle också 

kunna delas in i två större grupper: företrädare och vanliga människor. Om det är 

utgångspunkten finns inom gruppen företrädare: företagsledare/chef/expert, arbetar inom 

skola/vård/omsorg, övriga tjänstemän, politiker, organisations/föreningsföreträdare, 

kulturarbetare och övriga företrädare. Inom gruppen vanliga människor finns då anhörig, 

offer, familjemedlem, konsument, enkätperson, och övriga vanlig människa. Vilka som ingår i 



20 
 

dessa grupper framgår mer exakt i bilaga 2. Inom vår artikelstudie har vi utgått från variabel 

ett till fyra. Inom bildstudien variabel ett till tre. 

 

4.2  Urval 

Tabellen nedan visar antalet analyserade artiklar och bilder i de tre tidningar som studien 

grundar sig på. 

 

Fig. 1 Antal artiklar och bilder i respektive tidning. 

 

  Tidning   

 Dagens nyheter Aftonbladet Barometern Totalt 

Artiklar 475 415 563 1453 

Bilder 365 786 320 1296 

 

Att välja analysenheter, som i en medieforskning exempelvis kan bestå av tidningar eller 

nyhetssändningar är väldigt sällan självklart och måste ske med omsorg (Esaiasson, 2007). Vi 

valde att analysera svensk nyhetspress då den i Sverige har en stark ställning med många 

läsare. Därför tror vi att detta medium har en stor påverkan på samhället och genusordningen.  

Om man vill kunna dra generella slutsatser av exempelvis nyhetspressen i Sverige i stort är 

det enligt Ekström och Larsson (2000) mest rimligt att välja ut de största och mest använda 

medierna. Alltså tidningarna med störst genomslag och som har störst potential att påverka 

flest människor (Ekström & Larsson 2000). Därför valde vi ut tidningar i egenskap av den 

största morgontidningen, (Dagens Nyheter) den största kvällstidningen (Aftonbladet) och den 

största lokaltidningen inom sitt utgivningsområde, Kalmar län (Barometern). Vi har valt dessa 

tidningar för att få en så bred bild som möjligt av nyhetstidningsutbudet i Sverige och för att 

genom spridningen kunna dra generella slutsatser om kvinnor och mäns representation i 

svensk nyhetspress i stort. 

 

Enligt Esaiasson (2007) är totalurval och ett slumpmässigt urval de överlägset bästa formerna 

av urval för att kunna generalisera resultaten. Men eftersom ett totalurval i det närmsta skulle 

vara omöjligt valde vi att slumpmässigt välja ut tolv dagar från samtliga tre tidningar under 

perioden augusti-oktober 2008. Den ursprungliga planen var att analysera tidningarna under 

14 dagar, men då Barometern inte utkommer på söndagar bestämde vi oss för att reducera 

studien till tolv dagar.  



21 
 

 

”Ett korrekt genomfört slumpmässigt urval av analysenheter har den närmst magiska egenskapen att det  

resulterar i en relativt god miniatyrkopia av den större populationen, vilket innebär att vi kan vara rimligt 

säkra på att det som gäller för de undersökta analysenheterna också gäller för övriga enheter i 

populationen.” (Esaiasson, 2007:196). 

 

Vårt val av period är augusti till oktober 2008 och för att få spridning på materialet gjorde vi 

två syntetiska veckor av de tolv dagar vi hade att röra oss med. Vi gjorde alltså ett 

slumpmässigt urval. Dock modifierades ”lottningen” lite så att vi inte fick till exempel sex 

måndagar och  en lördag. Enligt Esaiasson (2007) är den typen av modifiering ibland 

nödvändig då tidningars utformning kan se olika beroende på dag.  Till exempel finns färre 

artiklar om politik på söndagar och måndagar (Esaiasson, 2007).  

Vi ville inte heller riskera att välja ut en vecka som kraftigt präglas av någon händelse och 

som skulle ha en snedvridande inverkan på vårt material på det ena eller andra sättet. Ett 

exempel hade varit runt den internationella kvinnodagen då det antagligen förekommer fler 

kvinnor i nyhetstexterna än normalt. 

 

Vår ursprungliga plan var att använda tidningar med en större spridning än tre månader. Detta 

var dock inte möjligt då Dagens nyheters tidningsarkiv lagts ner. Vi övervägde då att använda 

oss av arkiv på Internet som mediearkivet och presstext. Detta skulle dock ha inneburit att vi 

skulle ha gått miste om mindre artiklar samt bilder. Vi tycker att bilderna till artiklarna är 

mycket viktiga då vi letat efter ett samband mellan bilder och texter. Vi har inte räknat könens 

förekomst på alla bilder i tidningarna, utan endast de bilder som hör till de artiklar där vi 

analyserat texten.  Det för att kunna se om jämställdheten är större eller mindre när det gäller 

bilderna. Förekommer kvinnor till en större andel på bilderna än när de förekommer i själva 

texterna? Då vi anser att bilden är en viktig komponent valde vi att använda oss av 

papperstidningarna. Skälet att vi har en spridning på just tre månader är att det var tidningar 

från den tidsperioden som fanns tillgängliga på Kalmar stadsbibliotek.  

 

Nedan följer en presentation av de två syntetiska veckorna till grund för studien. 

Vecka 1     Vecka 2 
Måndag 25 augusti    Måndag 13 oktober 
Tisdag 9 september    Tisdag 12 augusti 
Onsdag 1 oktober    Onsdag 24 september 
Torsdag 7 augusti    Torsdag 30 oktober 
Fredag 19 september    Fredag 1 augusti 
Lördag 25 oktober    Lördag 6 september 
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4.3 Genomförande 

Efter att ha utfört två pilotstudier och upprättat vårt kodschema påbörjade vi vår kvantitativa 

studie av de 36 tidningarna. För att vi inte skulle tolka någonting olika, har vi kodat samtliga 

tidningar tillsammans. Om tveksamheter dykt upp har vi diskuterat detta. Vi har i vissa fall 

skrivit parallellt på olika avsnitt i uppsatsen men sedan bearbetat texterna tillsammans. Efter 

att noggrant ha gått igenom det omfattande materialet förde vi över siffrorna från kodningen 

till statistikprogrammet SPSS. Vi skapade sedan genom programmet diagram utifrån 

tidningarnas sifferresultat. Vi kunde på så sätt redovisa tabeller och diagram som besvarade 

våra frågeställningar. Vi har tillbringat mycket tid med att göra vår statistik så lättförståelig 

som möjligt. Det har vi gjort genom att avrunda siffror enligt väl kända regler för avrundning. 

I vår utformning av tabeller och diagram har vi tagit hjälp av böcker om uppsatsskrivning. 

 

 

4.4 Metodkritik 

Vi har lagt ner mycket arbete på utformningen av kodschemat.  Efter två pilotstudier 

bestämde vi oss dock för vilka variabler och variabelvärden som var lämpliga. Ett problem 

med vårt kodschema kan vara att vissa av intervjupersonerna kan ingå i flera rollkategorier. 

Vi har i dessa fall utgått från Esaiasson (2007) princip om variabelvärden. Han skriver att man 

i tveksamma fall ska utgå från huvudprincipen. I vårt fall betyder det vad intervjupersonen i 

huvudsak uttalar sig om eller framträder som. En professor och en lärare hamnade till 

exempel inte inom samma grupp. Det beror på att en professor i samtliga analyserade fall 

uttalade sig som expert då han eller hon forskat och kommit fram till en slutsats inom ett visst 

område. En lärare talade i rollen som lärare, till exempel om en viss skolklass eller händelse.  

