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ABSTRAkT

Den här uppsatsen undersöker hur jämställdhet, feministisk teori/praktik och kvinnors 
organisering diskuteras på ledarplats. Undersökningen består av två delar, en kvantitativ 
och en kvalitativ. Den kvantitativa mäter antalet artiklar under perioden 16 april – 6 maj 
2007  i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Sydsvenska Dagbladet. 
Den kvalitativa undersökningen syftar till att närmare visa på vilket sätt de undersökta 
tidningarnas ledartexter förhåller sig till jämställdhet, feminism och kvinnoorganisa-
tioner.  Uppsatsen knyter framförallt an till R.W Connell’s teorier om genusordning och 
hegemonisk maskulinitet. Dessutom används teorier kring mediernas dagordningsfunk-
tion. Resultatet av studien visar att de fyra undersökta tidningarnas ledarsidor ägnar litet 
utrymme åt jämställdhet, feministisk teori/praktik och kvinnors organisering. Totalt 11 
texter av 311 behandlar de ovan angivna områdena. Utrymmet varierar också i hög grad 
mellan tidningarna. Dagens Nyheter hade under den undersökta perioden inga artiklar 
medan Sydsvenskan hade 6 stycken. I den mån områdena tas upp är det ofta i form av 
en reaktion på ett politiskt utspel. Den kvalitativa undersökningen  visar att tidningarna 
i sak är positivt inställda till jämställdhet men att tidningarna inte anser områdena vara 
av större intresse samt att beskrivningen av feminism och kvinnoorganisationer stundtals 
riskerar att kategoriseras av stereotyper och stigmatisering. 

NYCkeLoRD: Ledare, feminism, jämställdhet, kvinnoorganisationer, opinionsbildning, 

agenda-setting.
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1. INLeDNING

”Elitfeministerna är, som jag ser det, den lilla grupp kvinnor som 
befinner sig på den yttersta delen av normalfördelningskurvan, och 
vars hjärnor är mycket maskulina. De är maktlystna (som män) 
högljudda (som män), och ska pressa på hela samhället sina idéer och 
attityder. Eftersom de också är politiskt aktiva, och aggressiva (som 
män) törs ingen sätta emot.”  

 Annica Dahlström intervjuas av Maria Abrahamsson, ledare i SVD 3 augusti 200�

Vilka är elitfeministerna som det talas om i citatet ovan? 
Begreppet feminism leder ofta till förvirring trots att den grundläggande ansatsen är rela-
tivt enkel: 1) kvinnor är underordnade män och 2) detta förhållande bör ändras1. femi-
nismen som idétradition rymmer en mängd olika riktningar men de kan alla enas kring 
den centrala analys av samhällets ordning som definieras här ovan. ändå ses feminism i 
allmänhet och feminister i synnerhet ofta som någonting hotfullt och suspekt i pressen. 
 I det svenska samhället, som ofta och gärna slår sig för bröstet och utropar sig till 
världens mest jämställda land ses feminister ofta som aggressiva manshatare. Men ett sam-
hälle kan inte sägas vara mer eller mindre jämställt, det är antingen eller. Vi kan peka på 
den höga kvinnorepresentationen i riksdagen, vi kan peka på de allt mindre löneskillnad-
erna mellan kvinnor och män och dra slutsatsen att vi är så gott som jämställda. Men vi 
kan också peka på den skeva fördelningen av föräldraledigheten, eller de stora skillnaderna 
i kvinnor och mäns hushållsarbete och dra slutsatsen att det finns mycket kvar att göra 
innan Sverige kan slå sig för bröstet som världens mest jämställda land. 
 Vår uppfattning om samhället, våra medmänniskor och vår egen situation präglas 
alltmer av den information vi får från dagspressen. Vi är beroende av deras verklighets-
beskrivning i viktiga politiska frågor precis som i vardagliga bag-in-box-test. Hur ledar-
sidorna då väljer att beskriva den svenska jämställdheten blir centralt för hur vi som läsare 
kommer att uppfatta vår omvärld. 
 att undersöka svenska ledarsidor och deras inställning till jämställdhet, feminism 
och kvinnoorganisationer är för mig starkt kopplat till citatet ovan. Det är taget från en 
ledare som avslutas med att journalisten frågar professor annica Dahlström om det är en 
tillfällighet att det under hennes studietid i lund var fler plattbröstade tjejer som läste 
matematik än moderna språk. Dahlström svarar att det säkerligen inte handlade om en 
tillfällighet. Matematisk begåvning kan  kopplas till testosteronhalten under graviditeten. 
Textens beskrivning av elitfeminister och sambandet mellan matematisk begåvning och 
testosteron gjorde mig nyfiken på att närmare studera hur svenska ledartexter förhåller sig 
till feminism och jämställdhet.

1 Gemzöe (2005) s. 13
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1.1 SYFTe
Hur texterna på svenska tidningars ledarsidor förhåller sig till jämställdhet och de organi-
sationer som i huvudsak driver jämställdhetsfrågorna är en fråga om vilken vikt jämställ-
dheten tillmätts av den opinionsbildande journalistiken, och därmed också hur viktiga 
läsarna upplever områdena. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka i vilken mån 
jämställdhet, feministisk teori/praktik och kvinnoorganisationer tas upp på dagstidnin-
gars ledarsidor men också på vilket sätt de diskuteras. att undersöka hur texterna förhåller 
sig till områdena innebär också att man undersöker vilken retorisk bild ledarsidorna 
förmedlar till sina läsare.

1.2 DISpoSITIoN
Uppsatsen inleds med ett avsnitt där den historiska kvinnokampen sammanfattas för 
att ge läsaren en överblick av hur kvinnors kamp för rättigheter gestaltat sig. I kapitel 2 
gås tidigare forskning igenom. Dessutom presenteras de teoretiska utgångspunkter som 
uppsatsen stödjer sig på, vilket utmynnar i uppsatsens frågeställningar. Här presenteras 
också en sammanfattning av central feministisk teoribildning. I kapitel 3 presenteras 
undersökningens material och de metoder som använts. I kapitel 4 presenteras uppsatsens 
resultat tillsammans med en analys. I de avslutande kapitlen redogörs för uppsatsens slut-
satser, här finns också en avslutande diskussion.
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1.3 HISToRISk kVINNokAMp
för att sätta in studien i en kontext kommer en genomgång av den historiska kvinnokam-
pen att ingå. Genomgången gör inga anspråk på att vara heltäckande. Syftet är snarare 
att erbjuda en historisk fond till dagens jämställdhetsdebatt. I genomgången kommer 
begreppet kvinnokamp och kvinnorörelser stundtals att användas växelvis. De ska då ses 
som synonymer.
 kvinnokampens historiska idéutveckling delas vanligtvis in i två tidsperioder, första 
vågen, andra hälften av 1800-talet till omkring 1920, och andra vågen, 1960-70-tal2. 
Under det som kallas kvinnokampens första våg var de dominerande idéinriktningarna, 
liberalfeminismen och den socialistiska feminismen, de har senare kommit att plockas upp 
under den andra vågens kvinnokamp. Radikalfeminismen brukar härledas till den andra 
vågens era även om det går att spåra radikalfeministiska ansatser redan i kvinnokampens 
tidiga stadier. Mary Wollstonecraft och hennes skrift, Till försvar av kvinnans rättigheter 
(1792), är ett av de centrala verken i feminismens tidiga utveckling. 
 Under kvinnorörelsens första våg stred kvinnorna framförallt för frågor som rörde 
äganderätt, tillträde till utbildningsinstitutionerna och arvsrätten. Den mest centrala 
frågan för den dåtida kvinnokampen var emellertid rösträtten som inte blev allmän och 
lika (i Sverige) i begreppets egentliga betydelse (allmän och lika rösträtt för både män och 
kvinnor) förrän 1921. Tidsperioden kan beskrivas som tid av kamp för kvinnors formella 
rättigheter där viktiga aktörer var politiska kvinnoförbund (fredrika Bremer-förbundet 
och Svenska kvinnors vänsterförbund) som fortfarande är verksamma3.
 Den andra vågen, ofta kallad den moderna kvinnorörelsen, brukar i Sverige dateras 
till 1970-talet4. kvinnogrupper som Grupp 8 och kvinnoligan kan kopplas till dåtida 
vänsterradikala strömningar. De här och liknande grupper försökte i stor utsträckning 
påverka samhället genom utomparlamentariska aktioner. Genusforskaren kjell östberg 
menar att 1970-talet också kan ses som den hittills viktigaste perioden av reformer på 
jämställdhetsområdet. fri abort, en utbyggd föräldraförsäkring, en fördubbling av kvin-
norepresentationen i riksdagen är alla exempel på dåtida förändringar. 
 om den första vågens kvinnokamp hade fokuserat på kvinnors formella rättigheter, 
kan 70-talet snarare ses som en period då kvinnors specifika erfarenheter och kunskaper 
lyftes fram. När många av de formella rättigheterna nu var vunna stod striden kring det 
faktiska inflytandet i samhället. kvinnor skulle ha samma möjligheter som män och den 
välkända parollen ”Det personliga är politiskt” blev ett uttryck för de radikalfeministiska 
strömningarna under perioden. Gränsen mellan den produktiva och den reproduktiva 
sfären suddades alltmer ut5. 

2 Gemzöe (2005) s. 30
3 Rönnblom (2002) s. 71
� Svanström & Östberg (200�) s. 159
5 Rönnblom (2002) s. 72
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efter 1970-talets inriktning på radikal kamp beskrevs 1980-talet av medierna som kvin-
norörelsens död. I stället för aktioner och demonstrationer verkade den dåtida kvin-
norörelsen genom tidningar, kvinnohus och kvinnojourer. Perioden har av statsvetaren 
Malin Rönnblom beskrivits som en period av specialisering snarare än breda aktioner. 
Under 90-talet fick den svenska kvinnokampen en vitamininjektion. efter valet 1991 då 
kvinnorepresentationen i riksdagen sjunkit drastiskt startades det feministiska nätverket 
Stödstrumporna. Inspirerade av den amerikanska feministen Susan faludi, ville Stöd-
strumporna handla innan det var försent. faludi har i boken Backlash – kriget mot kvin-
norna, beskrivit den motreaktion hon tyckte sig se i det amerikanska samhället i slutet 
av 80-talet. De rättigheter som kvinnorörelsen uppnått började ifrågasättas, inte bara av 
konservativa politiker som försökte luckra upp aborträtten utan också av aktiva feminister 
som menade att jämställdhetskampen gått för långt. De många skilsmässorna, kvinnors 
ökade ohälsa, det accelererande våldet, allting kunde kopplas till kvinnorörelsernas segrar. 
Den alltmer oberoende kvinnan hotade att slå sönder den traditionella familjen och göra 
unga kvinnor osäkra på sin könsidentitet6. 
 I Sverige befarades samma händelseutveckling vilket var en av orsakerna till bildandet 
av Stödstrumporna7. Det främsta målet för det informella närverket var att öka kvin-
norepresentationen inom den politiska maktsfären samtidigt som jämställdhetsfrågorna 
skulle lyftas upp på dagordningen8. I nätverket ingick ett flertal journalister, författare och 
debattörer. Bland annat fanns kvinnor anställda på de fyra största rikstäckande dagstid-
ningarna med. Stödstrumporna var från början tänkt att fungera som ett hemligt nätverk, 
tanken var att man på så sätt skulle kunna oroa den politiska makten genom att inte vara 
en identifierbar motståndare. Ryktena började dock snabbt gå om den nya, underjordiska 
organisationen, där flera av de ledande feministiska debattörerna (Maria-Pia Boëthius, 
ebba Witt-Brattström, agneta Stark) fanns med. När nätverket tills slut klev ut i offent-
ligheten väcktes frågan om  partibildning. företrädare för Stödstrumporna hade tidigare 
deklarerat att man ville se varvade listor hos de etablerade partierna, i annat fall skulle 
en kvinnolista bildas. Hotet visade sig vara effektfullt, valet 1994 blev en framgång och 
andelen kvinnor i riksdagen ökade till strax över 40 procent. 
 att kunna sprida sitt budskap till de större massorna har alltid varit en nödvändig 
strategi för dem som slåss för sina rättigheter. Redan Mary Wollstonecraft sökte påverka 
opinionen genom att formulera sina tankar i skrift. Stödstrumporna verkade genom att 
nätverkets medlemmar fanns på alla nivåer i samhället. Inte minst viktiga var de kvinnor 
som fanns på tidningsredaktionerna. 
 

� Faludi (1992)
7 Ulmanen (1998) s. 1�
8 Ibid (1998) s. 20
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år 2003 var närmare 45 procent av yrkesverksamma journalisterna i Sverige kvinnor9. 
knappt fyrtio år tidigare, 1965 var samma andel 16 procent. Det har med andra ord hänt 
mycket med kvinnorepresentationen inom journalistkåren. Men inte överallt. När det 
gäller kvinnorepresentationen bland ledarskribenterna är siffrorna betydligt sämre. enligt 
en undersökning som tidningen Dagen utfört (Tidningen Dagen 2006), är andelen 
kvinnliga ledarskribenter på 88 svenska dagstidningar endast 22 procent. av de politiska 
redaktörerna på ledarsidorna var andelen kvinnor 12 procent. Vad säger de här siffrorna 
om svenska ledarsidor? om man ser ledarsidan som tidningarnas finrum blir siffrorna 
kanske lättare att förstå. Trots att andelen kvinnor ökar inom de flesta mansdominerade 
yrken och trots att kvinnor i dag är i majoritet på landets högskoleutbildningar är det fort-
farande i huvudsak män som är chefer och män som sitter i styrelserummen. Precis som 
på ledarsidorna dominerar äldre män på samhällets toppositioner. Den förkrossande delen 
män bland de svenska ledarskribenterna bidrar med ännu en intressant frågeställning till 
studien. Hur porträtteras den jämställdhetskamp som genom historien främst drivits av 
kvinnor, på svenska ledarsidor där majoriteten av skribenterna är män?     

