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Abstract 

Tidigare forskning om journalistik och kön av Monica Löfgren Nilsson och Monika Djerf-Pierre 

har visat att bevakningsområden i journalistiken varit uppdelade mellan könen: männen har 

dominerat hårda områden och kvinnorna har dominerat mjuka områden. Syftet med denna 

uppsats är att undersöka om det skett någon förändring i kvinnors och mäns bevakningsområden 

sedan könsfördelningen i journalistyrket blivit jämnt fördelad under tidsperioden 1999-2009. 

Dessutom är syftet att undersöka om journalister upplever att de finns något samband mellan 

könstillhörighet och vad de skriver om. För att svara på syftet har vi gjort en kvantitativ 

innehållsanalys av totalt 906 artiklar i lokaltidningarna Vestmanlands Läns Tidning och Upsala Nya 

Tidning. Vi har även gjort kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tre kvinnliga och tre 

manliga journalister på dessa tidningar. Resultatet av vår undersökning visar följande aspekter: 

männen dominerar både den hårda och den mjuka bevakningen i tidningarna – undantaget är i 

VLT år 2009 då kvinnorna dominerar de mjuka nyheterna. Kvinnorna skriver något mer om 

hårda nyheter år 2009 jämfört med 1999. De hårda nyheterna utgör den största delen av 

tidningsmaterialet i UNT 1999 och i VLT 1999 och 2009. Men i UNT 2009 är det istället de 

mjuka nyheterna som dominerar tidningsmaterialet. En del av de intervjuade journalisterna 

upplever att könstillhörigheten har betydelse i arbetet på det sätt att den styr den enskilda 

journalistens intresse. Intresset styr sedan i sin tur vilket ämne journalisten väljer att skriva om. 

Vår slutsats är att det mönster som tidigare forskning kartlagt delvis tagit en ny riktning: männen 

dominerar inte bara de hårda ämnena utan även de mjuka. Kvinnornas ökade antal i 

journalistyrket har inte bidragit till att bevakningsområdena blivit jämnt fördelade mellan könen.  

Nyckelord: mjukt, hårt, journalistik, kön, manligt, kvinnligt, Upsala Nya Tidning, 

Vestmanlands Läns Tidning   
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1 Inledning  

Det är allmänt känt att kvinnor dominerar yrken inom den offentliga sektorn, exempelvis vård 

och skola, medan männen dominerar yrken inom den privata sektorn, såsom näringsliv och 

industri.  

Vi har en föreställning om att denna uppdelning avspeglar sig i journalisters bevakningsområden. 

Tidigare forskning av massmedieforskarna Monica Löfgren Nilsson och Monika Djerf-Pierre slår 

fast att kvinnliga och manliga journalister, genom i princip hela 1900-talet, skrivit och ansvarat för 

olika bevakningsområden. Enligt Löfgren Nilsson så har de kvinnliga journalisterna skrivit och 

ansvarat för ämnen som rör konsumentfrågor, kultur, human intrest, miljö och sociala frågor som 

inkluderar utbildning, vårdfrågor, barnomsorg och bostäder. Dessa journalistiska områden 

betraktas som kvinnliga. De manliga journalisterna har, enligt Löfgren Nilsson, skrivit om ämnen 

som rör politik, ekonomi, näringsliv, utrikesnyheter, vetenskap, brott, teknik och sport. Och 

dessa områden betraktas som manliga. De manliga områdena anses ha högre status än de 

kvinnliga (Löfgen Nilsson 2000:8,12). Det var, enligt Djerf-Pierre, under 1970-talet som 

begreppen hårt och mjukt började användas för att beskriva manliga respektive kvinnliga 

journalisters bevakningsområden (M. Djerf-Pierre, personlig kommunikation, 2010-04-26). De 

hårda områdena anses ha högre status jämfört med de mjuka (Djerf-Pierre 2003:37).  

Idén med vår uppsats är att undersöka om det här mönstret finns kvar: att kvinnor och män 

skriver om olika områden - eller om det börjar ske en förändring. Vi vill samtidigt undersöka vad 

journalisterna har för erfarenheter av detta mönster. Upplever journalisterna att 

könstillhörigheten påverkar vad de skriver om? Och kan kvinnornas ökade tillträde till yrket ha 

bidragit till någon förändring i mönstret? När begreppen hårda och mjuka nyheter började 

användas så utgjordes journalistkåren av 20 procent kvinnor och 80 procent män. Men nu ser det 

annorlunda ut, kvinnorna har blivit fler. Kring sekelskiftet år 2000 blev journalistkåren i stort sett 

jämnt fördelad när det gäller antalet kvinnor och män (Djerf-Pierre 2003:31). Och år 2008 är det, 

enligt Svenska Journalistförbundet, lika många kvinnor som män i journalistkåren (www.sjf.se). 
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att, med kunskap om tidigare forskning kring journalistik och kön, 

undersöka om det skett någon förändring i kvinnors och mäns bevakningsområden sedan 

könsfördelningen blivit jämnt fördelad de senaste tio åren, 1999-2009. Dessutom är syftet att 

undersöka om journalisterna upplever att det finns något samband mellan könstillhörighet och 

vad de skriver om. 