 

I vår första pilotstudie insåg vi att det ibland skulle bli svårt att skilja övriga tjänstemän från 

företagsledare/chef/expert gruppen. Vi bestämde då att tjänstemän inom kommunen som inte 

hade beteckningen chef skulle gå inom gruppen övriga tjänstemän. Det beror på att vi 

tillämpat Esaiassons (2007) princip om att utgå från vilken roll de huvudsakligen uttalar sig i 

vid tveksamheter. De som hamnat inom gruppen företagsledare/chef/expert har till skillnad 

från de inom gruppen övriga tjänstemän i huvudsak uttalat sig om större skeenden inom 

samhället eller olika större grupper och företag. De inom gruppen övriga tjänstemän har inte 

heller en lika hög status eller stor expertis som de inom gruppen företagsledare/chef/expert. 

Vi har dock gjort ett undantag i rollbenämningen, då vi valt att ha alla 

organisationsföreträdare oavsett position inom en egen separat grupp. Exempel som 
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förekommer i vår undersökning är: kampanjledare, fackrepresentant, pressansvarig, 

generaldirektör och biståndsarbetare. Alla inom denna grupp är på något sätt verksamma inom 

en organisation eller förening.  

 

En annan invändning som man skulle kunna ha på vår undersökning är det undersökta 

materialets utsträckning. Alltså att undersökningen bara grundar sig på tidningar från augusti 

till oktober. Till exempel skulle man kanske kunna tycka att å den ena sidan att presidentvalet 

i USA kan ha påverkat studien på något sätt, men å andra sidan finns det alltid vissa specifika 

situationer som tar upp en stor del av tidningarnas sidor. Just valet i USA har varit i fokus 

under hela året så för att försäkra sig om att valet exempelvis inte har någon inverkan på 

studien så kanske man hade behövt sprida ut undersökningen på flera år. På grund av 

nedlagda tidningsarkiv och begränsade arkiv på övriga tidningar så var alltså detta inte 

möjligt. Vi har med hjälp av ett slumpmässigt urval försäkrat oss om ett så spritt material som 

möjligt för att undvika att materialet präglas av specifika händelser. 

 

Vid utformningen av statistiken har vi ibland valt att avrunda till närmaste decimal eller hela 

tal. Det för att förbättra läsbarheten. Dessa avrundningar kan dock ha fört med sig små 

felmarginaler. Vi har dock eftersträvat exakthet med vedertagna avrundningsregler.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

En undersökning har validitet om forskaren faktiskt mätt det som skulle mätas, det vill säga 

om man undersökt det som var tänkt och om det verkligen har med saken att göra. För 

validitet krävs också att metoden för att besvara forskningsfrågan varit relevant och säker och 

att urvalet och frågorna som ställts till materialet varit genomtänkta och relevanta (Ekström & 

Larsson 2000). I vår undersökning avsåg vi mäta kvinnor och mäns förekomst liksom i vilka 

roller de förekommer i svensk nyhetspress. Vi gjorde detta genom en kvantitativ 

innehållsanalys med ett genomarbetat kodschema vilket just gett validitet till studien. Man 

hade inte genom en kvalitativ metod kunnat fastlägga könens förekomst i svensk nyhetspress 

eftersom urvalet då inte kunnat vara tillräckligt omfattande. Som tidigare nämnts är en 

kvantitativ metod enligt Esaiasson (2007) överlägset bäst när det gäller att mäta frekvenser av 

olika slag. För att kunna säga någonting om svensk nyhetspress var ju naturligtvis även 

urvalet viktigt för validiteten. Vi uppnådde detta i och med att välja tre olika tidningar som väl 

representerar de tre olika tidningssorter som bygger upp nyhetspressen i Sverige. Det vill säga 
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morgonpress, kvällspress och lokalpress. I resultatdelen nedan besvaras forskningsfrågorna 

systematiskt med diagram, tabeller och förklarande text. 

 

För att en studie ska bli relevant krävs dock ytterligare en faktor, reliabilitet. Det innebär att 

alla siffror räknats rätt och att författarna av undersökningen också redovisat hur studien 

gjorts (Ekström & Larsson 2000).  För att uppnå denna grad av reliabilitet har vi noggrant 

antecknat alla roller som förekommit i de 1453 artiklarna och i en bilaga redovisat under vilka 

variabler dessa roller hamnat. På så sätt råder en transparens i materialet och läsaren kan själv 

med stöd av bilaga 2 se vilka roller som förekommer mest inom svensk dagspress.  

När det gäller räkningen har vi flera gånger kontrollerat antal artiklar, bilder och 

intervjupersoner. Det både med hjälp av statistikprogrammet SPSS och manuellt. Enligt 

Ekström & Larsson (2000) är kravet på att en slumpmässig undersökning ska ha reliabilitet är 

om den har någorlunda spridning. Det har vi uppnått genom en spridning på tre månader.  I 

alla fall när vi avser att lämna en bild av jämställdheten just nu i nyhetspressens utbud i 

Sverige. 
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5 Resultat och analys 

Vi har valt att presentera resultat och analys i samma avsnitt, då det underlättar förståelse och 

ger en bättre läsbarhet. När vi använder begreppet jämställdhet kommer vi att utgå från 

statistiska centralbyråns (2008) benämning att en grupp är kvinno- eller mansdominerad om 

procentsatsen övergår 60 procent. Exakta siffror till samtliga diagram redovisas mer utförligt i 

bilaga 3. 

 

5.1 Kvinnor och män i tidningarna 

Vår första frågeställning var i vilken utsträckning kvinnor respektive män får uttala sig genom 

pratminus i svensk nyhetspress. Vår undersökning visar att 65 procent av de intervjuade är 

män, och 32 procent kvinnor. Det visar det inte råder jämställdhet i svensk nyhetspress.  

 
 
Fig. 2 Kvinnor och män som framträder genom pratminus i de tre tidningarna totalt. 
Angivet i procent. 
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De studier vi redovisar i kapitlet för tidigare forskning visar samtliga att två tredjedelar av de 

som på något sätt framträder i tal i undersökta medier är män. Vår studie visar något mer 

jämställda resultat, men faller ändå inte inom ramen för Statistiska centralbyråns (2008) 

tolkning av jämställdhet.  

 

Liesbeth Van Zoonen (1994) menar att medier utgår från ett manligt perspektiv och en manlig 

norm genom att sätta in kvinnor i stereotypa roller eller inte visa dem alls. Detta trots att 
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kvinnor faktiskt utgör 50 procent av världens befolkning (Van Zoonen, 1994). Enligt 

Madeleine Kleberg (2006) legitimiserar journalister underrepresentationen av kvinnor genom 

att säga att det bara speglar verkligheten. Enligt den verklighetsbilden skulle våra resultat 

innebära att 65 procent av befolkningen är män och bara 32 procent kvinnor (figur 2). Jostein 

Gripsrud (2000) är kritisk mot medier som spegel av verkligheten. Han beskriver 

representation som ”.. en viss sorts konstruktion av det som framställs, inte någon fullständig, 

objektiv återspegling”(2000:25). Strömbäck (2004) menar att det är omöjligt för medier att 

spegla verkligheten då all nyhetsproducering är beroende av de val som görs på redaktioner 

och av enskilda journalister. 

 

 

Vi har även undersökt i vilken utsträckning kvinnor respektive män syns på bild i svensk 

nyhetspress. Vår undersökning visar att 59 procent av personerna på bild är män och 40 

procent kvinnor.  