9 Jarlbro (200�) s. �7
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2. TIDIGARe FoRSkNING

Studiet av svenska ledartexter och deras inställning till jämställdhet, feministisk teori/
praktik och kvinnors organisering har inte rönt stort intresse som forskningsområde vilket 
kan sägas vara symptomatiskt för forskningsvärldens (o)intresse för fält som tangerar 
frågor om kvinnors position i samhällsdebatten. av de studier som genomförts inom 
fältet dagspressens ledare har journalisten och medieforskaren lars Nord stått för det mest 
omfattande verket10. I sin studie av den svenska dagspressens politiska opinionsbildning 
har Nord både beskrivit svenska ledarskribenters bakgrund, arbete och roll som opinions-
bildare. Dessutom behandlas ledarnas innehåll och sambandet mellan ledare, politiker 
och allmänheten. Stort arbete har i studien lagts ner på att förklara sambanden mellan 
opinionsbildande journalistik och demokratiutövning. 
 Precis som i studien Medierna och demokratin, där lars Nord står som redaktör tillsam-
mans med medieforskare Jesper Strömbäck, ges flera exempel på olika typer av demokrati-
modeller och ledartexternas specifika roll i samtalsdemokratin. I Medierna och demokratin 
utvecklas resonemangen om sambanden mellan medier och makt. I avsnittet som behan-
dlar mediernas makt över tanken går Malin Nilsson igenom olika teoribildningar som 
mediernas möjligheter till tankekontroll och symbolmakt. Några av de centrala teorierna 
som tas upp är mediernas dagordningsfunktion och mediernas makt över samtalet där 
teorier om diskursanalysen betydelse inkorporeras. 
 eva Block har i studien Frihet, jämlikhet och andra värden undersökt den inrikespoli-
tiska debatten på tidningarnas ledarsidor mellan åren 1945-1975. Precis som i tidigare 
studier tas resonemang om mediernas dagordningsfunktion upp. Teorin som går ut på 
att medierna i mindre utsträckning utövar inflytande över vad människor tycker i en viss 
fråga, men har desto möjligheter att påverka vilka områden människor tycker någonting 
om, har kritiserats av bland andra medieforskaren Denis McQuail som menar att teorin 
är svår att bevisa i praktiken11. 
 Mediernas makt att utöva inflytande över medborgarnas agendor består av en väx-
elverkan där medborgarnas agendor även lämnar avtryck i mediernas dagordning. Denna 
typ av resonemang har ingått i kritiken av teorin om mediernas dagordningsfunktion 
och bland annat uttryckts av statsvetaren Ragnar Waldahl12. en annan utveckling av 
mediernas förmåga till påverkan står eva Block för, när hon refererar till tvåstegshypote-
sen, teorin går ut på att massmediernas budskap förs vidare till större grupper genom en 
mindre, initierad grupp människor som konsumerar massmedier i större utsträckning. 
 

10 Nord (2001)
11 McQuail (2005)
12 Nord & Strömbäck (200�)
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I Rätten att tala politik diskuterar Tom olsson bland annat den manliga medielogiken13. 
Uttrycket manlig medielogik lanserades ursprungligen i en studie av medieforskarna anna 
edin och kristina Widestedt och går i korthet ut på att den manliga normen framstår som 
norm och har en starkt styrande effekt över journalistikens innehåll.
 När det gäller mediernas skildring av kvinnoorganisationer har flera uppsatser belyst 
bildandet av feministiskt Initiativ (fi) och reaktionerna i pressen. erika fahlgren och 
erica Stenback har i c-uppsatsen Feministiskt Initiativ – den  första veckan i pressen (JMG 
2005) undersökt hur ett antal olika mediekanaler rapporterade under etableringen av det 
nya partiet. De har dessutom tittat på hur rapporteringen sett ut jämfört med tidigare 
partibildningar och undersökt maktförhållandet mellan medierna och fi. De har bland 
annat kommit fram till att personifiering, förenkling och tillspetsning styrt mediernas 
arbetssätt.
 I D-uppsatsen kampen om Könskriget – en diskursteoretisk analys av meningsskapande 
kring Dokument Inifråns granskning av extremfeminismen (Uppsala 2006) har anna oster-
ling undersökt mediediskursen efter dokumentärerna om kvinnojourer. författaren menar 
att den hegemoniska maskuliniteten kan ha effekter för hur stereotyper kring feminister 
och feminism reproduceras. 
 Teorierna kring hegemonisk maskulinitet har presenterat av genusteoretikern R. W 
Connell och kan sägas knyta an till teorier om genusordning och patriarkatet. Skillnaden 
i Connells teori är att fokus finns inom den maskulina sfären. Mäns relationer till andra 
män undersöks och frågor om maktförhållanden mellan hierarkiskt uppdelade grupper 
av män undersöks. Connell hänvisar själv till Susan faludis bok Backlash som visar hur 
feminismens framsteg ofta åtföljs av bakslag14. Jämställdhetsutvecklingen i USa har kri-
tiserats för att leda till ökad ohälsa bland kvinnor som tvingas ut på arbetsmarknaden och 
samtidigt ska ta hand om hem och barn. Resonemanget om jämställdhetens faror har i 
Sverige plockats upp av frilansskribenten elise Claeson som i boken Mamma@home – det 
moderlösa samhället (2006) argumenterar för att det statsfeministiska svenska samhället 
inte förstår att uppskatta det heliga moderskapet. 
 Den politiska feminismen har historiskt väckt starka reaktioner och motstånd vilket 
bland annat beskrivs av genusforskarna Caine och Sluga. De beskriver hur reaktionerna 
mot suffragettrörelsens militanta strävan efter rättigheter för kvinnor i 1800-talets eng-
land ledde till en inflammerad samhällsdebatt där ökad jämställdhet ofrånkomligen skulle 
leda till familjens förfall och avkönade, manhaftiga icke-kvinnor15.

13 olsson (200�)
1� Faludi (1992)
15 Caine & Sluga (2003) s. 225
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2.2 MAkTeN ÖVeR DAGoRDNINGeN
för att kunna undersöka hur texter på svenska ledarsidor förhåller sig till jämställdhet, 
feministisk teori/praktik och kvinnors organisering kommer teoribildningar kring me-
diernas dagordningsfunktion samt definitioner av och teorier kring genussystemet att 
användas. Dessutom kommer centrala begrepp inom den feministiska teoribildningen att 
tas upp. De senaste decenniernas utveckling inom medie- och nyhetssystemet har medfört 
att medierna nu utgör en mycket central plats i våra liv. en betydande del av den informa-
tion vi inhämtar kommer från medierna, vilket även inkluderar information och kunskap 
om politik och politiska frågor. Medierna har blivit en nödvändig kanal för politiker som 
vill nå ut med sitt budskap. 
 Den typen av förskjutning av informationskällorna innebär att den moderna politiken 
kommit att beskrivas som medierad politik16. kommunikationen mellan väljare och poli-
tiker förs i allt högre grad via medierna. Men medieutrymmet är begränsat, mediernas 
publicerade material innebär alltid ett urval. Denna typ av gatekeeperfunktion, mediernas 
urval tvingar avsändaren att anpassa sitt budskap till mediernas sätt att fungera. Resulta-
tet blir att det politiska budskapet allt mer kommer att medialiseras17.

Mediernas dagordningsfunktion
Dagordningsfunktionen som även brukar benämnas som agenda-setting går i korthet ut 
på att medierna påverkar vad mediekonsumenterna ser som viktiga ämnen. Teorin betonar 
dock att det inte handlar om att medierna avgör vad konsumenterna tycker utan snarare 
vilka områden de tycker om18. Teorin som ursprungligen lanserades av McCombs och 
Shaw 1972 har senare utvecklats och kompletterats med vad som brukar benämnas som 
dagordningsfunktionens andra nivå. Den andra nivån intresserar sig inte bara för vad som 
skrivs om ett ämne utan också hur ett ämne gestaltas i medierna19. Dagordningsfunk-
tionens andra nivå har också benämnts som framing20. enligt Nord har framing-teorin 
betydelse för hur frågor gestaltas, detta gäller framförallt de områden där människors egna 
erfarenheter är begränsade. 
 Teorierna kring mediernas agenda-setting har kritiserats för att vara svåra att bevisa 
och dessutom för att de inte tar hänsyn till simultan påverkan21. enligt medieforskarna 
Rogers och Dearing kan man se dagordningsfunktionen som bestående
av tre agendor, en politisk agenda, en medieagenda och en interpersonell. för att förstå 
hur dagordningsfunktionen påverkar allmänheten måste hänsyn tas till alla tre agendor21. 

1� Nord & Strömbäck (200�) 
17 Ibid (200�) s. 15
18 Jarlbro (200�) s. 31
19 Ibid (200�) s. 32
20 Nord & Strömbäck (200�) s. 329
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Teorier kring agenda-setting har bland annat använts av forskare som undersökt genus-
representationen i medierna 22. 
 
Studierna som framförallt koncentrerat sig på kvinnorepresentationen i utrikesrapporter-
ingen har visat att kvinnor i hög grad är frånvarande i rapporteringen av internationella 
nyheter. I den mån de förekommer gör de det i huvudsak i samband med ämnen som 
räknas till den privata sfären23. I de fall där kvinnor förekommer som huvudaktörer är 
också de ämnen som får minst utrymme24. I den mån kvinnor återfinns i medierapporter-
ingen kan de alltså sägas stereotypiseras genom ett reproducerande av de egenskaper som 
traditionellt tillskrivs kvinnor i det dualistiska genussystemet. Trots den kritik som riktats 
mot agenda-setting-teorin så är den ofta använd och får enligt Nord ses som övertygande 
empiriskt belagd. 

kvinnor och män i journalistiken
Studier som visat att kvinnor förekommer betydligt mer sällan än män i pressens nyhets-
bevakning brukar ofta dra slutsatsen att förhållandet kommer att förändras i takt med de 
kvinnliga journalisterna ökar. Men trots ökningen av antalet kvinnor i journalistiken de 
senaste åren har antalet kvinnor som aktörer i nyhetsbevakningen inte ökat25.
 2003 utgjorde kvinnorna 45 procent av journalistkåren26. Den ökningen som skett är 
dock inte likvärdig inom ledarjournalistiken. en undersökning genomförd av tidningen 
Dagen (2006) visade att 88 procent av de politiska redaktörerna och 78 procent av ledar-
skribenterna på de svenska dagstidningarna är män. 
 frågan om hur svenska ledarskribenter gestaltar frågor som rör feminism, jämställd-
het och kvinnoorganisation är alltså i hög grad en fråga om hur manliga ledarskribenter 
förhåller sig till kvinnors organisering. enligt mansforskaren Michael kimmel finns det 
flera skäl till mäns avståndstagande till feminismen som politiskt projekt27. Det första är 
att män ofta har svårt att känna igen sig i den feministiska beskrivning av män som en 
grupp med makt. Män som individer kan i relation till andra grupper (etnicitet, klass, 
ålder och sexualitet) snarare känna sig underordnade. Det andra skälet återfinns i teorin 
om homofobi. att som man sympatisera med feminismen ses som en förlust av det som 
kännetecknar manligheten och eftersom manlighet kopplas till heterosexualitet så innebär 
sympatiserandet med feminismen enligt kimmel att män förlorar sin heterosexualitet. 

21 McQuail (2005) s. �97
22 Jarlbro (200�) s. 32
23 Ibid (200�) s. 32
2� Ibid (200�) s. 32
25 Ibid (200�) s. �7
2� Ibid (200�) s. �7
27 Gemzöe (2005) s. 1�5
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Det är homofobi som ligger till grund för mäns avståndstagande. Den sista anledningen 
som kimmel tar upp är mäns ointresse för feministiska frågor. eftersom män inte upp-
lever att det feministiska projektet handlar om dem kan de heller inte engagera sig i den 
feministiska kampen28. 
 Svenska ledarskribenters ointresse för att belysa frågor som rör jämställdhet, feminism 
och kvinnors organisering kan alltså ses genom ljuset av kimmels teorier om manligt 
motstånd mot feminismen. om man därav drar slutsatsen, vilket knappast kan betraktas 
som en revolutionerande tanke, att det i högre grad är de kvinnliga ledarskribenterna 
som belyser frågor som rör feminism, jämställdhet och kvinnors organisering, uppstår 
naturligtvis frågan hur kvinnor ställer sig till det feministiska projektet. lena Gemzöe 
påpekar att många kvinnor inte känner igen sig i den feministiska analysen av samhäl-
let29. De ser sig inte som underordnade, utan känner stor frihet i sina livsval. Den här 
inställningen kan naturligtvis jämföras med kimmels diskussion kring mäns motstånd 
mot feminismen. Gemzöe påpekar dock det paradoxala i inställningen till feminism hos 
många kvinnor. Hon menar att det är just feminismens framgångar som banat väg för de 
yngre generationernas kvinnor.