1.2 Frågeställningar 

1. I vilken utsträckning skriver manliga och kvinnliga journalister om hårda respektive mjuka 

ämnen? 

2. Anses vissa ämnesområden vara viktigare än andra?  

3. Vilken betydelse upplever journalisterna att könstillhörigheten har i arbetet?  

4. Hur ser journalisterna på ämnesfördelningen på sin tidning?  

 

Eftersom vi undersöker två stycken lokaltidningar är det intressant att se vad det finns för 

likheter och skillnader dem emellan, samt om det finns någon skillnad mellan nedslagen i tid som 

vi gör.  
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2 Bakgrund, tidigare forskning och begreppsdefinitioner 

Två namn som återkommer när vi sökt efter litteratur och tidigare forskning kring journalistik 

och kön är Monika Djerf-Pierre och Monica Löfgren Nilsson. De är båda massmedieforskare 

med inriktning på medier och genus. Vi har lagt märke till att forskning om journalistik och 

kvinnor är betydligt vanligare än forskning om journalistik och män.  

2.1 Kvinnors och mäns bevakningsområden i journalistiken under 1900-

talet 

Journalistyrket inrättades som ett manligt yrke. Kvinnorna fick sitt första stora genombrott i 

journalistyrket i början av 1900-talet. Under denna tid började bevakningsområden inom 

journalistiken att delas upp mellan könen. Enligt både Djerf-Pierre och Löfgren Nilsson så är det 

föreställningar om manligt och kvinnligt och vad ett visst arbete kräver som placerat kvinnor och 

män inom olika bevakningsområden. Föreställningarna grundar sig i att kvinnorna hör till den 

privata sfären och männen till den offentliga (Djerf-Pierre 2003:29,31,45, Löfgren Nilsson 

2003:39). Det som ansetts manligt och kvinnligt i journalistiken har varierat. Utrikesnyheter var 

till en början ett område som ansågs kvinnligt, men i samband med första världskriget fick 

området mer status, vilket gjorde att det istället blev ett manligt område. Sociala frågor var heller 

inte ett kvinnligt område till en början (Djerf-Pierre 2003:32, 44-45). Kultur ansågs förr vara ett 

högstatusområde och det dominerades av män, men idag har det övergått till att bli ett kvinnligt 

ämne (M. Löfgren Nilsson, personlig kommunikation, 2010-04-28).  

I början av 1900-talet producerade de kvinnliga journalisterna nyheter som rörde hem, hushåll 

och familj. Dessa områden betraktades, enligt Djerf-Pierre, som kvinnliga och de ansågs ha låg 

status. Männen dominerade nyhetsområden som rörde inrikespolitik, utrikespolitik och ekonomi. 

Dessa betraktades som manliga ämnen och de ansågs ha högre status. När det gäller journalistiska 

genrer så arbetade kvinnorna under tidigt 1900-tal med att utveckla nya sådana - reportaget och 

intervjun är två exempel som kom att klassas som kvinnliga genrer. Den undersökande 

journalistiken blev en manligt dominerad genre som ansågs ha hög status. På 1950-talet var 

områden som hem och hushåll fortfarande kvinnliga bevakningsområden. Och de manliga 

journalisterna dominerade även under denna tid politik, ekonomi och utrikesnyheter. I slutet på 

detta årtionde startades en yrkesutbildning för journalister. Enligt Djerf-Pierre var det fler 

kvinnor än män som sökte till utbildningen, men majoriteten som antogs var män. Med tiden 

antogs dock fler kvinnor och en examen i journalistik blev viktigt för kvinnor som ville in i 
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journalistyrket. Runt år 1970 så började man, enligt Djerf-Pierre, inom journalistikforskningen 

använda begreppen hårt och mjukt för att beskriva manliga och kvinnliga bevakningsområden 

(M. Djerf-Pierre, personlig kommunikation, 2010-04-26). Men begreppen betyder alltså samma 

sak, mjuka områden är detsamma som kvinnliga och hårda områden är lika med manliga. Under 

1970-talet var könsuppdelningen fortfarande påtaglig. Nio av tio artiklar som handlade om hårda 

ämnen såsom sport, näringsliv, politik och utrikesnyheter var skrivna av män. Kvinnorna skrev 

om miljöfrågor, konsumentfrågor och sociala frågor. Uppdelningen av bevakningsområden 

mellan könen var märkbar inte bara i press, utan även inom tv och radio (Djerf-Pierre 2003:32, 

35, 37, 45). 