 

Fig 3. Kvinnor och män som framträder på bild i de tre tidningarna totalt. 
Angivet i procent. 
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Resultaten i figur 3 faller inom det som statistiska centralbyrån (2008) ser som en jämställd 

fördelning. Marginalen är dock liten. Gunilla Jarlbro (2006) gjorde en bildstudie i två svenska 

tidningar där resultaten visade att kvinnor en vanlig dag fanns med på runt 20 procent av 

bilderna. Vår studie visar betydligt mer jämställda resultat- dubbelt så många kvinnor 
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förekom på bild. Även Abrahamsson och Waaras (2005) studie visade på betydligt högre grad 

av ojämställdhet. Där förekom 66 procent män på bilderna och bara 25 procent kvinnor.  

 

De två ovanstående figurerna visar att det är vanligare att kvinnor framkommer på bild än att 

de talar genom pratminus. Både text- och bildstudien visar mer jämställda resultat än tidigare 

forskning. Bildstudien visar mest slående siffror, där antalet kvinnor på bild fördubblats. Vi 

kan inte hitta några snedvridande omständigheter till dessa siffror, som exempelvis kvinnodag 

eller vårdstrejk. Dessa siffror är intressanta då antalet kvinnor i text inte ökat lika mycket som 

antalet kvinnor på bild. 

 

 

En annan frågeställning var om det finns någon skillnad i könsrepresentation mellan de tre 

tidningarna. Statistiken visar att i Dagens nyheter är 66 procent av de som talar män, i 

Aftonbladet 59 procent och i Barometern 68 procent. Det betyder att Barometern är den 

tidning som intervjuat flest män och minst kvinnor. Den manliga representationen i 

Barometern är alltså nästan tio procent högre än i Aftonbladet. Detta gör Aftonbladet till den 

tidning som i en jämförelse är mest jämställd.  

 

 
Fig 4. Kvinnor och män som framträder genom pratminus i de tre olika tidningarna. 
Angivet i procent. 
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Som tidigare nämnts är vår studie något mer jämställd än tidigare studier vi tagit del av. Detta 

gäller dock inte Barometerns textresultat. Där är nästan 70 procent av de intervjuade 

personerna män. Det sammanfaller med till exempel Andersson Odén (2002) och 

Abrahamsson och Waaras (2005) studier. 

 

Den tidning som har jämnast fördelning mellan kvinnor och män i tal är Aftonbladet. Enligt 

Hadenius och Weibull (2003) kännetecknas kvällspressens journalistik bland annat av att den 

är mjuk. Detta kan vara en förklaring till den mindre manliga dominansen. Enligt Edströms 

(2004) tidigare forskning är kvinnor vanligast förekommande i det mjukare materialet, till 

exempel inom kulturfrågor eller sociala frågor.  I vår studie är dock könet på sju procent av de 

intervjuade i Aftonbladet okänt. Om vi hade vetat könet på dessa intervjupersoner hade 

resultatet kanske sett annorlunda ut. Eftersom bara 34 procent är kvinnor kan man inte säga 

att fördelningen är jämställd enligt Statistiska centralbyråns (2008) benämning. 

 

Vi frågade oss även om det fanns en skillnad i könsrepresentation på bilderna i de tre 

tidningarna. Statistiken visar att i Dagens nyheter var förhållandet mellan män och kvinnor på 

bild 62/37 procent, i Aftonbladet 59/41 procent och i Barometern 56/44 procent. Det betyder 

att det är vanligare att Barometern och Aftonbladet har kvinnor på bild än Dagens nyheter.  

 
Fig 5.  Kvinnor och män som framträder på bild i de tre olika tidningarna. 
Angivet i procent. 
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Om man jämför Figur 4 och 5 syns en skillnad mellan hur kvinnor och män representeras i 

text och på bild. Barometern är den tidning som visar på tydligast skillnader. 30 procent av de 

som får uttala sig i tidningen är kvinnor, men på bild är motsvarande siffra 44 procent. 

Barometern har alltså en tendens att ha kvinnor på bild snarare än att de får komma till tals i 

tidningen. Detta gäller även Aftonbladet, men inte i samma utsträckning. Dagens nyheter är 

den tidning där förhållandet mellan artikel- och bildstudien är relativt jämt. Där är cirka 35 

procent kvinnor i både text och bild.  

 

Representationen av kvinnor och män i svensk nyhetspress är alltså fortfarande mycket 

ojämnställd i text. I bild är representationen dock, om än med ytterst liten marginal, jämställd.  

Kvällspressen med sin mjukare karaktär låter kvinnor komma fram i en större utsträckning, 

medan lokaltidningen är den som intervjuar allra flest män. Barometern är den tidning som 

har flest kvinnor på bild och Dagens Nyheter den som har minst. 

 

 

5.2 Kvinnor och mäns roller 

En frågeställning var i vilka roller kvinnor respektive män får uttala sig genom pratminus i 

svensk nyhetspress, och om det skiljer sig mellan tidningarna till grund för vår studie. Vi 

redovisar här en total tabell för denna statistik. I figur 6 redovisas - förutom skillnaden mellan 

kvinnor och män- också hur stor del rollen utgör av det totala materialet. Vi har valt att 

redovisa tabell 7, 8 och 9 i bilaga 3 där statistiken redovisas tidning för tidning.  

 

Den roll som förekommer allra mest är företagsledare/chef/expert, en grupp som domineras 

totalt av män. Några exempel från denna grupp är analytiker, kommundirektör, forskare och 

VD. Andra vanliga mansdominerade rollgrupper är rättsväsendeföreträdare (exempelvis 

advokat, polis och jurist), övriga tjänstemän och politiker.  Några av de övriga tjänstemän 

som syns inom vår studie är försäljare, journalist, präst och brandman. Inom grupperna 

anhörig, offer, familjemedlem, konsument och enkätperson är det vanligare att kvinnor 

förekommer än inom de andra rollerna. Detta är grupper som kan ses som vanliga människor 

snarare än företrädare. Det är ett mönster som är genomgående i alla tre tidningar. 
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Fig 6. Antal kvinnor och män i olika roller i de tre tidningarna totalt.  
Inom parentes angives procent inom det totala. 
 
 
 Roll  Kön  Totalt 

 
Man Kvinna Oklart 

 
 

Företagsledare/chef/expert 431(17,1) 139(5,5) 3(0,2) 573(22,8) 
     
Rättsväsendeföreträdare 124(4,9) 37(1,5) 14(0,6) 175(7) 
     
Arbetar inom skola/vård/omsorg 10(0,4) 20(0,8) 0 30(1,2) 
     
Övriga tjänstemän 246(9,8) 107(4,3) 15(0,5) 368(14,6) 
     
Politiker 205(8,1) 61(2,4) 1(0,1) 267(10,6) 
     
Organisation/föreningsföreträdare 113(4,4) 52(2,1) 2(0,1) 167(6,6) 
     
Kulturarbetare 239(9,5) 115(4,6) 4(0,1) 358(14,2) 
     
Anhörig 15(0,6) 20(0,8) 4(0,2) 39(1,6) 
     
Offer 13(0,5) 20(0,8) 3(0,1) 36(1,4) 
     
Familjemedlem 12(0,5) 35(1,3) 1(0,1) 48(1,9) 
     
Konsument 8(0,3) 16(0,7) 0(0) 24(1,0) 
     
Enkätperson 84(3,3) 87(3,5) 0(0) 171(6,8) 
     
Övrig vanlig människa 125(5,0) 103(4,1) 12(0,4) 240(9,5) 
     
Okänt 1(0,1) 1(0,1) 18(0,6) 20(0,8) 
     
 
Totalt 

 
1626(64,6) 

 
813(32,3) 

 
77(3,1) 

 
 2516(100) 

     
 
 
 
I figur 7, 8 och 9 (se bilaga 3) framkommer att företagsledare/chef/expert samt 

politikergruppen är mansdominerade i samtliga tidningar. I Dagens nyheter och Barometern 

upptar männen nästan 80 procent av dessa två rollgrupper. I Aftonbladet är dominansen något 

mindre (men fortfarande ojämställd). Två tredjedelar av kulturarbetarna som kommer till tals i 

Aftonbladet är män. Inom samma grupp i Dagens nyheter är könsfördelningen jämn.    