2.3 FeMINISM
I det här avsnittet kommer centrala begrepp inom den feministiska teoribildningen att 
behandlas  för att undvika eventuell förvirring när begreppet används. feminismen som 
teori och praktik rymmer en mängd olika inriktningar och undergrupper. Genusforskaren 
lena Gemzöe menar att den grundläggande analysen som återfinns i de olika inriktnin-
garna kan sammanfattas i två antaganden. Det första är att kvinnor är underordnade 
män och det andra att detta förhållande bör ändras. Den definieringen av feminismens 
grundläggande analys är också den som hädanefter avses när uttrycket feminism används 
i uppsatsen30. 
 Gemzöe delar in den feministiska idétraditionen i fyra matriarker: liberalfeminism, 
radikalfeminism, marxism/socialistisk feminism och socialistisk radikalfeminism. fem-
inismens utveckling brukar vanligen kopplas till två tidsperioder, den första vågen av 
feminism (andra hälften av 1800-talet till 1920) och den andra vågen av feminism (1960-
70-tal) Den första vågen brukar förknippas med liberalfeminism och socialistisk feminism 
medan radikalfeminismen ses som en produkt av den andra vågens feminism31. 
 De fyra matriarkerna, eller inriktningarna, skiljer sig åt men har också sinsemellan 
likheter. Gemzöe menar att man kan se de fyra som tanketraditioner som i en viss historisk 

28 Gemzöe (2005) s. 1�5
29 Ibid (2005) s. 21
30 Ibid (2005) s. 1�
31 Ibid (2005) s. 30
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kontext riktat in sig på en aspekt av kvinnors villkor och förhållandet mellan könen76.
 Uppdelningen av samhället i en privat och en offentlig sfär framhålls av Gemzöe som 
en tydlig skärningspunkt mellan de olika inriktningarna. I den offentliga sfären ingår 
produktion, alltså arbete, politik och rättssystem. Till den privata sfären räknas reproduk-
tion som utgörs av hushållsarbete, sexualitet, barnpassning och så vidare. liberalfemi-
nismen och marxism/socialistisk feminism har i huvudsak koncentrerat sin analys till 
offentliga sfären. för liberalfeministerna har kvinnors tillgång till kvalificerade yrken och 
samhällets politiska och juridiska system betonats medan marxism/socialistisk feminism 
främst fokuserat på kvinnors lönearbete och ekonomiska förhållanden. liberalfeminis-
men har vidare betonat behovet av att utöka de medborgerliga fri- och rättigheterna till 
att även gälla kvinnor. Den marxism/socialistiska feminismen har snarast sett liberalfemi-
nisternas krav på rättigheter som en ideologisk överbyggnad. De har istället sett en över-
gripande förändring av det ekonomiska systemet som nödvändig. för radikalfeministerna 
har intresset främst riktats mot den privata sfären. Slagordet, det personliga är politiskt, 
är en radikalfeministisk slogan som belyser inriktningens idé om att de båda sfärerna inte 
går att särskilja. Samma analys görs i den socialistiska radikalfeminismen som menar 
att uppdelningen mellan den offentliga produktionen och den privata reproduktionen 
tjänar till att upprätthålla tudelningen mellan kvinnor och män. Män förknippas med 
den offentliga sfären medan kvinnor associeras med den privata, reproduktiva sfären. 
 Gemzöe mejslar ut fyra samhällssfärer där analysen av kvinnors underordning kan 
appliceras, en politisk/ekonomisk sfär, familjesfären, den kulturella nedvärderingen av 
kvinnor och det sexuella våldet. enligt Gemzöe kan den sammantagna bilden ses som att 
ordningen mellan könen är av en systematisk karaktär. Idén om ett förtryckande system 
som kännetecknas av mäns dominans av kvinnor återfinns i radikalfeminismen teori om 
patriarkatet. Begreppet har i den akademiska feminismen kommit att ersättas av begrep-
pen genussystem eller genusordning. 

2.� GeNUSoRDNINGeN eNLIGT CoNNeLL
för att knyta samman de maktaspekter som kommer till uttryck i teorierna om mediernas 
agenda-setting och kvinnorepresentationen bland politiska redaktörer och ledarskribenter 
kommer även teorier om genussytemet att användas. Teorier kring genussystemets 
uppbyggnad har beskrivits av flera forskare och många gånger med viss motstridighet. 
Inom svensk genusforskning har framförallt yvonne Hirdman bidragit till förståelsen av 
genussystemet. Jag har dock valt att använda mig av R.W Connells teorier kring genusor-
dningen. 
 

32 Gemzöe (2005) s. 7�
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förståelsen av genus utgår ofta från en dikotomi, alltså ett motsatsförhållande där manligt 
och kvinnligt definieras utifrån den biologiska uppdelningen i hanar och honor. Genus 
blir då en kulturell återspegling av en biologisk skillnad. Motsatsförhållandet leder i för-
längningen till att män tillskrivs vissa egenskaper såsom rationellt och logiskt tänkande 
medan kvinnor ses som emotionella och ologiska. Connell framhåller dock att verkligheten 
inte motsvarar de dikotoma skillnader vi läser in i vår uppfattning om genus. Individer 
är långt mer mångfacetterade och komplexa än det dualistiska kategorisystem som görs 
tillgängligt. Genus ska framförallt ses som de sociala relationer inom vilka grupper och 
individer agerar. 

2.5 DeN HeGeMoNISkA MASkULINITeTeN eNLIGT CoNNeLL

I Connells beskrivningar av genusordningen återfinns också teorier som anknyter till 
radikalfeminismens analyser av patriarkatet. I Connells analys benämns männens överor-
dnade position i förhållande till kvinnor som den hegemoniska maskuliniteten. eftersom 
män som kollektiv åtnjuter fördelar av ett patriarkalt samhällssystem kan man inte vänta 
sig att det manliga kollektivet skulle intressera sig för en reformering av rådande makt-
förhållanden mellan könen33. 
 Teorin om kvinnor och mäns kollektiva nack- och fördelar av ett patriarkalt system 
har kritiserats eftersom de anses alltför generaliserande. Men teorin förutsätter inte att alla 
män drar fördelar av sin könstillhörighet eller att alla innehar en underordnad position 
i förhållande till männen. enskilda män kan vara underordnade i förhållande till andra 
män och enskilda kvinnor kan åtnjuta fördelar i relation till grupper av män. 
 De kvinnor som trotsar hegemonin genom att beträda den offentliga arenan får dock 
ofta svårigheter att tas på allvar. för att klara av ett yrkesliv i en manligt kodad sfär 
använder kvinnor olika strategier. Connell beskriver hur kvinnor som Margaret Thatcher 
och Madeleine albright försöker lösa problemet genom att bli ”hedersmän” och på så sätt 
kunna tävla med männen på männens villkor34. feminismens framgång har ofta följts 
av bakslag, Connell beskriver hur motståndet i form av informella, kulturella strömnin-
gar förstärker männens makt genom att hävda genushierarkierna som oföränderliga eller 
genom att utmåla kvinnors framsteg som skadliga för familjen. Vidare menar Connell att 
antifeministiska åsikter får stor publicitet i de internationella medierna35. 
 Connell ser makt som en central dimension av genussystemet. Inte bara rör det sig om 
enskilda mäns kontroll över kvinnor, makten kan också utövas via staten, genom institu-
tionella och byråkratiska system, men Connell refererar också till historikern och filosofen 
Michel foucaults maktanalys. 

33 Connell (2003a) s. 1��
3� Connell (2002a) s. 79
35 Ibid (2002a) s. 192
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I foucaults förståelse av hur makt utövas fungerar är det i stället den utspridda, intima 
och diffusa maktutövningen som ses som central. Makten utövas i det här resoneman-
get främst genom diskursiva praktiker, det vill säga genom vårt sätt att tala, skriva och 
skapa oss föreställningar. Den typen av diffus makt har en direkt inverkan på människors 
identiteter och uppfattningar om den egna platsen i världen36. för Connell utgör de olika 
analyserna av hur makt utövas ingen motsägelse. De olika analyserna kan, kombinerade, 
bidra till förståelsen av genusrelationerna37. 
 Genusteori och feminism ses ofta som radikala uttryck. De förändringar som förespråkas 
påverkar sociala strukturer genom en vilja att rekonstruera de formella, institutionella och kul-
turella strukturer som är starkt kopplade till människors individuella identitetsskapande. flödet 
i den konventionella ordningen bryts vilket Connell anger som en av huvudorsakerna till att 
genuspolitiska förändringar ses som så hotfulla av både kvinnor och män38.
Medierna har enligt dagordningsteorierna stort inflytande över vilka frågor vi ser som 
viktiga och aktuella, det innebär också att medierna utövar inflytande över vilka frågor 
vi inte ser angelägna. Hur vi som mediekonsumenter uppfattar jämställdhetsfrågor och 
feministiska organisationer är alltså i hög grad kopplat till vilket värde områdena tillmäts 
av medierna. om medierna, i det här fallet ledarskribenterna i hög grad utgörs av män blir 
det alltså männen som har makten över dagordningen. Connell påpekar att både kvinnor 
och män ser feministers krav på förändring som hotfullt, eftersom det i förlängningen 
riskerar att påverka vårt individuella identitetsskapande som människor med ett bestämt 
genus.  eftersom män som kollektiv, enligt Connells teorier om den hegemoniska masku-
liniteten, åtnjuter fördelar av det rådande samhällssystemet kan de knappast förväntas 
ställa sig positiva till en reformering av det rådande maktförhållandet mellan könen. från 
Connells utgångspunkt skulle de manliga ledarskribenterna alltså ha lite intresse av att 
lyfta upp frågor som rör kvinnors underordning på dagordningen.

3� Connell (2002a) s. 82
37 Ibid (2002a) s. 83
38 Ibid (2002a) s. 179
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3. FRåGeSTäLLNINGAR

Med Connells teorier om den hegemoniska maskuliniteten och tidigare teorier som 
beskriver mediernas dagordningsfunktion som stöd kommer uppsatsen att undersöka i 
vilken mån ledarsidorna tar upp jämställdhet, feminism och kvinnoorganisationer. enligt 
Connells teorier borde den manliga dominansen bland ledarskribenterna innebära att 
områdena inte tas upp i någon större utsträckning. att de inte tas upp innebär också 
att jämställdhet och feminism enligt teorierna kring mediernas dagordningsfunktion 
inte upplevs som viktiga frågor av läsarna. Resonemangen ovan utmynnar i två konkreta 
frågeställningar.

 • Hur stort (kvantitativt) utrymme ges texter som behandlar jämställdhet,  
  feministisk teori/praktik och kvinnors organisering på svenska ledarsidor?

 • Vilken bild av jämställdhet, feministisk teori och kvinnors organisering  
  konstrueras av och förmedlas av svenska ledarskribenter?
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�. MATeRIAL & MeToD

�.1 URVAL
fyra tidningar har ingått i undersökningen. Stockholmstidningarna Dagens Nyheter 
(DN) och Svenska Dagbladet (SvD) kan tyckas vara standardiserade val som ofta åter-
kommer i svensk journalistikforskning men inflytandet hos dessa båda tidningar är svårt 
att bortse från. Båda tidningarna har rikstäckande innehåll och nationell spridning och 
dessutom stora upplagesiffror även om SvD kommer först på tredje plats av de undersökta 
tidningarna. för att komplettera undersökning och undvika alltför starkt stockholms-
fokus ingår även Göteborgs-Posten (GP) och Sydsvenska Dagbladet (SDS). fyra tidningar 
bedömdes utgöra ett överblickbart material. 
 att välja SvD som en av komponenterna i undersökning är naturligt då tidningen 
de senaste åren genom flera av sina medarbetare på ledarsidan (Maria abrahamsson, 
Susanna Popova, elise Claeson) starkt profilerat sig i debatter som berört feminism och 
jämställdhet. att DN ingår i undersökning motiveras med att tidningen åtminstone har 
en ledarskribent (Hanne kjöller) som kallar sig (liberal)feminist. att välja två av tidnin-
garna utifrån ovan nämnda skäl kan tyckas bakvänt men tidningarna hade med största 
sannolikhet fortfarande ingått i undersökningen. De är som nämns ovan, båda tidningar 
vars inverkan på den svenska debatten är svårt att bortse från och därför intressanta som 
studiematerial. 
 I det inledande arbetet med uppsatsen övervägdes att endast ta med en tidning i stu-
dien och då göra en kvantitativt större studie. Idén lades senare åt sidan då en studie med 
ett flertal tidningar ansågs utgöra ett intressantare underlag. Studier av en tidning riskerar 
att fokusera mer på enskilda ledarskribenter medan den här studien förhoppningsvis kan 
ge en viss överblick över tendenser i ledarsidornas bevakning.
 DN, GP och SDS går samtliga under benämningen liberal. Sydsvenskan och DN 
med prefixet oberoende. SvD skiljer sig från mängden i det att tidningen sorterar under 
benämningen obunden moderat. Bonnierägda DN har är störst av de fyra, med en upplaga 
på 347 100 ex, medan koncerngrannen SDS är minsta tidning med en upplaga på 123 
200 ex. 

Tidning DN SvD Gp SDS 
politisk inriktning oberoende liberal obunden moderat liberal oberoende liberal 
Upplaga 3�7100 193500 2�2700 123200 
ägare Bonnier Schibsted Stampen Bonnier 

Information om upplaga och politisk inriktning från Tidningsutgivarna (www.tu.se). ägarinformation 
från respektive bolags hemsida.     
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Uppsatsen kommer inte att undersöka tidningarnas debattsidor, som Brännpunkt eller DN 
Debatt, insändare eller repliker. Valet att inte låta dessa avdelningar ingå i undersökningen 
motiveras med att de författas av opinionsbildare som inte är knutna till tidningen. Texter 
författade av forskare eller översatta texter, hämtade från utländska tidningar har heller 
inte räknats av ovan nämnda skäl. Samma resonemang har applicerats på krönikor plac-
erade på ledarsidorna, skrivna av lokala politiker. De texter som ingått i undersökningen 
är alltså samtliga skrivna av fasta medarbetare på tidningarnas ledarredaktion. 
 Undersökningsperioden sträcker sig över vecka 16, 17 och 18 år 2007. Samtliga tidnin-
gar är sjudagarstidningar och ingår alltså i undersökningen med samma antal nummer. 
Undersökningens sista vecka sammanfaller med första maj vilket innebär tidningsfri dag 
för samtliga tidningar i undersökningen. Totalt åttio tidningar har gåtts igenom, 20 tid-
ningar är den totala summan av varje tidning under treveckorsperioden. Under de tre 
undersökta veckorna uppgick det totala antalet artiklar och notiser i de fyra tidningarna 
till 311 stycken. fördelningen mellan tidningarna skiljer sig i vissa fall kraftigt åt. DN är 
precis som de tre andra tabloider, trots det är materialet i DN betydligt mer omfattande 
vilket beror på att ledarmaterialet i DN ofta sträcker sig över två sidor. 