Gruppen kulturarbetare ser något annorlunda ut i Aftonbladet än i Dagens Nyheter. I 

Aftonbladet framkommer många TV-personligheter, exempelvis stjärnor från Idol eller Let´s 

Dance intervjuas. Denna typ av kulturarbetare är i stort sett obefintlig i Dagens Nyheter som 

mer intervjuar konstnärer, författare och dansare. Gruppen enkätpersoner är den grupp som är 

helt jämställd i alla tre tidningar. Detta resultat syns även i Maria Edstöms studie TV-rummets 

eliter. Föreställningar om kön och makt i fakta och fiktion från 2006.  
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Vanliga grupper där kvinnor förekommer är familjemedlem, anhörig, konsument samt 

arbetare inom skola/vård/omsorg. Detta syns i samtliga tidningar, då kvinnor ofta uttalar sig 

om matpriser, vårdstrejk och barn. I exempelvis Dagens Nyheter består gruppen 

familjemedlem av 78 procent kvinnor. Van Zoonen (1994) menar att representation alltid har 

varit ett viktigt slagfält för feminister som är kritiska till att kvinnor sätts in i samma roller 

gång på gång.  

 

Studier från 70- talet visar att kvinnor redan då framkom i stereotypa roller i nyhetsmedierna. 

Män fick stå för expertis medan kvinnor fick tala som berörda (Gallagher 1981 se Kleberg 

2006). Även nätverket Allt är möjligt (Jacobsson, 2004) menar att män ofta beskrivs som 

aktiva, beslutsfattande och mäktiga medan kvinnor tvärtom skildras i privata och personliga 

sammanhang. Denna rollfördelning är något som syns tydligt i vår studie då kvinnor är 

vanligast inom rollgrupper som anhörig, offer, familjemedlem, konsument och enkätperson. 

Inom gruppen företagsledare/chef/expert är den manliga dominansen ytterst påtaglig. Männen 

tolkar och förklarar medan kvinnan är förbipasserande.  

 

Enligt Van Zoonen (1994) ger manliga och kvinnliga stereotyper i medier en skev bild av 

verkligheten då det finns många fler kvinnor i arbetande positioner än vad man kan få intryck 

av från medierna. Detta är en uppfattning som delas av Madeleine Kleberg (2003), som anser 

att mediebilden av kvinnor och män är skev då kvinnor idag har en högre representation än 

den som återspeglas i medierna. Tuchman (1978) anser att medierna hela tiden reproducerar 

samhällets roller och att detta är något som borde ifrågasättas mer. Hon menar att medierna på 

så sätt fördjupar den ensidiga bild av kvinnan som redan finns i samhället. 

 

Inom liberalfeminismen förklaras kvinnans underordnade ställning med att de under 

historiens gång uteslutits från både arbetsliv och politiska och lagliga rättigheter. Kvinnorna 

har istället förskjutits bort till hemmets privata sfär (Gemzöe, 2002). Denna teori finner vi 

stöd till i vår studie, som visar att kvinnor mest kommer till tals i privata roller. Detta är 

genomgående i alla tre tidningarna. 

 

Morgon- och kvällstidningar har olika typer av innehåll, och därmed även olika typer av 

källor.  I Aftonbladets policy står det att Aftonbladet som tidning ska ge en röst åt vanligt folk 

(Aftonbladet, 2008c). Tidningen lägger även stort fokus på nöje. Dagens nyheter har tagit på 

sig ett upplysningsansvar och vill ”bidra till att svenskarna förblir ett läsande och tänkande 
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folk” (Dagens nyheter, 2008b). Detta är ett mål som delas av tidningen Barometern. Även de 

vill lägga an en demokratisk aspekt som involverar läsaren i samhällsfrågor (Gunilla Sax, 

personlig kommunikation 081229). Båda tidningarnas upplysningskaraktär syns tydligt i våra 

resultat då båda använder sig mer av företrädare som intervjupersoner. I båda tidningarna är 

den vanligast förekommande rollen företagsledare/chef/expert. Aftonbladets mjukare karaktär 

visar sig tvärtom genom fler intervjupersoner som kan gå inom gruppen vanliga människor. 

Det skulle kunna förklara att Aftonbladet har en något jämnare könsfördelning. Att 

Aftonbladet inte har någon ekonomidel skulle kunna bidra till mindre intervjupersoner inom 

gruppen företagsledare/chef/expert. 

 

 

5.3 Kvinnor och män i tidningarnas olika delar 

Vi har i vår studie undersökt hur representationen av kvinnor och män skiljer sig åt i 

tidningarnas olika delar. Det vill säga nyhetsdel, ekonomidel, kultur/nöjesdel och övrig del. I 

övrig del ingår till exempel resesidor och familjesidor. Dessa sidor är oftast av mjukare 

karaktär. Statistiken visar att de mest jämställda delarna är övrigtdelarna där det totalt 

förekommer 51 procent män respektive 49 procent kvinnor. De minst jämställda delarna är 

ekonomidelarna där nästan 80 procent av dem som får uttala sig är män. Det beror antagligen 

på att många experter och chefer uttalar sig i denna del. 

 

Fig 10. Kvinnor och män som framträder genom pratminus i tidningarnas olika delar totalt.  
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Vi har även undersökt hur representationen av kvinnor och män på bild skiljer sig åt i 

tidningarnas olika delar. Här råder en betydligt jämnare fördelning då nyhetsdelarna och 

övriga delar faller inom ramen för jämställdhet (58/41). Även kultur/nöje är en hårsmån ifrån 

(61/39). I övriga delar är det för första gången kvinnor som överväger i statistiken med 53 

procent. Det är generellt sett alltså vanligare att kvinnor syns på bild än att de uttrycker sig 

genom pratminus. I nyhetsdelarna är skillnaden speciellt stor, då procentsatsen kvinnor på 

bild är nio procent större än procenten för kvinnor som får uttala sig. 

 

Fig 11. Kvinnor och män på bild i tidningarnas olika delar totalt.  
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Figur 12- 17 visar könsrepresentationen i de tre tidningarnas olika delar. Vi har valt att 

redovisa dessa figurer i bilaga tre. Figur 12 och 13 visar könsfördelningen i Dagens nyheters 

olika delar i text och bild. Nyhetsdelen, ekonomidelen och övrigtdelen i Dagens nyheter är 

klart mansdominerade när det gäller intervjupersoner. Den starkaste ställningen har män i 

ekonomidelen, där de upptar 76 procent av de intervjuade. I denna del intervjuades många 

experter, analytiker och chefer. Den jämnaste fördelningen finns inom kulturdelen, där 

förhållandet mellan män och kvinnor är 53/46 procent. I Dagens nyheters kulturdel framkom 

många dansare, koreografer och konstnärer. Dessa yrken kan- till skillnad från de 

yrkesgrupper som intervjuades i ekonomidelen- ses som mer estetiska och uttrycksfulla. Det 
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kan vara en anledning till att andelen kvinnor är högre. Även på bild dominerar männen i 

Dagens nyheters ekonomi- och nyhetsdel. Inom kultur och övrigt är könsfördelning helt 

jämställd. Bildstudiens resultat överensstämmer i stort med artikelstudiens. 