�.2 kVANTITATIV UNDeRSÖkNING
Den kvantitativa undersökningen syftar till att skapa en helhetsbild av vilka ämnen och 
teman som vanligtvis förekommer på ledarsidorna och i vilken utsträckning områdena 
jämställdhet, kvinnoorganisationer och feministisk teori/praktik behandlas. Valet att 
klassificera samtliga texter på ledarsidorna och inte bara de som kan knytas till uppsatsens 
syfte motiveras med behovet av att kunna dra generella slutsatser kring ämnesfördelningen 
på svenska ledarsidor. De ämnesindelningar som förekommer i tabellerna inkluderar alltså 
inte bara de ämnen som ingår i undersökningens kvalitativa del. Indelningen i ämnen 
är delvis inspirerad av en tidigare undersökning av svenska ledarsidor (Ledarsidan - den 
ledande sidan eller en opnionsbildare utan röststyrka, Högskolan Gävle/Sandviken, Eriksson 
1996). Indelningarna har dock modifierats och tillägg har gjort, bland annat har en kat-
egori för texter som behandlar miljö/energifrågor lagts till med hänsyn till den pågående 
miljödebatten. Generellt kan sägas att ämnesindelningens syfte är att fånga upp de vanli-
gast förekommande ämnesvalen på svenska ledarsidor.
 frågor som rör feministisk teori/praktik eller kvinnoorganisationer redovisas i tabellerna 
som undergrupper till den överordnade kategorin jämställdhet. Det totala antalet artiklar 
i kategorin jämställdhet är större än de i underkategorierna. kategorin jämställdhet ska 
här ses som rymmande dels texter som explicit behandlar frågor om jämställdhet men 
också som rymmande texter som på ett mer implicit sätt diskuterar jämställdhetsfrågor. 



Sida 20

�.3 kVALITATIV UNDeRSÖkNING – TexTANALYS
I den kvalitativa delen av undersökningen ingår de 11 texter som nämns ovan. av dessa 11 
är 5 artiklar och 6 notiser. Syftet med den kvalitativa undersökningen är att klarlägga hur 
ledarskribenter förhåller sig till undersökningens område. Detta görs genom en textanalys 
som dels belyser vilka ämnen som tas upp men också hur skribenten förhåller sig till ämnet, 
om positiva/negativa tendenser och ställningstaganden går att utläsa och vilka bakomlig-
gande grundantaganden som går att utläsa med hjälp av skribentens resonemang. Text-
analysen koncentreras till artiklarna eftersom notiserna erbjuder lite i form av resonemang 
och tydliga ställningstaganden. I de fall då det är motiverat kommer notiser att lyftas 
fram. en lista över de analyserade texterna finns i anslutning till bilagorna. Textanalyserna 
tar stöd i den retoriska textanalysen. Den retoriska textanalysen grundar sig på aristoteles 
klassiska retorikanalys där tre huvudsakliga medel för att övertyga kan urskiljas. Logos 
kan beskrivas som det som talar till publikens förstånd och tänkande. Pathos definieras 
som det som påverkar och rör vid publikens känslor och Ethos ses som uttryck för tala-
rens karaktär och trovärdighet39. Den sista kategorin ses enligt retorikforskaren Brigitte 
Mral som central inom den retoriska analysen. Budskapets förmedling från avsändare till 
mottagare är beroende av hur trovärdig avsändaren uppfattas. avsändarens budskap till 
mottagen har av Bengt Nerman kategoriserats i följande fyra steg:

 • ett uttalande om den existerande världen
 • en vilje- och känsloyttring från den skrivandes sida
 • ett försök att röra vid mottagaren
 • en invitation av läsaren

eller som man så vill, enklare uttryckt: 
”detta är min värld” – ”detta bör vara er värld” – ”välkomna till vår gemensamma värld”

Textanalyserna kommer alltså att genomföras med hjälp av den retoriska textanalysens 
modell vars grund ligger i att analysera kommunikation som påverkan40. en texts poten-
tial som retoriskt analysmaterial är beroende av textens persuasivitet, det vill säga, kan 
en avsikt, ett mål eller ett syfte skymtas i texten41. Insamlingen är utförd manuellt då 
inga artikeldatabaser erbjöd tillräckligt metodiska sökalternativ. Samtliga tidningar har 
gåtts igenom i pappersformat på Stockholms stadsbiblioteks tidningssal och artiklarna har 
sedan kodats som tillhörande ett ämnesområde. De texter som analyserats i den kvalitativa 
textanalysen har kopierats upp för att underlätta analysarbetet och finns i uppsatsförfat-
tarens ägo. 

39 ekström & Larsson (2000) s. 15�
�0 Ibid (2000) s. 152
�1 Ibid (2000) s. 152
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�.� STUDIeNS TILLFÖRLITLIGHeT
att utifrån ett analysmaterial som grundar sig på tre veckors tidningsutgivning dra gener-
ella slutsatser om svenska ledarsidors inställning till jämställdhet, feministisk teori/praktik 
och kvinnoorganisationer är naturligtvis svårt för att inte säga omöjligt. Undersökningen 
gör heller inte anspråk på att de slutsatser som dras ska vara giltiga i ett större samman-
hang. Undersökningen kan endast säga något om ledarsidornas ämnesval under just dessa 
tre veckor. att därefter låta undersökningens resultat ses som giltigt i ett större perspektiv 
vore inte att betrakta som tillförlitligt. De valda tre veckorna motiveras med att under-
sökningsmaterialet skulle vara så aktuellt som möjligt, att den undersökta perioden sedan 
sammanföll med vårbudgeten och firandet av första maj noteras men bedöms inte som 
omständigheter som bör påverka undersökningen i någon specifik riktning. 
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5. ANALYS & ReSULTAT

Totalt 11 artiklar som kunde knytas till områdena jämställdhet, kvinnoorganisationer 
och feministisk teori/praktik blev resultatet av undersökningens kvantitativa del. Två 
texter i kategorin kvinnoorganisationer och en i feministisk teori/praktik. en majoritet 
av materialet (7 av 11) fanns i Sydsvenska Dagbladet. Dagens Nyheter hade under de tre 
undersökta veckorna inte en enda artikel eller notis på ledarplats som kunde sägas anknyta 
till de undersökta områdena. Stockholmskonkurrenten Svenska Dagbladet hade 1 artikel. 
Göteborgs-Posten hamnar på en andraplats med totalt 3 texter. Påpekas bör att samtliga 
dessa 3 är notiser medan det i Sydsvenska Dagbladet fanns 4 artiklar och 3 notiser. Sju 
av de elva texterna är osignerade. 3 är skrivna av en kvinnlig journalist. 1 är skriven av en 
man. De följande tabellerna visar dels en överblick över samtliga periodens texter och en 
specifierad tabell över de analyserade texterna. 

MoRGoNpReSSeNS LeDARSIDoR V 1�, 17, 18 åR 2007
 
 Antal Huvudledare Övriga ledarartiklar 
ämnesområde  Dn SVD Gp SDS DN SVD Gp SDS

Demokrati, rättigheter 17 0 0 0 0 4 4 6 3
Ekonomi, finans 21 1 2 3 3 1 3 5 3
därav statsbudgeten 8 1 1 1 1 0 2 2 0
Internationellt, utrikes 92 5 4 3 2 48 8 4 18
därav konflikt 30 3 2 1 0 13 4 2 5
Arbetsmarknaden 24 4 0 2 2 7 4 2 3
därav konflikt 10 2 0 0 2 4 1 1 0
Miljö, energi 8 1 1 1 1 1 1 1 1
Sociala frågor, omsorg 46 0 5 4 2 11 4 11 9
därav brott, våld 1� 0 2 3 0 3 1 1 �
därav bidragsnivåer 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Livsmedel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allmänt politiskt 64 5 7 4 6 11 11 9 11
därav opinionssiffror 3 1 0 0 0 1 0 0 1
Utbildning 18 3 1 2 2 1 2 2 5
Konsumtion 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Kultur 9 0 0 1 1 3 0 2 2
Jämställdhet 11 0 0 0 1 0 1 3 6
därav feministisk teori/praktik 1 0 0 0 0 0 0 0 1
därav kvinnoorganisationer 2 0 0 0 0 0 1 0 1
         
Totalsumma 311 20 20 20 20 87 38 45 61

Den kvantitativa undersökningen visar att ledarskribenter i huvudsak intresserar sig för 
politik, internationella frågor och ekonomi. I huvudsak områden som brukar beskrivas 
som “hårda” områden. Det kvantitativa resultatet skulle kunna ses som ett uttryck för 
hur den hegemoniska maskuliniteten reflekteras i ledarsidornas ämnesval. De ämnen som 
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ges det största utrymmet är också de områden där män i störst utsträckning återfinns och 
verkar. Det begränsade utrymmet för frågor som rör kvinnors situation och organisering 
kan ses som ett sätt för hegemonin att oskadliggöra ett potentiellt hot mot den rådande 
genusordningen. frågan om kvinnors underordnade position i samhället blir på ledarsi-
dan en icke-fråga, ett icke-problem. 

JäMSTäLLDHeTSFRåGoR på LeDARpLATS UNDeR TRe VeCkoR 2007

TexTTYp summa DN SVD Gp SDS
artikel 5 0 1 0 �
notis � 0 0 3 3
totalt antal 11 0 1 3 7

SkRIBeNTeNS kÖN summa DN SVD Gp SDS
kvinna 3 0 1 0 2
man 1 0 0 0 1
okänt 7 0 0 3 �
totalt antal 11 0 1 3 7

SIGNeRAT/oSIGNeRAT summa DN SVD Gp SDS
signerat � 0 1 0 3
osignerat 7 0 0 3 �
totalt antal 11 0 1 3 7

5.1 ANALYSeR
De analyserade artiklarna är uppdelade efter tidning och kommer att presenteras med en 
kort bakgrund. Sedan följer en analyserande del. Citat finns med för att underlätta för 
läsaren att följa de presenterade tankegångarna. för att hålla sidoantalet i resultatdelen 
inom ett rimligt omfång kommer kontextuella resonemang och jämförelser presenteras i 
diskussionsdelen. Det huvudsakliga syftet är här att ge en bild av de enskilda texterna.

Svenska Dagbladet
ARTIkeL: ”även kvinnojourer måste rimligen följa lagen”
SkRIBeNT: Maria abrahamsson
DATUM: 19/4 2007 Svenska Dagbladet
BAkGRUND: Texten behandlar ett pågående mål i eksjö Tingsrätt där tre kvinnor från den lokala 
kvinnojouren och en skolrektor står åtalade. Bakgrunden är en vårdnadstvist där mamman 
anklagat pappan för sexuella övergrepp på de två barnen. eftersom ingenting som stödde mam-
mans anklagelser kom fram tilldelades pappan ensam vårdnad om de två barnen. Mamman har 
sedan tvärtemot domstolens utslag förvägrat pappan kontakt med sina barn. Hon har fått hjälp 
av såväl rektorn på barnens skola som kvinnojouren att hålla sig gömd. 
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ANALYS: Valet av rubrik kan sägas tala till läsarens förstånd (logos). Skribenten lägger fram 
ett påstående som mottagaren med största sannolikhet kommer att hålla med om. Det 
finns samtidigt en underton i formuleringen av rubriken, ordet även antyder att kvin-
nojourer ser sig som förmer än andra. På så sätt skapar skribenten distans mellan mot-
tagaren och kvinnojourerna där kvinnojourerna blir de andra, de som inte följer lagen, de 
som gör medvetet bryter mot lagen. På så sätt avväpnas kvinnojourerna genom att deras 
trovärdighet ifrågasätts. Rubriken kan i det ljuset även sägas tala till mottagarens pathos. 
Skribenten appellerar till mottagarens moral och känsla för rätt och fel.

”I dag inleds en rättegång i Eksjö tingsrätt som kan få dramatiska 
följder för de kvinnojourer landet runt som gjort extremfeminism 
och manshat till sin ledstjärna.” [19/4 2007 SvD]

Skribenten väljer i citatet ovan att tala om kvinnojourer landet runt, genom att skribenten 
väljer att resonera på en generell nivå kan mottagaren uppfatta budskapet som gällande 
samtliga kvinnojourer. oavsett om man tolkar meningen som att alla eller endast en 
del av landets kvinnojourer åsyftas, står det klart att Skribenten gör en koppling mellan 
kvinnojourer och extremfeminism och manshat. återigen tilltalas mottagaren pathos. 
Skribenten erbjuder mottagaren en bild av kvinnojourer som är liktydig med manshat 
och extremfeminism. 
 avsändarens val av terminologi i beskrivningen av kvinnojourerna är intressant. Ingen 
av termerna kan gärna tolkas som positiv av mottagaren. Manshat och extremfeminism 
väcker med all sannolikhet obehagliga associationer hos mottagaren. 
 Texten fortsätter sedan med en sammanfattning av vad rättegången handlar om. I 
slutet av artikeln återknyter skribenten till kvinnojourerna.

”För misshandlade och hotade kvinnor, och även för deras barn, kan 
kvinnojourer vara den enda möjligheten i en hopplös situation. Ja, till 
och med göra skillnad mellan liv och död. Därför är jag den första att 
välkomna regeringens tjugomiljonersförstärkning till jourerna i år. 
Av samma anledning hoppas jag innerligt att Eksjö tingsrätts dom 
innebär att kvinnojourerna trovärdighet återupprättas. Om det också 
betyder att extremistiska jourer som den i Tranås läggs ner, så må det 
vara hänt.” [19/4 2007 SvD]

Här byter skribenten position och framhåller i stället kvinnojourer som en institution som 
kan vara av livsavgörande vikt för misshandlade och hotade kvinnor. Skribenten fram-
håller också att hon är den första att välkomna regeringens ekonomiska satsning på kvin-
nojourerna. Slutsatsen blir här att skribenten inte har någonting i sak mot kvinnojourer 
som fenomen. På så sätt förmedlar avsändaren en bild av sig själv som trovärdig och ”god” 
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(ethos), samtidigt tilltalas mottagarens pathos genom avsändarens val av ord; liv och död, 
en hopplös situation. avsändaren pratar om misshandlade kvinnor och deras barn. avsän-
daren är uppenbarligen mån om att visa för läsaren att sympatierna finns hos de hotade 
kvinnorna och deras barn vilket appellerar till mottagarens sympati för avsändaren. 

I sak har avsändaren ingenting emot kvinnojourerna. Så länge de inte ägnar sig åt extrem-
feminism och manshat, vilket mottagaren kan förutsättas hålla med om. På vilket sätt 
den aktuella kvinnojouren i Tranås eller de andra kvinnojourer som finns runt om i 
landet faktiskt ägnar sig år extremfeminism eller manshat klarläggs aldrig i artikeln vilket 
naturligtvis försvårar avsändarens försök att skapa trovärdighet kring sitt budskap. 
 avsändaren har här byggt upp en värld där kvinnojourer likställs med manshatande 
extremfeminister, samtidigt framhålls att de misshandlade och hotade kvinnorna och deras 
barn förtjänar avsändarens och mottagarens sympatier. I det sociala rum dit mottagaren 
inbjuds av avsändaren är överenskommelsen att kvinnojourer inte följer lagen och inte går 
att lita på men att grundtanken, att skydda hotade kvinnor är bra. en bild kompletterar 
artikeln. På bilden syns ett demonstrationståg, kvinnor och barn demonstrerar med bud-
skapen: ”kvinnokamp = klasskamp” och ”Dagisplats åt alla” Under bilden finns en bild-
text som lyder: ”även kvinnokamp kan spåra ur.” att döma av kläder, barnvagnsmodeller 
och budskapen på skyltarna verkar bilden vara tagen någon gång under 1970–talet. Hur 
bilden knyter an till avsändarens text blir därför något oklart. SvD är obunden moderat 
och vänder sig till en läsekrets som snarare röstar på det borgerliga blocket än på vänstern. 
att välja en bild som porträtterar en demonstration som kopplar kvinnokamp till vänster-
begreppet klasskamp får därför antas vara tänkt som roande för mottagaren. Bildtexten 
under kan i det ljuset tolkas som att avsändaren här inte pratar om kvinnojourer utan en 
urspårad kvinnokamp som har spårat ur just därför att den associerar kvinnokamp med 
klasskamp. 

Göteborgs-posten
NoTISeR: ”kvotera inga VaB–dagar”, ”kvotera inte antagningen”, ”Bra beslut Häg-
glund” 

Göteborgs-posten är, efter Sydsvenskan, den tidning med mest texter inom kategorierna 
som ingått i undersökningen. Till skillnad från Sydsvenskan som hade ett större antal 
artiklar än notiser, består materialet i GP endast av notiser. Två av texterna behandlar 
kvotering medan den tredje behandlar abortfrågan. Två av dem är reaktioner på politiska 
utspel medan den tredje är en reaktion på ett domslut. Samtliga tre notiser är osignerade. 
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NoTIS: ”kvotera inga VaB–dagar”
DATUM: 21/4 2007 Göteborgs-Posten
BAkGRUND: Notisen är en reaktion på ett politiskt utspel från folkpartiet där en kvotering 
föreslås för att åstadkomma en jämnare könsbalans i uttaget av föräldrapenningen. Med 
dagens system, där föräldrarna själv avgör vem som stannar hemma när barnen är sjuka 
tar kvinnorna ut 64 procent av dagarna.   
ANALYS: Redan i rubriken tar avsändaren tydligt ställning, genom en uppmanande for-
mulering visas mottagaren vad avsändaren tycker i frågan. Genom att använda en rubrik 
som förmedlar en känsla av krav ökar avsändaren sin trovärdighet gentemot mottagaren. 
Mottagaren distanserar sig tydligt från den politiska makten, i det här fallet folkpartiet. 
efter notisens inledande stycke där folkpartiets förslag beskrivs följer en kort redovisning 
av bakgrunden. Se citat nedan.

”I dag är det en majoritet mammor som tar ut VAB–dagar när barnen 
är sjuka. Det tycker folkpartiet är fel.” [21/4 2007 GP]

återigen distanserar sig avsändaren från folkpartiets och deras inställning i frågan. folk-
partiet tycker att det är fel, formuleringen innebär att folkpartiet får ikläda sig en position 
som avsändaren inte nödvändigtvis håller med om. Mottagare erbjuds ett alternativ, man 
måste inte tycka att sakernas tillstånd är fel. avsändaren använder i följande stycke ett 
utökat resonemang som ett retoriskt grepp. Mottagaren får veta att det naturligtvis är 
trist att många pappor väljer att lasta över ansvaret på mammorna. ordvalet trist kan här 
ses som ett sätt för avsändaren att värdera frågan. att det i huvudsak är mammorna som 
tar ut VaB–dagarna är inte upprörande, förfärande eller ohållbart. Det är trist. Notisen 
avslutas sedan med att avsändaren slår fast sin ståndpunkt. Det är familjerna själva som 
ska ges förtroende att organisera sin barnomsorg så som det passar dem. avsändaren har 
här erbjudit mottagaren en värld där det visserligen är trist att det i huvudsak är kvinnorna 
som är ansvariga för att ta hand om sjuka barn. Men, problemet är familjernas. Beslutet 
tillhör den privata sfären och är ingenting som ska regleras i politiska förslag.

NoTIS: ”kvotera inte antagningen”
DATUM: 2/5 2007 Göteborgs-Posten
BAkGRUND: Notisen behandlar antagningen till hälsoutvecklarprogrammet vid örebros 
universitet där tre kvinnor inte antogs trots att de hade bättre meriter än de män som 
antogs. De tre kvinnorna har sedan tilldömts 75 000 kronor vardera i skadestånd. 
ANALYS: Precis som i den tidigare notisen gör avsändare redan i rubriken sin inställning 
till frågan klar. att använda kvotering för att öka könsbalansen vid universitetsutbildnin-
gar är inte önskvärt. avsändaren hänvisar till två tidigare fall där högskolor har dömts för 
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otillåten diskriminering vid antagning och uttrycker förhoppningar om att Sveriges hög-
skolor och universitet nu ska har lärt sig att antagningen ska baseras på formella meriter. 
Notisen avslutas med ett förslag på alternativa åtgärder.

”Finns det en politisk vilja att få andra sökande får stödåtgärder sättas 
in i grundskola och gymnasium så att fler underrepresenterade grup-
per får tillräckliga meriter för att bli antagna.” [2/5 2007 GP]

Den första meningen i citatet; ”finns det en politisk vilja..” avslöjar att skribenten ifrågas-
ätter den politiska viljan att öka könsbalansen i antagningen till högskolan. Men det 
är också ett ifrågasättande av om det överhuvudtaget är önskvärt att uppnå en jämnare 
könsbalans. Mottagarens logos tilltalas, det finns inget politiskt beslut som stöder kvoter-
ing till högskolor och universitet, alltså är det som skett klart felaktigt.

NoTIS: ”Bra beslut Hägglund”
DATUM: 23/4 2007 Göteborgs-Posten
BAkGRUND: Notisen är en reaktion på ett inlägg på DN Debatt där Göran Hägglund 
meddelar att utländska kvinnor ska få samma rätt till legal abort i Sverige som svenska 
kvinnor. Dessutom ska en arbetsgrupp tillsättas, med uppgift att ta fram en nationell 
handlingsplan för att minska antalet oönskade graviditeter.
ANALYS: Både rubriken och det inledande stycket i notisen tydliggör hur avsändare pre-
mierar Hägglund för att han inte ”låter sig rubbas av antiabortopinionen i det egna par-
tiet”. Sedan följer en kortare beskrivning av Hägglunds förslag. Bland annat framhålls att 
de utländska kvinnor som välkomnas till Sverige för legala aborter när det inte är möjligt 
i hemlandet förväntas betala för ingreppet själva eller begära ersättning av hemlandets 
sjukvårdssystem. Notisens helhetsintryck får dock sägas vara att avsändaren premierar 
Hägglunds nya abortlinje som tydligt tar avstånd från det egna partiets konservativa 
inställning till abortfrågan. Texten kan sägas erbjuda mottagaren en världsbild där kd: s 
inställning till abortfrågan ses som konservativ och föråldrad. Men avsändaren använder 
även texten för att beskriva aktuell abortstatistik. en uppräkning av statistiken i de olika 
nordiska länderna finns med. Någon problematisering av siffrorna görs inte. Det finns 
inget resonemang som söker förklara varför siffrorna är så mycket högre i Sverige än i de 
övriga länderna. Siffrorna kan därför ses som riktade till mottagarens pathos. Notisen 
avslutas med en försäkran av skribenten.

”Rätten till abort hotas på intet sätt av ett mer målmedvetet arbete 
för att minska antalet oönskade graviditeter.” [2/5 2007 GP]

avsändaren gör klart att rätten till abort ska värnas, samtidigt som det är angeläget att 
få ner de höga abortsiffrorna. att utländska kvinnor får göra abort i Sverige är ett bra 
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förslag, så länge den svenska ekonomin inte belastas av ingreppet. Det kan sammanfatta 
det sociala rum dit mottagare här inbjuds.

Sydsvenskan
ARTIkLAR: ”Makten bär handväska”, ”kalla det prostitution”, ”Brudarna är på väg mot 
toppen”,  ”färdig för museum”
NoTISeR: ”kvotval”, Notis utan rubrik 1, Notis utan rubrik 2

Sydsvenskan var den tidning i undersökning som hade överlägset flest artiklar som berörde 
de teman som undersöktes. Totalt sju texter, varav fyra artiklar och tre notiser. Värt att 
notera är att Sydsvenskan är den enda tidning av de fyra undersökta som har en kvinnlig 
chefredaktör på ledarsidorna. Däremot är fördelningen bland könen på ledarskribenterna 
sämre. av de sex ledarskribenterna på tidningen är alla män. Två av de fyra artiklarna 
är skrivna av chefredaktören på ledarredaktionen, Heidi avellan. Den tredje artikeln är 
skriven av en man och den fjärde är osignerad. De tre notiserna är samtliga osignerade 
och två av dem utan rubrik. Samtliga texter från SDS har i undersökningen kodats som 
positivt inställda till frågorna som behandlas. 

ARTIkeL: ”Makten bär handväska”
DATUM: 17/4 2007 Sydsvenskan
BAkGRUND: artikeln är ett inlägg i den konsumtionsdebatt som under våren 2007 förts 
framförallt på kultursidorna i dagstidningarna. Debatten började med en artikel av Nina 
Björk som protesterar mot vårt behov av att hela tiden konsumera mera. Dessutom släpptes 
boken ”De skamlösa” av Sissela lindblom som behandlar människor besatta av lyxkon-
sumtion. 
ANALYS: Texten inleds med en kortare referens till den pågående debatten. 

”Kanske en Bayswater? En rutstickad Chanelklassiker med guldlänk? 
Eller en riktig Kelly, trots priset – 50 000 kronor? Det handlar om 
handväskor. Och det är intressantare än det i förstone verkar.” [17/4 
2007 SDS]

Här lyckas avsändaren både göra sig lustig över den stundtals väl ytliga debatten (”det 
handlar om handväskor”) samtidigt som läsaren blir varse att debatten också rymmer 
någonting långt mer intressant. Mottagaren förutsätts anse texter som handlar om hand-
väskor som ytliga och ointressanta samtidigt som avsändare undviker att själv bli betrak-
tad som ytlig genom att slå fast att det i själva verket är intressantare än det kan verka. 
Debatten om lyxväskans vara eller icke-vara rymmer också frågeställningar om könsroller 
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och makt. Hypotesen som presenteras här följs sen upp av ett argumenterande stycke där 
avsändaren visar hur män har tillåtits att unna sig lyxkant och status.

”Cigarrer och cognac, Rolex, ny bil. Toys for boys. Prislappen har 
inte varit något att skämmas, tvärtom.” [17/4 2007 SDS]

efter ett sammanfattande stycke där skribenten beskriver debatten som förts återvänder 
hon till hypotesen som lades fram i början av artikeln.

”Hela debatten tangerar dock något mycket allvarligt: synen på de 
två könen som väsensskilda. Medan pojkar får vara pojkar förväntas 
kvinnan vara bättre och mer ansvarstagande. När hon får egna pengar 
skall de brukas på nyttigheter och på andra. Barnhem i tredje världen 
eller nya stövlar till ungarna. Inte überdyra handväskor.” [17/4 2007 
SDS]

avsändaren visar hur kvinnor och män förväntas bete sig olika på grund av sitt biolo-
giska kön. ordvalen är intressanta, pojkar och kvinnor antyder och förstärker avsändarens 
syfte. att visa hur kvinnor förväntas ta ansvar medan män kommer undan med att vara 
pojkar. 
 Texten fortsätter sedan med en underbyggd argumentation som syftar till att förklara 
varför debatten om väskor provocerar så många.

”Kvinnor som lyxshoppar för egna pengar provocerar för att de slösar, 
men mest ändå för att de inte frågar om lov. De tänker inte vänta på 
att bli inbjudna och uppbjudna. De älskar kanske män, men behöver 
dem inte. De väljer singelliv och shopping i stället för att drömma om 
familj. Eller så vill de ha allt. Karriär och inflytande och barn.” [17/4 
2007 SDS]

avsändaren framhåller här att det handlar om kvinnor som lyxshoppar för ”egna pengar”. 
Det handlar inte om försörjda hemmafruar. Bilden av självständiga kvinnor som ”kanske 
älskar men inte behöver män” målas sedan upp. I texten sista del knyter skribenten an till 
det pågående presidentvalet i frankrike. 

”På söndag kan en målmedveten kvinna ta ett steg närmare den 
absoluta toppen: presidentposten i Frankrike. De återkommande 
påståendena att socialisten och fyrbarnsmamman Ségolène Royal 
skulle vara mindre kompetent är nonsens. Fast symtomatiskt non-
sens. Maktens ansikte har alltid varit en mans. Och hon försöker inte 
ens se ut som en gubbe” [17/4 2007 SDS]
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Här kopplas de självständiga kvinnorna som beskrevs i stycket innan till ett resonemang 
om makt och strukturell diskriminering. avsändare pekar på hur den kvinnliga president-
kandidaten gång på gång förutsätts vara mindre kompetent än sina manliga konkurrenter 
och konkretiserar på så sätt sina tidigare resonemang genom att lyfta fram en kvinna, 
som i avsändarens ögon, provocerar genom att vilja ha allt ”karriär, inflytande och barn”. 
avsändaren framhåller att den franska presidentkandidaten inte ens försöker se ut som 
en gubbe. Här knyts resonemangen ihop. De självständiga kvinnorna som spenderar sina 
egna pengar och den franska presidentkandidaten tillhör kvinnorna som inte försöker 
efterlikna männen och ändå är framgångsrika. Mottagaren inbjuds att dela en verklighet 
där kvinnor kan vara framgångsrika utan att försöka se ut som ”gubbar”

ARTIkeL: ”kalla det prostitution”
DATUM: 19/4 2007 Sydsvenskan
BAkGRUND: artikeln är en reaktion på en rapport med namnet ”När prostitutionen flyt-
tade in i vardagsrummet” som undersökt skillnader mellan kvinnor som säljer sex på 
gatan respektive på nätet. artikeln är den enda i undersökningen som signerats av en 
manlig skribent. 
ANALYS: artikeln är i stort ett referat av utredningen men skribenten väljer också att 
diskutera vad försäljning av sexuella tjänster egentligen bör kallas. Redan i rubriken görs 
avsändarens inställning tydlig. Malmös kommunala prostitutionsenhet undviker att 
använda ordet prostitution och går istället under namnet faST, försäljning av sexuella 
tjänster. anledningen till namnkorrigeringen är att många av de unga som säljer sex på 
nätet inte ser sig själva som prostituerade. I stället ser de inkomsterna som ett sätt att får 
råd till guldkant på tillvaron till skillnad från de kvinnor som säljer sex på gatan som ofta 
är tunga missbrukare. Rubriken kan ses som ett sätt att kommunicera vikten av textens 
budskap till mottagaren. avsändaren vill visa att ämnet är allvarligt. Saker, i det här fallet 
prostitution, ska kallas vid sitt rätta namn vilket citatet nedan visar. 