  

Figur 14 och 15 visar könsfördelningen i Aftonbladets olika delar i text och bild. Inom studien 

för intervjupersoner visar resultatet att kvinnor är underrepresenterade inom tidningens 

nyhetsdel och kultur/nöjesdel. Detta till skillnad från i Dagens nyhets kulturdel, där 

könsrepresentation var relativt jämn. I Aftonbladets kultur och nöjesdel syntes männen främst 

som popstjärnor, komiker och programledare. Dessa typer av yrken var inte lika framstående i 

Dagens nyheter som mer uppmärksammade dansare och konstnärer. I Aftonbladets övrigtdel 

är könsfördelningen jämn (49/51). En bidragande orsak till detta tror vi kan vara att det fanns 

många enkäter på dessa sidor. Rollgruppen enkätpersoner är nämligen den grupp som visat 

sig vara mest jämställd. Aftonbladet har ingen ekonomidel. Denna del är i både Dagens 

nyheter och Barometern den mest mansdominerade delen. Att Aftonbladet inte har en uttalad 

del för ekonominyheter kan delvis förklara varför Aftonbladet totalt har den jämnaste 

könsfördelningen av de tre tidningarna.  

 

Bildstudien visar liksom artikelstudien att kultur/nöjesdelen domineras av män. Delen för 

övriga artiklar är jämn. I nyhetsdelen framkommer däremot fler kvinnor på bild än vad som 

kom till tals i tillhörande artiklar. 32 procent kvinnor i text och 42 procent kvinnor på bild. 

Intressant är att i båda studierna är kultur/nöjesdelen den del i tidningen som är mest 

mansdominerad. Detta trots att tidigare forskning redovisat att kvinnor oftare förekommer i 

mjukare delar så som kultur och nöje. 

 

Figur 16 och 17 visar könsfördelningen i Barometerns olika delar i text och bild. Barometern 

är den mest mansdominerade av de tre tidningarna. Ekonomidelen är den som står ut, där hela 

89 procent av de intervjuade är män. I övrigtdelen är förhållandet 50/50 procent, dock bör 

poängteras att gruppen bara består av fyra intervjupersoner. 68 procent av dem som talar 

genom pratminus i Barometerns nyhetsdel är män och 30 procent kvinnor. Intressant är att 

relationen i nyhetsdelen inte alls är samma inom bildstudien. Här råder jämställdhet då 54 

procent är män och 46 procent kvinnor. 

 

Morgontidningar och kvällstidningar har olika karaktär och fokusområden (Hadenius & 

Weibull, 2003). Dagens nyheter och Barometern går under benämningen morgontidning och 
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Aftonbladet kallas kvällspress. Enligt Hadenius och Weibull (2003) kännetecknas 

kvällspressens journalistik av att den är spännande, underhållande och mjuk. Jansson (1998) 

menar att kvällstidningarnas viktigaste egenskaper anses vara att de har en modern form och 

rapporterar om oväntade händelser medan morgontidningarna står för ett mer seriöst material. 

De olika tidningarnas karaktär syns tydligt i tabellerna. Genom en enkel procenträkning kan 

vi se att Dagens nyheter och Barometern fokuserar mer på nyhets- och ekonomisidor än 

Aftonbladet som ger ett större utrymme till nöje. Detta är även något som bekräftas på 

Aftonbladets hemsida, ”Aftonbladet ska ge nyheter och service till vår läsare, men också 

förströelse och underhållning. Vi ska ha glimten i ögat” (Aftonbladet, 2008c). 

Totalt 70 procent av de intervjuade i Dagens nyheter framkom i artiklar på nyhets- eller 

ekonomisidorna. I Barometern var siffran över 80 procent. I Aftonbladet däremot framkom 

bara 63 procent av de intervjuade på nyhetssidorna, och hela 31 procent inom delen för kultur 

och nöje. De resterande sex procenten av intervjupersonerna i Aftonbladet kom till tals på 

övriga tidningssidor, det vill säga sidor med mjukare featurekaraktär. Även dagens nyheter 

hade en relativt hög andel intervjupersoner inom kultur och nöje, 27 procent. Barometern låg 

lägst med 16 procent.  

 

Kvinnor är underrepresenterade i stort sett alla tre tidningars alla delar. Mest jämställd är dock 

Dagens nyheters kultur/nöjesdel och Aftonbladets och Barometerns övrigtdel (Barometerns 

övrigtdel består dock bara av fyra personer). Minst jämställda totalt är nyhets- och 

ekonomidelarna. 
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6 Slutsats och diskussion 

I följande kapitel diskuterar och reflekterar vi kring vilka slutsatser vi kan dra av vår studie 

och dess resultat. Genom att resonera kring resultatets betydelse hoppas vi kunna erbjuda ett 

bredare perspektiv på genus och medier. Här ges även förslag till fortsatt forskning inom 

ämnet. 

 

 

6.1 Slutsats 

Män är överrepresenterade i alla tidningar och inom de allra flesta delarna. Detta visar sig 

framförallt i ekonomi- och nyhetsdelarna där den manliga dominansen är mycket påtaglig. 

Något jämnare är det inom tidningarnas mjukare delar, det vill säga kultur/nöjesdelarna och 

övriga delar.  

 

När kvinnor och män framkommer genom pratminus talar de ofta i olika roller. Att tolka och 

analysera är i den svenska nyhetspressen männens uppgift medan kvinnor ofta talar i privata 

roller som konsument eller mamma. 

 

Det är betydligt vanligare att kvinnor får synas på bild än att de får uttrycka sig i text. Detta är 

speciellt framträdande i Barometern där 44 procent kvinnor förekommer på bild medan endast 

30 procent fått uttala sig i tillhörande artikel. Dagens Nyheter är den tidning som är mest 

konsekvent när det gäller sin underrepresentation av kvinnor.  

 

I stort skiljer sig tidningarna inte särskilt mycket när det gäller representationen av kvinnor 

och män, varken på bild eller i text. Dock innebär morgon- och kvällstidningarnas karaktär 

och form vissa skillnader. Vi anser att de tre tidningar till grund för vår studie representerar 

tidningsmarknadens olika typer av nyhetsmedier. Resultaten speglar därför 

könsrepresentationen i svensk nyhetspress i stort.  
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6.2 Diskussion 

Vårt syfte med denna uppsats var att studera hur kvinnor och män representeras kvantitativt i 

svensk nyhetspress och på så sätt mäta graden av jämställdhet i tidningarna. Svaren på våra 

frågeställningar var ungefär vad vi förväntat oss - kvinnor är underrepresenterade. Resultaten 

av vår kvantitativa undersökning är dock något bättre än de i tidigare forskning. Det visar på 

en större jämställdhet i nyhetspressens innehåll nu än för några år sedan. Det är svårt att veta 

vad denna ökning av kvinnor kan bero på. Det skulle kunna tyda på en förändring i 

maktordning mellan kvinnor och män och/eller en ökad medvetenhet på redaktionerna. 

Ökningen är dock inte nog stor för att tyda på en jordskredsförändring i samhället. 

Fortfarande är innehållet i nyhetsmedierna långt ifrån jämställt.  

 

Vid en jämförelse mellan textstudiens och bildstudiens resultat framkommer det att det är 

vanligare att kvinnor får vara med på bild än att de får uttala sig i text. Tittar man på tidigare 

forskning ser man att det inte alltid varit så. Studier gjorda för bara några år sedan visar en 

betydligt mindre kvinnlig representation på bilder i nyhetspressen. Kan det vara så att vi i 

Sverige går mot en mer jämställd press? Eller är det så att kvinnor helt enkelt är tacksammare 

att titta på än att lyssna till? 