”Förutom att stödja dem som redan prostituerar sig skall Fast göra 
riktade insatser för att färre skall lockas att börja sälja sex. Men då 
är frågan om det inte bidrar till att avdramatisera prostitutionen när 
den inte kallas vid sitt rätta namn.” [19/4 2007 SDS]

avsändare förutsätter att mottagaren anser att prostitution är en företeelse som inte bör 
avdramatiseras. Grundantagandet är med andra ord att prostitution inte är önskvärt. Den 
inställningen motiveras inte närmare.
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”Nya rapporten ´När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet́  
visar på tydliga skillnader mellan kvinnor som säljer sex på gatan 
respektive på nätet.” [19/4 2007 SDS]

I citatet ovan byts den könsneutrala termen prostituerade ut mot ”kvinnor som säljer 
sex”. att avsändare väljer att prata om kvinnor som säljer sex istället för kvinnor och män 
som säljer sex innebär att mottagaren inbjuds till en värld där prostituerade är lika med 
kvinnor. 

ARTIkeL: ”Brudarna är på väg mot toppen”
DATUM: 28/4 2007 Sydsvenskan 
BAkGRUND: artikeln är en av få i undersökningen som inte är en egentlig replik på ett 
politiskt utspel eller en annan artikel. Det övergripande temat i artikeln är kvinnorepre-
sentation på politiska poster. 
ANALYS: Texten är skriven av Sydsvenskans politiska chefredaktör Heidi avellan, i anslut-
ning till texten finns en bild av chefredaktören. Hon står med armarna i kors och allvarlig 
uppsyn. att bilden används i anslutning till texten kan tolkas som ett förstärkande av 
avsändarens ethos. Mottagaren förstår att det är en viktig person som kommer att leverera 
något av vikt. Texten behandlar kvinnorepresentation i den politiska sfären i allmänhet 
och presidentvalet i frankrike i synnerhet. I det inledande citatet redogör avsändaren för 
en värld där kvinnor alltid måste vara lite bättre än män för att bli betraktade som bra nog. 
Dessutom slås fast att kvinnor behövs på alla samhällsposter.

”Kvinnor behövs på alla samhällsposter, på alla nivåer. Men kvinnor 
som likt Ségolène Royal vill ha makt måste vara bra. De måste vara 
bäst. Där mediokra män kommer undan har kvinnorna fortfarande 
ögonen på sig – och misslyckas de så blir förklaringen lätt deras kön.” 
[28/4 2007 SDS]

Skribenten fortsätter sedan med ett citat av den franska journalisten och jämställdhet-
skämpen françoise Giroud.

”Full jämställdhet uppnås först när mediokra kvinnor intar höga 
poster.” 
[28/4 2007 SDS]

Texten fortsätter sen med en koppling till svensk inrikespolitik. efter att lars leijon-
borg har avgått ska folkpartiet välja ny partiledare. Utpekandet av Cecilia Malmström 
som kandidat till posten har fått folkpartisten Marit Paulsen att ifrågasätta hur Cecilia 
Malmström, som har två små barn skulle kunna bli ny partiledare. Skribenten påpekar att 
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den andra huvudkandidaten, Jan Björklund, även han har två små barn. artikeln fortsät-
ter sedan med en uppräkning av fem kandidater till partiledarposten. Samtliga kvinnor. 
artikeln avslutas med orden.

”Så fråga inte var brudarna är. Släpp fram dem. Släpa fram dem. Tills 
det inte längre behövs.” [28/4 2007 SDS]

Texten kan sägas tala både till mottagarens förstånd, genom att fastslå att kvinnor behövs 
på alla samhällsposter, men också till mottagarens pathos, avsändaren kommer med en 
uppmaning, fråga inte var brudarna är, underförstått, brudarna finns redan men de släpps 
inte fram. avsändarens ethos förstärks genom exemplifieringar genom texten. kvinnor 
diskrimineras systematiskt är grundantagandet. 

ARTIkeL: ”färdig för museum”
DATUM: 2/5 2007 Sydsvenskan 
BAkGRUND: artikeln är en osignerad huvudledare. Den behandlar socialminister Göran 
Hägglunds besök i stadsdelen Rosengård där partiets landsomfattande familjekampanj: 
”Mer tid med barnen” presenterades. kampanjens egentliga innehåll är krisdemokrater-
nas förslag om ett vårdnadsbidrag. ett förslag som enligt kd ska skapa mer valfrihet för 
familjerna. I stället för kommunal barnomsorg ska ekonomisk ersättning utgå till den 
förälder som väljer att stanna hemma med barnen. 
ANALYS: Både rubriken och textens första stycke avslöjar avsändarens inställning till krist-
demokraternas politik. 

”Det luktade dåtid. Kanske inte så konstigt. Sveriges mest konserva-
tiva partiledare var på plats.” [2/5 2007 SDS]

artikeln fortsätter sedan med en sågning av kristdemokraternas familjekampanj.

”Det hjälper inte hur mycket kristdemokraterna bedyrar att deras 
enda avsikt är att ge familjerna mer rätt att själv välja. För det blir inte 
mycket till valfrihet. Ersättningen, några tusenlappar i månaden, är 
inget annat än nålpengar. Hela konstruktionen förutsätter att det 
finns en kärnfamilj där den ena föräldern – i praktiken oftast mannen 
– tjänar tillräckligt för att försörja allihop.” [2/5 2007 SDS]

Skribenten visar tydligt med hjälp av logiska argument hur kristdemokraternas förslag 
endast gynnar kärnfamiljer och hur det i förlängningen blir ett förslag för dem som vill 
hålla kvar vid hemmafrusystemet. för att underbygga resonemanget används siffror 
från de nordiska grannländerna som visar det är kvinnor som till 95 procent utnyttjar 
vårdnadsbidragen. Skribenten visar också tydligt att det inte är ett önskvärt förhållande. 
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Texten kan sägas appellera till mottagarens förstånd. alla och envar kan tydligt se att 
förslaget inte är vad det utger sig för att vara är det budskap mottagare får ta del av.

NoTISeR: ”kvotval”, Utan rubrik 1 (brottning), Utan rubrik 2 (Gudrun Schyman)

Sydsvenskan hade under den undersökta perioden tre notiser med anknytning till 
områdena jämställdhet, kvinnoorganisationer och feministisk teori/praktik. Samtliga tre 
är osignerade och två står utan rubrik. 

NoTIS: ”kvotval”
DATUM: 21/4 2007 SDS 
ANALYS: Notisen med rubriken ”kvotval” behandlar samma tema som notisen i Göte-
borgs-posten med rubriken ”kvotera inga VaB–dagar” Där GP var klart negativt 
inställda till förslaget att kvotera är Sydsvenskan mer positiva. Precis som i GP redogör 
skribenten för de aktuella siffrorna. kvinnorna tar ut mellan 60 och 70 procent av den 
tillfälliga föräldrapenningen. Sedan citeras Göran Hägglund som i en kommentar säger 
att han finner förslaget ”besynnerligt” och att regeringens strävan är att ”öka valfriheten 
och flexibiliteten”. artikeln avslutas med att skribenten drar slutsatsen att den valfriheten 
endast kommer att leda till att kvinnorna stannat hemma i ännu högre utsträckning. Det 
finns en minst sagt syrlig ton i notisen. Skribenten närmast raljerar över Göran Häg-
glunds reaktion på förslaget och det är tydligt att skribenten tar ställning för förslaget om 
kvotering. Till skillnad från notisen i GP som betonade familjens rätt att avgöra vem som 
stannar hemma tycker Sydsvenskan uppenbarligen att siffrorna är problematiska och bör 
åtgärdas. 

NoTISeR: (Gudrun Schyman och brottning)
DATUM: 23/4 2007 SDS samt 24/4 2007 SDS
BAkGRUND oCH ANALYS: De två rubriklösa notiserna behandlar Gudrun Schyman res-
pektive brottaren Sofia Mattsson. Den första är indelad i kategorin kvinnoorganisationer 
eftersom den behandlar en av feministiskt Initiativs talespersoner. Notisen berättar hur 
Gudrun Schyman nu ska bli programledare i TV8. en viss misstro mot Schymans för-
måga att leda ett program uttrycks.

”Det är kanske en djärv satsning. Schyman har ingen tidigare erfar-
enhet av programledarverksamhet” [24/4 2007 SDS]

BAkGRUND oCH ANALYS: Den andra rubriklösa notisen om den sjuttonåriga brottare Sofia 
Mattson som nyligen tog eM-brons i brottning. Samtidigt utsågs hon av arrangörerna till 
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mästerskapets snyggaste dambrottare. Hon vägrade dock att ta emot utmärkelsen vilket 
skribenten uttrycker sin förståelse för.

”Mattson vägrade att ta emot utmärkelsen, vilket är fullt förståeligt. 
Utseendet har, som hon själv påpekar, ingenting med sporten att 
göra.”  [23/4 2007 SDS]

Internationella brottningsförbundets ordförande är dock av en annan uppfattning, vilket 
också redovisas i artikeln.

”Raphaël Martinetti har dock en annan uppfattning. Han anser 
att priset till den snyggaste dambrottare, som delades ut för första 
gången i år, är en nyhet som ger en extra dimension till mästerskapet.”  
[23/4 2007 SDS]

Notisen avslutas med skribentens reaktion på uttalandet.

”Det skulle i så fall vara en extra dimension av dumhet.”
 [23/4 2007 SDS]

Genom att använda uttrycket ”dumhet”, framstår avsändaren som mer trovärdig.
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�. SLUTSATSeR

Uppsatsen syfte var att undersöka hur den opinionsbildande journalistiken på fyra sven-
ska tidningars ledarsidor konstruerar bilder av jämställdhet, feministisk teori/praktik och 
kvinnoorganisationer i sina texter. Syftet beskrevs i två huvudsakliga frågeställningar:

 • Hur stort utrymme ges texter som behandlar jämställdhet, feministisk teori/  
  praktik och kvinnors organisering på svenska ledarsidor?

 • Vilken bild av jämställdhet, feministisk teori och kvinnors organisering  
  konstrueras av de svenska ledarskribenterna?

för att besvara den första frågeställningen användes en kvantitativ undersökning. Resulta-
tet, att endast 11 av 311 texter under den undersökta perioden tog upp områdena jämställ-
dhet, feministisk teori/praktik eller kvinnoorganisationer tyder på att de fyra undersökta 
ledarsidorna inte ser områdena som prioriterade områden. De ges begränsat utrymme 
på mediernas dagordning i de fall de tas upp. Den bilden förstärks också av texternas 
omfång, 6 av de 11 texterna är notiser där utrymmet för fördjupning och utveckling får 
sägas vara begränsat. 
 I enlighet med Connells teorier om genusordningen och den hegemoniska masku-
liniteten skulle resultatet alltså ses som ett osynliggörande av ämnen som skulle kunna 
hota den rådande genusordningen. Tittar man på genusrepresentationen hos de politiska 
redaktörerna finns visst stöd för den teorin. endast en av tidningarna har en kvinna på 
posten som politisk redaktör, Sydsvenskan. Det är också den tidning som uppvisade 
undersökningens mest omfattande material. av de 11 texterna fanns 7 stycken i Syds-
venskan. Tidningens benägenhet att lyfta fram jämställdhet och feminism skulle i så fall 
kunna tolkas som en medveten strategi från Sydsvenskans politiska ledning.
 De tre andra tidningarna som ingått i undersökningen har samtliga en man på posten 
som politisk redaktör. att Göteborgs-Posten ändå hade 3 texter (notiser) under perioden 
får ses som ett faktum som talar emot Connells teori. Dagens Nyheter hade under den 
undersökta perioden inga texter som kunde knytas till jämställdhet, feminism eller kvin-
noorganisationer. Däremot förekom debattartiklar, skrivna av fristående debattörer under 
perioden. Resultatet får dock ses som uppseendeväckande, särskilt med tanke på att 
Dagens Nyheter också är den tidning med överlägset mest material på ledarsidorna. 
 I enlighet med tidigare presenterade teorier om mediernas dagordningsfunktion står 
det alltså klart att ledarsidorna på de fyra undersökta tidningarna inte ser jämställdhet, 
feminism och kvinnoorganisationer som aktuella och viktiga ämnen. Det är istället eko-
nomi, utrikespolitik och inhemsk politisk debatt som bevakas i stor utsträckning. Det 
innebär också att läsarnas uppfattning blir att jämställdhet, feminism och kvinnoor-
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ganisationer inte är ämnen av större vikt. Naturligtvis finns nyanser i kommunikationen 
mellan tidningar och läsare. Mediernas makt över dagordningen är inte en enkelspårig 
kommunikationsväg. Som mediekonsumenter påverkas vi också av vår omgivning och vi 
påverkar också tidningarnas dagordning.
 Undersökningens kvalitativa del syftade till att besvara frågan vilken bild ledarsidorna 
konstruerar av feminism och jämställdhet. att dra generella slutsatser är svårt eftersom 
tidningarna inte ger en samstämmig bild. Det går dock att urskilja tendenser i de bilder 
som konstrueras genom ledarsidornas texter. Två av tidningarna, Sydsvenskan och GP ger 
intryck av att anse jämställdhet vara något positivt. Man skulle kunna beskriva det som 
att det finns en bred konsensus runt det jämställda samhället i tidningarna, noteras bör 
dock att Sydsvenskan är betydligt mer drivande i frågan än GP. Dagens Nyheter går inte 
att dra några generella slutsatser om eftersom de inte hade något material alls. 
 Svenska Dagbladet som under perioden hade en artikel utmärker sig. Deras text visar 
en klart negativ hållning till kvinnojourer som kopplas ihop med manshatande extrem-
feminister samtidigt som tidningen texten uppvisar viss ambivalens, kvinnojourer i sig är 
någonting bra, så länge de inte drivs av manshatande extremfeminister. Men texten kon-
struerar en verklighetsbild där läsarna lätt kan tolka budskapet i texten som att utpekandet 
av manshatande extremfeminism är giltigt för alla landets kvinnojourer. Betoningen av att 
kvinnojourer och deras arbete, att hjälpa hotade kvinnor, är både bra och viktigt får dock 
ses som ett sätt för tidningen att visa sina läsare att man ställer upp på den politiskt kor-
rekta uppfattningen att många kvinnor far illa och att det är av stor vikt att de kvinnorna 
får hjälp och stöd.
 Göteborgs-Posten hade under den undersökta perioden tre notiser. Två av dem behan-
dlade kvotering och den tredje ett förslag om aborträtt för utländska kvinnor. I de två 
kvoteringsnotiserna ger GP tydligt utryck för en negativ inställning till kvotering, vilket 
kan tolkas som att tidningen anser att ansvaret att öka jämställdheten snarare ligger hos 
individen än hos den politiska makten. Samtidigt beklagas det faktum att det till största 
del är kvinnorna som är ansvariga för uttaget av VaB–dagar. Det vore alltså önskvärt med 
en jämnare könsfördelning men inte på bekostnad av familjernas individuella frihet. 
 Sydsvenskan särskiljer sig från de andra tidningarna genom att driva en betydligt 
aktivare linje i jämställdhetsfrågor. De har flera artiklar där resonemang kring kvinnors 
underordning fördjupas och analyseras och gör tydligt att den rådande genusordningen i 
sitt nuvarande skick inte är acceptabel. Det finns i artiklarna flera exempel på feministisk 
retorik där texterna lyfter fram tecken på kvinnors underordning och vidare argumenterar 
för förändring. flera av artiklarna är skrivna av tidningens politiska redaktör vilket kan 
tolkas som att texterna på så sätt ges större legitimitet. en av texterna är dessutom kom-
pletterad med en bild av redaktören som med allvarlig uppsyn och armarna i kors ser ut 
att säga: det här är en viktig fråga. lyssna på mig. På så sätt förstärks avsändarens ethos. 
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att dra slutsatsen att Sydsvenskan driver en aktiv feministisk linje på ledarsidan är locka-
nde, men knappast en hållbar tes. Materialet är fortfarande begränsat även om det är bety-
dligt större än hos de andra tidningarna. I texterna reproduceras stundtals stereotyper och 
kvinnors kompetens ifrågasätts, av inget annat uppenbart skäl än att de är just kvinnor. 
I Sydsvenskans artikel om prostitution konstruerar avsändaren en värld där bara kvinnor 
är prostituerade. Greppet får antas vara omedvetet då avsändaren inleder texten med att 
prata om prostituerade i allmänhet för att i ett senare stycke återkomma till ”de prostituer-
ade kvinnorna”. även om den heterosexuella, kvinnliga prostitutionen är den överlägset 
vanligaste är det knappast en fullständig verklighetsbild. Prostitution förekommer inte 
bara bland hetersexuella kvinnor utan även bland homosexuella män och kvinnor samt 
inom gruppen hetersosexuella män. I en av tidningens mindre notiser ifrågasätts Gudrun 
Schymans förmåga att leda ett debattprogram på TV 8. avsändaren framhåller att Schy-
man inte har någon tidigare erfarenhet av att leda ett tv-program. att samma kanal har en 
rad andra profiler utan tidigare erfarenhet men som råkar vara män tas inte upp i texten. 
 för att sammanfatta, ingen av tidningarna kan sägas vara negativt inställda till ett mer 
jämställt samhälle. Däremot ger varken DN, GP eller SvD intryck av att tycka att frågan är 
av större vikt. I de fall där förändring förespråkas ger tidningarna uttryck för uppfattnin-
gen att förändringen bör komma från individen och inte genom politiska beslut. SDS är 
den tidning som aktivast driver jämställdhet på ledarplats. Tidningens material uppvisar 
dock stundtals tendenser till stereotypisering och fördomar kring könens kompetens.
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7. DISkUSSIoN

ett jämställt samhälle är inte självkonstruerande, det är i allra högsta grad beroende av 
att människor driver frågorna, skapar opinion och pekar på orättvisor. Den allmänna 
rösträtten kom inte till igenom en slump. Den var resultatet av ett målinriktat arbete 
där kvinnosakskvinnorna argumenterade och bildade opinion för att även den kvinnliga 
delen av befolkningen skulle åtnjuta samma rättigheter som männen. Rätten till abort, 
barnomsorg, lika lön och mer politisk makt. alla är de självklarheter som en gång har 
stridits fram av engagerade människor som förstått att vi varken har tid eller råd att vänta 
på att saker ska hända av sig själva. 
 Medierna fyller en viktig funktion i vår demokrati. De har till uppgift inte bara att 
informera medborgarna utan även erbjuda ett forum för debatt. Vidare är medborgarnas 
syn på samhället i mångt och mycket beroende av hur medierna skildrar det samhället. De 
frågor som av medierna lyfts upp på dagordningen ses också av medborgarna som viktiga 
och centrala. om medierna inte lyfter fram jämställdheten som en viktig och central fråga 
i det demokratiska samhället uppstår ett problem. 
 Den här uppsatsen har visat att de undersökta tidningarnas ledarsidor ägnar lite 
utrymme åt jämställdhet, feminism och kvinnoorganisationer. Det finns dessutom ten-
denser hos enskilda skribenter att misskreditera feminismen. att feminismen är en idétra-
dition som rymmer en mängd olika riktningar har tidigare diskuterats i uppsatsen, men 
de har en sak gemensamt: övertygelsen om att kvinnor som grupp är underordnade män 
som grupp, samt att den maktordningen bör brytas. från min egen utgångspunkt finns 
ingenting extremt eller radikalt i den övertygelsen. ändå pratar Maria abrahamsson om 
manshatande extremfeminister när hon beskriver svenska kvinnojourer. Hon gör det på 
ett generaliserande sätt vilket kan få läsaren att tro att påstående är giltigt för alla kvinno-
jourer. Vad är egentligen extremfeminism? Termen används återkommande av skribenter i 
Svenska Dagbladet men brukar sällan ges någon närmare förklaring. I den aktuella texten 
får läsaren endast veta att extremfeminism är liktydigt med manshat. När Maria abraha-
msson pekar ut kvinnojourer som manshatande extremfeminister stigmatiserar hon en hel 
idétradition som ändå sedan liberalismens dagar kämpat för att kvinnor ska ges samma 
möjligheter som män. 
 Connell pratar om de strategier som kvinnor i mansdominerade sfärer använder sig av 
för att befästa sin trovärdighet, han använder begreppet hedersmän för att beskriva hur 
kvinnor som Margret Thatcher och Madeleine albright lagt sig till om att vara hårdare 
än de hårdaste för att passera in i den hegemoniska maskulinitetens innersta rum. Det 
skulle också tala emot idén om att fler kvinnor på ledarredaktionerna automatiskt skulle 
innebära en bättre bevakning av jämställdhetsområdet. om kvinnor adopterade de 
rådande föreställningarna om vilka frågor som ses som viktiga och vilka som osynliggörs 
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spelar det ingen roll om det är en man eller kvinna som skriver texten. Poängen är väl 
kanske att det inte heller ska spela roll. 
 ett jämställt samhälle är av största vikt inte bara för de kvinnor den nuvarande sam-
hällsordningen diskriminerar utan för alla som vill se sig själva som försvarare av det 
demokratiska samhället. ett samhälle som erbjuder alla medborgare samma möjligheter 
och rättigheter oavsett kön. om ledarskribenter aspirerar på att tala i demokratins namn 
bör de alltså också se till att tala i jämställdhetens namn. 

7.1 FÖRSLAG TILL VIDARe FoRSkNING
Den här uppsatsen kan sägas göra ett nedslag i den pågående mediediskursen. Tre veckors 
material i fyra tidningar har studerats. att dra generella slutsatser från det undersökta 
materialet som skulle vara applicerbart på ledarsidor som företeelse är naturligtvis svårt. 
för att få en djupare förståelse för hur svenska ledarskribenter konstruerar bilder av jäm-
ställdhet och feminism skulle mer långtgående studier med fördel kunna göras. Materialet 
skulle kunna utökas med längre tidsperiod i syfte att kunna dra pålitligare slutsatser. Det 
är också tänkbart att koncentrera urvalet till en tidning. 
 feminismen ses ofta som ett vänsterprojekt trots att det finns gott om feminister även 
i den liberala traditionen. SvD som obunden moderat kan därför tänkas har ett mer 
komplext förhållande till feminism som idétradition. en alternativ studie skulle kunna 
granska enskilda aktörer på ledarsidorna. en sådan studie skulle kunna besvara frågor om 
förekomsten av artiklar är beroende av intresset hos enskilda individer. 
 Både Sydsvenskan och Dagens Nyheter utmärkte sig i artikeln, Sydsvenskan genom 
att ha störst material och dessutom en kvinna på posten som politisk redaktör. Dagens 
Nyheter genom den totala avsaknaden av material. Båda tidningarna skulle alltså med 
fördel kunna specialgranskas. Den här uppsatsen har hävdat att ledarsidornas gestaltning 
av materialet även påverkar läsarnas bild av jämställdhet och feminism. 
för att ytterligare klarlägga det sambandet skulle en läsarorienterad studie kunna göras 
där fokus ligger på hur läsarna skapar bilder av jämställdhet, feminism och kvinnoorgani-
sationer utifrån texterna på tidningarnas ledarsidor.
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Bilaga 1

07-04-17 Källa: Sydsvenskan 
Makten bär handväska 

Kanske en Bayswater? En rutstickad Chanelklassiker med guldlänk? 

Eller en riktig Kelly, trots priset - 50000 kronor? 

Det handlar om handväskor. 

Och det är intressantare än det i förstone kan verka. Handväskan - 

förr en attiralj för beskäftiga tanter - har blivit en ikon. Och 

navet i en het samhällsdebatt om konsumism. 

Bakom bagen döljer sig förändrade könsroller och makt. Här kunde 

rentav anas något slags kastrationsångest, om det inte var för att 

det främst är kvinnor som här ger sig på kvinnor. 

Män med pengar har alltid kunnat unna sig lyxkant och status: 

cigarrer och cognac, Rolex, ny bil. Toys for boys. Prislappen har 

inte varit något att skämmas för, tvärtom. 

Men när kvinnor får egna pengar blir okynneskonsumtionen ifrågasatt. 

Debatten började då Nina Björk på DN:s kultursida för några veckor 

sedan protesterade mot heminredningstrenden och kallade begäret 

”skitdrömmar”. Den eldas under av Sissela Lindbloms bok De skamlösa 

(Norstedts) och en rad kommentarer om det äckliga i denna lust att 

diskutera begär till ting. 

Boken i sig gjorde mig besviken. Visst, den visar på en skrämmande 

ytlighet, men problemet med de tre huvudpersonerna - två kolleger på 

en damtidning och den enas juristfästman - är att de i sin växelsång 

låter så lika. Poängen med att skriva om skalet måste ändå vara att 

komma under det. 

Hela debatten tangerar dock något allvarligt: synen på de två könen 
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som väsensskilda. Medan pojkar får vara pojkar förväntas kvinnan vara 

bättre och mer ansvarstagande. När hon får egna pengar skall de 

brukas på nyttigheter och på andra. Barnhem i tredje världen eller 

nya stövlar till ungarna. Inte überdyra handväskor. 

Kvinnor som lyxshoppar för egna pengar provocerar för att de slösar, 

men mest ändå för att de inte frågar om lov. De tänker inte vänta på 

att bli inbjudna och uppbjudna. De älskar kanske män, men behöver dem 

inte. De väljer singelliv och shopping istället för att drömma om 

familj. Eller så vill de ha allt. Karriär och inflytande och barn. 

På söndag kan en målmedveten kvinna ta ett steg närmare den absoluta 

toppen: presidentposten i Frankrike. De återkommande påståendena att 

socialisten och fyrabarnsmamman Ségolène Royal skulle vara mindre 

kompetent än sina manliga konkurrenter är nonsens. Fast symptomatiskt 

nonsens. 

Maktens ansikte har alltid varit en mans. 

Och hon försöker inte ens se ut som en gubbe. 

Heidi Avellan 
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Bilaga 2

07-0�-19 källa: Svenska Dagbladet

Även kvinnojourer måste rimligen 
följa lagen
Övergreppen i Tranås | Rättegången bör få konsekvenser

I dag inleds en rättegång i Eksjö tingsrätt som kan få dramatiska följder för de kvinnojourer landet 
runt som har gjort extremfeminism och manshat till sin ledstjärna. 
 
Jämfört med den totala handlingsförlamning som präglade socialtjänsten i Vetlanda i fallet 
Louise, har en kvinnlig rektor och tre styrelseledamöter i kvinnojouren i Tranås visat prov på 
 imponerande handlingskraft.  
Eller som åklagaren skriver i stämningsansökan: de har ”med råd och dåd främjat” NN:s grova 
egenmäktighet med barn. 
 
Förundersökningen är tragisk läsning. En kvinna anklagar sin före detta man för att ha förgripit 
sig sexuellt på deras två barn. Varken dagmamman, BUP-utredningar eller terapisamtal med 
barnen gav stöd för kvinnans misstankar. En enig Östersunds tingsrätt (två kvinnliga jurist-
domare, en manlig samt två kvinnliga nämndemän) tillerkände pappan ensam vårdnaden om 
deras söner. Då skriver vi den 30 januari 1998 och kort därefter inleder mamman sitt sabotage 
mot vårdnadsdomen. 
 