 

I ett tidigt skede valde vi att utgå från statistiska centralbyråns benämning av jämställdhet för 

att tolka våra resultat. Nu i efterhand känner vi att den benämningen av jämställdhet ibland 

varit problematisk. Vissa av våra resultat har fallit inom ramen för jämställdhet, då männens 

representation till exempel varit 59 procent och kvinnans 41 procent.  Vi är kritiska till detta 

då det aldrig är tvärtom. Är det verkligen jämställdhet att kvinnors representation alltid är 20 

procent mindre än männen? 

 

Kvinnor är underrepresenterade i alla tidningar och inom alla områden och när de väl får tala 

framkommer de oftast i privata roller. Männen däremot tolkar och analyserar skeenden i 

samhället genom sina maktpositioner. Vår studie visar alltså hur maktordningen hela tiden 

reproduceras i svensk nyhetspress. Ett vanligt förekommande exempel i vår undersökning är 

att en man genom sin yrkesroll analyserar en händelse. Kvinnan och andra sidan får som 

berörd bara berätta hur det känns.  

 

Vi visste att gruppen manliga företrädare dominerar i medierna, men är ändå förvånade över 

hur stark denna grupp faktiskt är. Dock är det skillnad på företrädare och företrädare. Innan vi 
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gjorde studien hade vi en föreställning om att till exempel anställda inom skola/vård /omsorg 

skulle vara en stor kvinnodominerad grupp. Gruppen består visserligen till största del av 

kvinnor, men består av så få personer att det är svårt att göra generaliseringar. Det är 

intressant i sig då det visar att de så kallade kvinnoyrkena knappt syns i medierna.  

 

Jämställdhetsfrågan är i perioder ett hett ämne på nyhetspressens dagordning. Vanliga frågor 

som nyhetspressen då rapporterar om är lika lön och sexuella trakasserier. Dock ifrågasätts 

sällan eller aldrig hur de själva framställer män och kvinnor. Våra resultat visar att det inte 

råder jämställdhet i nyhetspressen då kvinnor är gravt underrepresenterade. Detta 

osynliggörande visar på en oerhörd diskriminering. Vi tycker därför att osynliggörandet av 

kvinnor borde vara en av jämställdhetsdebattens viktigaste frågor.  

 

Det råder visserligen inte full jämställdhet i samhället i stort, men vi tror att medierna bromsar 

utvecklingen genom att reproducera och sätta in kvinnor i samma roller om och om igen. 

Enligt Gripsrud (2000) påverkar mediebilden hur kvinnor och män ser på sig själv och andra. 

Vi är övertygade om att denna mediebild gör det svårt för både kvinnor och män att utvecklas 

i andra riktningar än den redan tilldelade. Tuchman (1978) menar att medierna förintar 

kvinnan och ger bilden av att hon inte är särskilt viktig i samhället.  

 

Enligt Hadenius och Weibull (2003) har massmedierna en stark ställning i samhället då 

människor är beroende av dem för en orientering i omvärlden. Vi ses det därför som ett 

oerhört stort problem att medierna hela tiden framställer kvinnan som mindre viktig. Om 

maktordningen mellan kvinnor och män ska kunna balanseras måste medierna ta sitt ansvar 

som tredje statsmakt. Jarlbro (2006) anser att medierna borde vara en demokratisk mötesplats 

i samhället där alla röster får höras och synas. Hon anser dock inte att medierna tar vara på 

denna chans att påverka jämställdheten i positiv riktning.  Vi tror att om medierna skulle 

utnyttja denna möjlighet att förändra istället för att reproducera könsrollerna skulle samhället 

se annorlunda ut. 

 

Resultaten visar att medier inte erbjuder en sanningsenlig bild av verkligheten. Vi vet till 

exempel att männen utgör avsevärt mindre än 65 procent av befolkningen. Kvinnan i svensk 

nyhetspress är ofta en förbipasserande person som får uttala sig om väder och vind, det vill 

säga om saker som anses mindre viktiga. Då kvinnor systematiskt framställs i förbipasserande 

roller ger detta en bild av vilka möjligheter i samhället kvinnor har. Vi är fast övertygade om 
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att kvinnans roll i samhället skulle se annorlunda ut om till exempel fler framgångsrika 

kvinnor fick ta plats på den offentliga arenan. 

 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Sverige betraktas internationellt som ett av de länder där man kommit längst inom 

jämställdhet. Det är ett synsätt som går stick i stäv med resultaten av denna studie. Det vore 

därför intressant att undersöka hur representationen av kvinnor och män i nyhetspressen ser ut 

i ett annat land, till exempel Storbritannien. Man skulle då kunna ställa svenska och brittiska 

resultat mot varandra. Då medier och medieklimatet ser olika ut i olika länder skulle en sådan 

studie ge en bred och jämförande bild. 

 

En annan möjlighet är att utveckla den undersökning som gjorts i denna rapport. Man skulle 

då kunna gå in djupare på exempelvis citatens längd, ordning samt hur många gånger de olika 

intervjupersonerna kommer till tals. Man skulle i en sådan studie även undersöka journalisten. 

Kan representationen av kvinnor och män i artiklarna knytas till skribentens kön?  

 

Det är alltid intressant att forska kring varför resultat ser ut som de gör. Varför är kvinnor som 

intervjupersoner så underrepresenterade i nyhetspressen? Hur ser relationen mellan 

verkligheten och mediernas representation ut? Är representationen något man aktivt arbetar 

kring på redaktionerna? Vad säger journalisterna själva? En sådan studie skulle kunna ge 

forskningen djup snarare än att bara presentera resultat. 
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Bilaga 1 - Kodschema 

Nedan redovisas det kodschema som användes vid kodningen av materialet. 

 

Variabel 1: Tidning 

 V1) Dagens nyheter 

V2) Aftonbladet 

V3) Barometern 

 

Variabel 2 – avdelning i tidningen 

V1) Nyheter 

V2) Ekonomi 

V3) Kultur/ nöje 

V4) Övrig 

 

Variabel 3: Representation av kön 

V1) Man 

V2) Kvinna 

V3) Oklart 

 

Variabel 4: Roller intervjuobjekt 

V1) Företagsledare/chef/expert 

V2) Rättsväsendeföreträdare 

V3) Arbetar inom skola/vård/omsorg 

V4) övriga tjänsteman 

V5) Politiker 

V6) Organisations/föreningsföreträdare 

V7) Kulturarbetare 

V8) Övrig företrädare 

V9) Anhörig 

V10) Offer 

V11) Familjemedlem 

V12) Konsument 

V13) Enkätperson 

V14) Övrig vanlig människa 

 

 

 



Bilaga 2 - Rollindelning 

Variabel 4 står för intervjuobjektens roller. Alltså i vilka roller kvinnor och män uttalar sig. Nedan 

redovisas de fjorton rollgrupper mer specifikt.  

 

1) Företagsledare/Chef/Expert     

Ambassadråd     Forskare    Rektor  

Analytiker     Forskningschef  Regionchef 

Arkitekt     Generaldirektör  Rysslandsföreträdare 

Biolog      Grundare   Sakkunnig  

Barnexpert     Gruppchef   Stadsbyggnadsdirektör 

Chef för EU:s valobservatörer  Kommundirektör  Statistiker 

Chefredaktör     Kulturchef   Sverigechef   

Chefsnutrier      Kungligheter    Tandläkare 

Doktorand     Kursansvarig univeritet Tandläkarchef   

Ekonomidirektör    Läkare    VD 

Enhetschef     Marknadschef   Vice VD 

Europachef Psykolog    Meterolog   Verksamhetschef 

Expert       Miljöexpert    Veterinär 

Forskningsansvarig    Professor   Ägare stort företag 

      

2) Rättsväsende 

Advokat     Jurist    Polis högre 

Häktes/fängelse personal   Polis    Åklagare 

 

3) Arbetar inom skola/vård/omsorg 

Fritidsgårdsledare    Lärare     Teamledare barnahus 

Förskolelärare     Skolkurator 

 

4) Övriga tjänstemän 

Bankanställd     Handlare börsen  Pressekreterare 

Butiksansvarig    Informatör   Privatekonom 

Bonde      Journalist    Projektledare 

Chaufför     Kapten    Präst 

Egenföretagare liten firma   Kock    Räddningstjänsteman  

Familjecoach     Konsult    Säkerhetsansvarig 



Föreståndare      Museipedagog  Taleskvinna 

Försäljare      Partisekreterare   Tolk  

Varumärkesstrateg 

 

5) Politiker: 

Politiker oavsett rang, lokalt, nationellt och globalt. 

 

6) Organisation/förening:  

Arbetare     Jaktledare   Rädda barnen  

Biståndsarbetare    Kampanjledare  Samhällsförening 

Cancerfonden     Krav    Sektmedlem  

Facklig     Kyrkoråd    Självhjälpsgrupp 

Folkbildningsförbundet   Naturskyddsföreningen SIDA  

Generaldirektör    Olympiska kommittén  Svenskt näringsliv 

Greenpeace     Ombud bris   Sveriges konsumenter 

Handläggare förening    Projektchef Trafikexpert Tävlingsledare 

Idrottare      PRO Vuxna på stan   

Idrottsförening     Religiös grupp 

 

7) Kultur:  

Fotograf     Koreograf   Skådespelare  

Författare     Musiker   Utställningsansvarig 

Konstnär     Producent   TV-personlighet 

Komiker     Programledare   

 

8) Övriga företrädare 

Ingen intervjuperson hamnade inom denna roll. 

 

9) Anhörig: 

Dotter kidnappad pappa   Mamma till skadad  Son dödsfall 

Mamma mördade barn   Vänner till avlidna  (etc) 

 

 

 

 



10) Offer: 

Flykting     Offer naturkatastrof  Offer lurendrejeri 

Målsägande     Offer brott 

    

 

11) Familjemedlem: 

Dotter      Mamma   Pappa   

Farmor      Mormor   Son 

(etc) 

 

12) Konsument: 

Bostadssökande    Kund i affär   Testar programvara  

Demonstrant matpriser    Restaurangbesökare  

      

13) Enkätpersoner: 

Personer som tillfrågats i enkäter av olika slag. 

 

14) Övriga vanliga: 

Bantare     Födelsedagsbarn   Ramadanutövare 

Besökare evenemang    Husse    Resenär/turist 

Brottsling/förövare    Idrottare   Sjuk  

Dagisbarn     Krigsförbrytare  Tävlingsdeltagare  

Elever/studenter    Motionär   Vardagshjälte  

Fildelare      Papperslösa   Varslad  

Förbipasserande     Pensionär   Vittne   

      

15) Okänd: 

Anonym källa     Person med god insyn  Uppgiftslämnare  

Folk      Person i närhet av 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3 – Tabeller och figurer 

Här redovisas tabellerna, vars resultat har framkommit i resultatdelen. Vissa av dem innehåller samma 

information som de diagram som finns med i resultatdelen. Andra kompletterar de tabeller som redan finns i 

själva uppsatsen, detta gäller de sista tre figurerna, det vill säga figur 15, 16 och 17.   

 

 

Fig. 2 och Fig. 4 är båda baserade på Tabell 1. Fig. 3 och Fig. 5 är baserade på Tabell 2. 

 

Tabell  1. Kvinnor och män som framträder genom pratminus i de tre olika tidningarna. Procent angivet inom parentes.  

Tidning  Kön  Totalt 

  

 Man Kvinna Oklart 

 

 

Dagens Nyheter 577 (66) 286 (33) 13 (1) 

 

876 (100) 

 

Aftonbladet 

 

 

468 (59) 270 (34) 52 (7) 790 (100) 

Barometern  

 
581 (68) 257 (30) 12 (2) 850 (100) 

     

Totalt 1626 (65) 813 (32) 77 (3) 2516 (100) 

 

 

Tabell 2.  Kvinnor och män som framträder på bild i de tre olika tidningarna. Procent angivet inom parantes. 

Tidning  Kön  Totalt 

  

 Man Kvinna Oklart 

 

 

Dagens Nyheter 

 

398 (62) 

 

238 (37) 

 

2 (1) 

 

638 (100) 

 

Aftonbladet 

 

554 (59) 377 (41) 0 (0) 932 (100) 

Barometern  

 
312 (56) 245 (44) 0 (0) 559 (100) 

     

Totalt 1264 (59) 860 (40) 5 (1) 2142 (100) 

 



Fig. 6 är baserade på Tabell 3. Fig. 7 är baserad på Tabell 4. 

 

Tabell 3. Kvinnor och män som framträder genom pratminus i tidningarnas olika delar totalt. Procent inom parantes. 

 Del  Kön  Total 

  

 Man Kvinna Oklart 

 

 

Nyheter 

 

1110 (65) 

 

552 (32) 

 

56 (3) 

 

1718 (100) 

 

Ekonomi 

 

207 (78) 

 

57 (21) 

 

2 (1) 

 

266 (100) 

 

Kultur/nöje 

 

256 (60) 

 

155 (36) 

 

19(4) 

 

430 (100) 

 

Övrig 

 

52 (51) 

 

49 (49) 

 

0(0) 

 

101(100) 

     

 

 

Tabell 4. Kvinnor och män på bild i tidningarnas olika delar totalt. Procent angivet inom parantes. 

 Del  Kön  Total 

  

 Man Kvinna Oklart 

 

 

Nyheter 

 

792 (58) 

 

561 (41) 

 

3 (1) 

 

1356 (100) 

 

Ekonomi 

 

102 (70) 

 

42 (29) 

 

1 (1) 

 

145 (100) 

 

Kultur/nöje 

 

335 (61) 

 

218 (39) 

 

0 (0) 

 

554 (100) 

 

Övrig 

 

35 (47) 

 

39 (53) 

 

0(0) 

 

74 (100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nedan redovisas rollfördelningen i de olika tidningarna. 

 

Fig 7. Antal kvinnor och män i olika roller i Dagens nyheter. Inom parentes angives procent inom roll.  

 Roll  Kön  Totalt 

 Man Kvinna Oklart  

 

Företagsledare/chef/expert 

 

203 (76) 

 

64 (24) 

 

1( 4) 

 

268(100) 

 

Rättsväsendeföreträdare 

 

43 (73) 

    

 14(24) 

       

 2(3) 

     

59(100) 

 

Arbetar inom skola/vård/omsorg 

       

1 (25) 

        

3 (75) 

 

0 (0) 

       

 4 (100) 

 

Övriga tjänstemän 

     

73 (66) 

     

 33 (30) 

      

5 (4) 

    

111(100) 

 

Politiker 

     

99 (78) 

     

 26 (20) 

        

1 (2) 

  

126(100) 

 

Organisations/föreningsföreträdare 

     

37 (62) 

      

21 (35) 

 

2 (3) 

     

 60 (100) 

 

Kulturarbetare 

     

52 (51) 

      

51 (49) 

 

0 (0) 

 

103(100) 

 

Anhörig 

       

0 (0) 

       

4 (80) 

 

1 (20) 

 

5 (100) 

 

Offer 

       

5 (56) 

       

4 (44) 

        

0 (0) 

       

 9 (100) 

 

Familjemedlem 

       

4 (22) 

   

  14(78) 

        

0 (0) 

     

 18 (100) 

 

Konsument 

       

3 (27) 

      

 8 (72,7) 

  

0( 0) 

 

11 (100) 

 

Enkätperson 

 

16(50) 

     

16(50) 

   

0 (0) 

 

32 (100) 

 

Övrig vanlig människa 

 

41 (59) 

      

28 (40) 

  

1 (1) 

       

70 (100) 

 

Totalt 

 

    

577(66) 

 

286(33) 

 

13(1) 

 

876(100) 

 

 

 

 

 

 



Fig 8. Antal kvinnor och män i olika roller i Aftonbladet. Inom parentes angives procent inom roll.  