Under sex och ett halvt år – större delen av sin barndom – förvägrades pojkarna varje kontakt 
med sin far. Inte heller fick de träffa far- och morföräldrar, småkusiner eller andra släktingar.  
I augusti 2004 får polismyndigheten i Jämtland tips om att pojkarna och deras mamma bor i 
Tranås. Enligt anmälan mår de psykiskt mycket dåligt, risken för självmord antas vara stor.  
 
Jönköpingspolisen kopplas in och mamman grips samtidigt som barnen omhändertas av 
socialtjänsten. Modern döms året därpå till tio månaders fängelse för grov egenmäktighet med 
barn. Det är ett brott som kan ge fängelse i upp till fyra år. I dag står alltså tre jourkvinnor och 
den dåvarande skolrektorn som gav klartecken till att låta pojkarna gå i skola med ”skyddade 
identiteter” åtalade för att ha främjat brottet. Mycket talar för att de ligger risigt till.  
 
För det var ju tack vare aktivt bistånd från skolan och den med statliga medel understödda 
kvinnojouren i Tranås, en verksamhet som för övrigt även agerade bank och lånade ut pengar 
till kvinnan, som pappan förvägrades sin lagliga rätt till vårdnaden om sönerna. Eller trodde 
kvinnojouren – och skolans dåvarande överhuvud – att det var i sin ordning att sätta sig över 
lagen och strunta i domstolens beslut om vad som i det här fallet var till barnens bästa? 
 
För misshandlade och hotade kvinnor, och även för deras barn, kan kvinnojourer vara den enda 
möjligheten i en hopplös situation. Ja, till och med göra skillnad mellan liv och död. Därför är jag 
den första att välkomna regeringens tjugomiljonersförstärkning till jourerna i år.  
Av samma anledning hoppas jag innerligt att Eksjö tingsrätts dom innebär att kvinnojourernas 
trovärdighet återupprättas. Om det också betyder att extremistiska jourer som den i Tranås läggs 
ner, så må det vara hänt.

MaRia abRahaMsson

Ledarskribent
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Bilaga 3
07-04-19 Källa: Sydsvenskan 

Kalla det prostitution 
Många unga som säljer sex på nätet ser sig inte som prostituerade. 

Malmös kommunala prostitutionsenhets nya avdelning undviker därför 

ordet prostitution och går under namnet Fast, Försäljning av sexuella 

tjänster. 

Grundtanken är god: 

Det går inte att se sexsäljarna som ett kollektiv av prostituerade. 

Först när hänsyn tas till varje individ är det möjligt att ge dem 

rätt stöd och hjälp, förklarade socialsekreterare Niclas Olsson på en 

presskonferens igår. 

Nya rapporten När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet visar på 

tydliga skillnader mellan kvinnor som säljer sex på gatan respektive 

på nätet. De förra är vanligtvis tunga missbrukare medan de senare 

inte är det. Istället ser de inkomsterna från prostitutionen som ett 

sätt att få råd till guldkant på tillvaron. 

I en enkätstudie som gjorts för rapporten uppger var fjärde person 

under 21 år att de någon gång fått eller gett erbjudande via internet 

om sexuella tjänster mot betalning. En klar majoritet säger också att 

de skulle vilja få hjälp om de fick problem i en sådan situation. 

Att unga kan råka mycket illa ut genom nätkontakter gavs det en 

påminnelse om när den så kallade Alexandramannen, Atheer Al Suhairy, 

fick sin dom i Malmö hovrätt på onsdagen. Han dömdes till tio års 

fängelse och livstids utvisning för övergrepp mot ett stort antal 

flickor och unga kvinnor som han kontaktat via nätet. 

Förutom att stödja dem som redan prostituerar sig skall Fast göra 

riktade insatser för att färre skall lockas att börja sälja sex. 

Men då är frågan om det inte bidrar till att avdramatisera 

prostitutionen när den inte kallas vid sitt rätta namn. 

Tobias Lindberg 

tobias.lindberg@sydsvenskan.se 
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Bilaga �

07-04-28 Källa: Sydsvenskan 

brudarna är på väg mot toppen 

Frihet, jämlikhet, systerskap. För första gången kan en kvinna väljas 

till fransk president. Ségolène Royal kan efterträda Jacques Chirac, 

även om Nicolas Sarkozy är segertippad i valet den 6 maj. 

En klassisk duell: höger mot vänster. 

En modern duell: man mot kvinna. Un homme et une femme. 

Spelar det senare någon roll? Ja, tyvärr. 

Kvinnor behövs på alla samhällsområden, på alla nivåer. Men kvinnor 

som likt Ségolène Royal vill ha makt måste vara bra. De måste vara 

bäst. Där mediokra män kommer undan har kvinnorna fortfarande ögonen 

på sig - och misslyckas de så blir förklaringen lätt deras kön. 

Full jämställdhet uppnås först när mediokra kvinnor intar höga 

poster, för att citera den franska journalisten och 

jämställdhetskämpen Françoise Giroud. 

Att socialisten Laurent Fabius, tidigare premiärminister, frågade 

”vem ser efter ungarna?” när Royal gick ut med att hon ville 

kandidera väckte stor uppståndelse, inte minst i Sverige. Så skulle 

vi väl aldrig säga? Tills vanligtvis så kloka Marit Paulsen (fp) 

gjorde det i veckan, sade att Cecilia Malmström inte skall bli ny 

folkpartiledare för att hon har två små barn. Jan Björklunds lika 

många och lika små var liksom en annan femma... 

Kön spelar roll. Men inte huvudrollen. Något för fp att fundera över 

nu. 

Lars Leijonborgs avgång ger en chans att förnya politiken. Dalande 

väljarstöd visar att det behövs. ”Folkpartiet måste bli liberalt”, 
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skrev partiets valutvärderingsgrupp i Stockholms län - distriktet som 

fällde Leijonborg - i torsdags i Svenska Dagbladet: fp förlorade inte 

väljare bara till moderaterna i höstas, utan också till centern med 

dess nya liberala storstadsprofil. 

”Att ett liberalt parti förlorar moderat sinnade väljare är inget att 

skämmas över. Men när det förlorar liberala väljare, då är 

katastrofen nära”, konstaterar gruppen. 

Det handlar om existensberättigande. Om fp inte återfinner sin 

socialliberala själ så finns det strängt taget ingen anledning till 

att det borgerliga blocket skulle bestå av fler än moderaterna och 

centerpartiet, om det nu lyckas med sin liberala make over. 

Fp får inte göra som socialdemokraterna och i sin iver att snabbt få 

fram en ledare inte våga fundera över vart partiet är på väg. Och 

varför. 

Nu är Mona Sahlin vald. Och blir ett argument i sig: somliga menar 

att fp borde välja en kvinna som kan ta fajten med henne. 

De toppsiffror som s fick i veckans Temomätning - 46,3 procent av 

rösterna - gör utmaningen ännu större. Men den som tolkar hela 

framgången som en ”Monaeffekt” gör det för lätt för sig. Minst lika 

viktigt är antagligen både att Göran Persson är borta och att s 

befinner sig i opposition, medan regeringen sysslar med impopulära 

reformer; att alliansen i stort sett bara genomför vad den gick till 

val på spelar mindre roll. 

Folkpartiet behöver en ny politik. Och varför inte också en kvinnlig 

ledare. Ursäkten att det inte finns någon som fyller kravprofilen är 

bara nys: 

Cecilia Malmström - om partiet vill profilera sig på Europafrågor. 

”Vill inte” duger inte. 

Karin Pilsäter - om det är lång erfarenhet som önskas. 
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Nyamko Sabuni - för mer batongliberalism. 

Cecilia Wikström - om en kulturprofil eftersökes. 

Birgitta Ohlsson - om det skall vara en socialliberal, radikal 

feminist. ”Fram med brudarna”, skrev hon i veckan i Aftonbladet och 

konstaterade att både den mest trolige näste partiledaren Jan 

Björklund och Cecilia Malmström är veteraner. Men medan han beskrivs 

som rutinerad så ses hon som ett oskrivet blad. Medan han, 

skolpolitikern, ses som bred så är EU-politikern ”nischad”. 

Klassiskt. 

Ohlsson noterar att kvinnor inte längre är ”små käcka färgklickar på 

ministerfoton”, men att måttstockarna fortfarande är olika för 

kvinnor och män. 

När kvinnor väl är valda brukar fördomarna blekna. 

I Finland snubblade Elisabeth Rehn från liberala Svenska folkpartiet 

på målsnöret i presidentvalet 1994. Sex år senare tog sig 

socialdemokraten Tarja Halonen hela vägen fram. Centerns Anneli 

Jäätteenmäki har varit statsminister och nu har landet fått en 

regering långt ifrån all millimeterrättvisa: till damerna. 

Också i svensk politik blir kön allt mer ointressant. Och i Frankrike 

kan Ségolène Royal vinna. Trots att hon är kvinna. 

Men jämställt blir det när kön inte spelar någon roll. När kvinnorna 

blir så vanliga på topposter att de slipper vara ”kvinnliga” chefer, 

ministrar, partiledare, presidenter... 

Så fråga inte var brudarna är. 

Släpp fram dem. Släpa fram dem. 

Tills det inte längre behövs. 

Heidi Avellan 
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Bilaga 5
07-05-03 Källa: Sydsvenskan 

Färdig för museum 

Solen strålade, men det låg något unket i luften runt Gustav Adolfs 

torg i Malmö igår. 

Det luktade dåtid. Kanske inte så konstigt. Sveriges mest 

konservativa partiledare var på plats. 

Efter det för rikspolitikerna numera närmast obligatoriska besöket i 

Rosengård höll socialminister Göran Hägglund (kd) torgmöte i centrum. 

Avsikten var att ”kicka igång” partiets landsomfattande 

familjekampanj: ”Mer tid med barnen”. 

Det är ännu ett försök att saluföra det av kristdemokraterna så varmt 

omhuldade vårdnadsbidraget. Och även om Hägglund talade om att vilja 

ge dagens familjer ”en bättre möjlighet att fungera”, så gick 

tankarna osökt till tidigt tal. 

Tillbaka till Familjekampanjen, ”professorskan från Täby” Brita 

Nordström och upproret mot beslutet att särbeskatta makar. Förvisso 

gjorde sambeskattningen det lättare för en person att ensam försörja 

en familj, men innebar samtidigt att det blev svårare och mindre 

lönsamt för den andra av makarna att förvärvsarbeta. Skatten var en 

kvinnofälla. 

Vårdnadsbidraget får samma effekt. Det hjälper inte hur mycket 

kristdemokraterna bedyrar att deras enda avsikt är att ge familjerna 

rätt att själva välja. 

För det blir inte mycket till valfrihet. Ersättningen, några 

tusenlappar i månaden, är inget annat än nålpengar. Hela 

konstruktionen förutsätter att det finns en kärnfamilj där den ena 

föräldern - i praktiken oftast mannen - tjänar tillräckligt för att 

försörja allihop. 
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Skilda och ensamstående göre sig icke besvär. 

Spåren förskräcker. I de nordiska länder som infört vårdnadsbidraget 

är det kvinnor som utnyttjar det till 95 procent, noterar 

socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin i Aftonbladet: 

”Om man tog den borgerliga regeringens familjepolitik till 

Antikrundan så skulle experterna säga: Den är väldigt gammal, men 

den är inte mycket värd.” 

Sant. Vårdnadsbidraget passar bäst på museum. 

Signalerna från socialdepartementet borde framkalla rysningar bland 

alliansens förmenta liberaler i folkpartiet och centern. Men även 

moderaterna har anledning att vara bekymrade. 

Kristdemokraterna har framgångsrikt drivit igenom sin ena hjärtefråga 

- slopad fastighetsskatt. Nu lägger de all kraft på att förverkliga 

den andra - vårdnadsbidraget. Kruxet är att ingen av dem låter sig 

förenas med alliansens arbetslinje. 

Göran Hägglund påstår sig vilja barnens och föräldrarnas bästa. Det 

låter sig sägas. Men det är uppenbart att han sätter det egna 

partiets intressen före samförståndet med övriga borgerliga partier. 

Det är ju också ett slags familjepolitik. 
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Bilaga �

07-0�-21 källa: Sydsvenskan

Kvotval

karin Pilsäter, ekonomisk talesman för folkpartiet, vill att uttaget när det gäller vård av 
sjukt barn skall delas lika mellan mamma och pappa. Den kvoteringen visste var den 
tog. I dag svarar kvinnorna för mellan 60 och 70 procent av uttaget. Göran Hägglund, 
ledare för de värdekonservativa kristdemokraterna, kippar efter andan. Han finner för-
slaget ”besynnerligt” och sade i en TT-kommentar igår att regeringens strävan är att öka 
”valfriheten och flexibiliteten”. Så att kvinnorna kan vara hemma ännu mer.
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Bilaga 7

07-0�-21 källa: Göteborgs-posten 
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Bilaga 8

07-0�-23 källa: Göteborgs-posten
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Bilaga 9

07-0�-23 källa: Sydsvenskan
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Bilaga 10

07-0�-2� källa: Sydsvenskan
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Bliaga 11
07-05-02 Källa: Göteborgs-Posten 
 
Kvotera inte antagningen 

Kvotera inte antagningen 

Tre kvinnor, som inte antagits till 

hälsoutvecklarprogrammet vid Örebro universitet trots att de hade 

bättre meriter än de män som antogs, har tilldömts 75 000 kronor var 

i skadestånd. 

Tidigare har Uppsala och Karlstads universitet dömts för otillåten 

diskriminering vid antagning. Förhoppningsvis är Örebrofallet tredje 

gången gillt. Sveriges högskolor och universitet bör vid det här 

laget ha lärt sig att antagning endast skall baseras på formella 

meriter. 

Finns det en politiskt vilja att få andra sökande får stödåtgärder 

sättas in i grundskola och gymnasium så att fler underrepresenterade 

grupper får tillräckliga meriter för att bli antagna. 

FOTNOT: 

DEBATT-LEDARE 