 Roll  Kön  Totalt 

 
 

Man Kvinna 

 

Oklart  

 

Företagsledare/chef/expert 84 (71) 

 

33 (28) 

 

1 (1) 118(100) 

     

Rättsväsendeföreträdare 50 (69) 15 (21) 7 (10) 72(100) 

     

Arbetar inom skola/vård/omsorg 2 (40)  3 (60) 0 (0)   5 (100) 

     

Övriga tjänstemän 60 (62) 31 (32) 6 (6) 97 (100) 

     

Politiker 22 (63) 13 (37) 0 (0) 35 (100) 

     

Organisations/föreningsföreträdare 8 (80) 2 (20) 0 (0) 10 (100) 

     

Kulturarbetare 138(73) 46 (25) 4 (2) 188(100) 

     

Anhörig 12 (38) 16 (52) 3 (10) 31 (100) 

     

Offer 3 (16) 14 (73) 2 (11) 19 (100) 

     

Familjemedlem  3 (18) 14 (82) 0 (0) 17 (100) 

     

Konsument  0 (0)  2 (100) 0 (0)  2 (100) 

     

Enkätperson 48 (50) 48 (50) 0 (0) 96 (100) 

     

Övrig vanlig människa 37 (46) 32 (40) 11(14) 80 (100) 

     

Okänt  1 (5)  1 (5) 18 (90) 20 (100) 

           

 

Totalt 

 

468(59) 

 

270(34) 

 

52 (7) 

 

790(100) 

     

 

 

 

 



Fig 9. Antal kvinnor och män i olika roller i Barometern. Inom parentes angives procent inom roll.  

 Roll  Kön  Totalt 

 
Man Kvinna 

 

Oklart 

 

 

Företagsledare/chef/expert 144(77) 42(22) 1(  1) 187(100) 

     

Rättsväsendeföreträdare 31(71) 8(18) 5(11) 44(100) 

     

Arbetar inom skola/vård/omsorg 7(40) 14(60) 0(0) 21(100) 

     

Övriga tjänstemän 113(71) 43(27) 4(2) 160(100) 

     

Politiker 84(79) 22(21) 0(0) 106(100) 

     

Organisations/föreningsföreträdare 68(70) 29(30) 0(0) 97(100) 

        

Kulturarbetare 49(73) 18(27) 0(0) 67(100) 

        

Anhörig 3(100) 0(0) 0(0) 3(100) 

     

Offer 5(63) 2(25) 1(12) 8(100) 

     

Familjemedlem 5(38) 7(54) 1(8) 13(100) 

     

Konsument 5(45) 6(55) 0(0) 11(100) 

        

Enkätperson 20(46)   23(54) 0(0) 43(100) 

     

Övrig vanlig människa 47(52) 43(48) 0(0) 90(100) 

            

 

Totalt 

 

581(68) 

 

257(30) 

  

 12(2) 

 

850(100) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nedan redovisas könsfördelningen i tidningarnas olika delar i bild och text. Figur 12 och 13 berör 

Dagens nyheter, figur 14 och 15 Aftonbladet och figur 16 och 17 Barometern. 

 

 

Fig 12. Antal kvinnor och män som framträder genom pratminus i Dagens nyheters olika delar.  

Inom parentes angives procent inom del. 
 
 Del  Kön  Total 

  
 
Man Kvinna Oklart 

 

 
Nyheter                          

 
311 (65) 

 
158 (33) 

 
9 (2) 

 
478 (100) 

      
Ekonomi 175 (76) 53 (23) 2 (1) 230 (100) 
      
Kultur/nöje 80 (53) 69 (46) 2 (1) 151 (100) 
      
Övrig 10 (62) 6 (38) 0 (0) 16 (100) 
      
 
Totalt 

 
576(66) 

 
286(33)     

 
13(1) 

 
875(100) 

     

 

 

 

Fig 13. Antal kvinnor och män på bild i Dagens nyheters olika delar.  

Inom parentes angives procent inom del. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del  Kön  Totalt 

 
 
Man Kvinna Oklart 

 

     
Nyheter 205 (66) 103 (33)  1 (1) 309 (100) 
      
Ekonomi 97 (70) 40 (29) 1 (1) 138 (100) 
      
Kultur/nöje 85 (50) 85 (50) 0 (0) 170 (100) 
      
Övrig 11 (52) 10 (48) 0 (0) 21 (100) 
      
 
Totalt 398 (62) 238 (37) 2 (1) 

      
638 (100) 
 



Fig 14. Antal kvinnor och män som framträder genom pratminus i Aftonbladets olika delar.  

Inom parentes angives procent inom del. 
 

 Del  Kön  Totalt 

  
 
Man Kvinna Oklart 

 

Nyheter 291(59) 165(34) 35(7) 491(100) 
      
Kultur/nöje 137(62) 64(30) 17(8) 218(100) 
      
Övrig 40(49) 41(51) 0(0) 81(100) 
      
 
Totalt 

 
468(59) 

 
270(34) 

 
52(7) 

 
790(100) 

     
 

 

 

Fig 15. Antal kvinnor och män på bild i Aftonbladets olika delar.  

Inom parentes angives procent inom del. 

 

Del                             Kön  Totalt 
  

Man 
 
Kvinna 

 
Oklart 

 

Nyheter 
339 (58) 248 (42) 1 (1) 

588 
(100) 

      
Kultur/nöje 

191 (65) 101 (35) 0 (0) 
292 
(100) 

      
Övrig 24 (46) 28 (54) 0 (0) 52 (100) 
      
 
Totalt 
 

554 (59) 377 ( 40) 1 (1) 
 
932 
(100) 

      

 
 
 
 

Fig 16. Antal kvinnor och män som framträder genom pratminus i Barometerns olika delar.  

Inom parentes angives procent inom del. 
 

 Del  Kön  Total 

  
 
Man Kvinna Oklart 

 

Nyheter 508(68) 229(30) 12(2) 749(100) 
      
Ekonomi 32(89) 4(11) 0(0) 36(100) 
      
Kultur/nöje 39(64) 22(36) 0(0) 61(100) 
    ,  
Övrig 2(50) 2(50) 0(0) 4(100) 
      
 
Total 

 
581(68) 

 
257(30) 

 
12(2) 

 
850(100) 

     

 



Fig 17. Antal kvinnor och män som på bild i Barometern olika delar.  

Inom parentes angives procent inom del. 
 

Del  Kön  Totalt 
     
 Man Kvinna Oklart  
Nyheter 248 (54) 210 (46) 1 (0) 459 (100) 
     
Ekonomi 5 (71) 2 (29) 0 (0) 7 (100) 
     
Kultur/nöj 59 (64) 32 (35) 1 (1) 92 (100) 
     
Övrigt 0 (0) 1( 100) 0 (0) 1 (100) 
     
 
Totalt 
 

312 (56) 245 (44) 2 (1) 559 (100) 

 