På 1970-talet var jämställdhetsdebatten i full gång på redaktionerna. Många kvinnliga journalister 

var missnöjda med den manliga arbetsmiljön. Flera kvinnor protesterade mot detta genom att 

utföra aktioner, vilket senare gav resultat: särskilda kvinnoredaktioner etablerades i press och 

radio under slutet på 70-talet och i början på 80-talet. Ett viktigt mål i jämställdhetsarbetet på 

redaktionerna var att höja statusen på de mjuka områdena, och att kvinnor skulle få tillträde till de 

hårda bevakningsområdena. Men påpekas bör att en del kvinnliga journalister trivdes med att 

bevaka områden som var mjuka eftersom de ville lyfta fram frågor som betydde mycket för 

kvinnor - sociala frågor var ett exempel (Djerf-Pierre 2003:38-39). 

Under 1980-talet och 1990-talet minskade könsuppdelningen av bevakningsområden i medierna. 

Det märks i Monica Löfgren Nilssons studie ”Könsmärkning i SVT:s nyheter 1958-2003” som 

handlar om huruvida SVT:s nyhetsinslag i Aktuellt och Rapport är uppdelade mellan könen. 

Studien är en del i ett forskningsprojekt som heter Kvinnorna i journalistkulturen, vilket genomfördes 

mellan åren 1999-2003 av både Monica Löfgren Nilsson och Monika Djerf-Pierre. Löfgren 

Nilssons delstudie om SVT visar att det inte fanns några skillnader alls i bevakningsområden 

mellan kvinnor och män under perioden 1985-1995. Kvinnorna bevakade då nämligen i lika stor 

utsträckning som män de områden som ansågs hårda. De mjuka nyheterna fick också ökat 

utrymme i SVT:s nyhetsinslag under den här perioden. Ett aktivt jämställdhetsarbete från SVT 

kan, enligt Löfgen Nilsson, ses som en förklaring till förändringen under den här tioårsperioden. 

Men innan åren 1985-1995 så har nyhetsområden i Aktuellt och Rapport varit uppdelade mellan 

könen: männen har dominerat hårda ämnen och kvinnorna har dominerat mjuka ämnen. 

Könsuppdelningen av bevakningsområden återvände emellertid i SVT i slutet på 1990-talet. I 

Aktuellt och Rapport dominerade manliga reportrar återigen de hårda områdena politik och 

ekonomi. De hårda nyheterna ökade också igen på bekostnad av de mjuka. Förklaringen till 
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denna pånyttfödda könsuppdelning menar Löfgren Nilsson kan ha att göra med att SVT:s 

nyhetsredaktioner påbörjade en stor omorganisering under sent 1990-tal. Inledningsvis ledde 

detta till att reportrarna upplevde en ”redaktionell hemlöshet” och en ”oklar ansvarsfördelning” 

(Löfgren Nilsson 2003:48). Det rådde med andra ord en osäkerhet i arbetsfördelningsprocessen, 

vilket resulterade i att gamla mönster kom tillbaka (Djerf-Pierre 2003:42, Löfgren Nilsson 

2003:40,43,48-49).  

I medierna är det inte bara journalistiska bevakningsområden som varit könsuppdelade genom 

åren. Makten har varit, och är fortfarande, ojämnt fördelad. Kvinnorna har sedan sent 1980-tal 

och framåt fått ökat tillträde till maktpositioner, men det gäller främst det redaktionella 

inflytandet. Männen har fortfarande flest toppositioner. I början på 2000-talet hade kvinnorna en 

fjärdedel av ledningspositionerna i medierna (Djerf-Pierre 2003:41). Så trots jämn fördelning av 

kvinnor och män i journalistyrket, så ökar inte kvinnornas makt i samma utsträckning som 

männens.  

2.2 Mjukt, hårt i lokalpress och nyhetsvärdering 

Monica Löfgren Nilsson har skrivit kapitlet ”En dag på redaktionen – mäns och kvinnors arbete” 

i antologin En nyhetsdag. Enligt henne så finns mönstret att män skriver om hårda områden och 

kvinnorna om mjuka, inom alla slags medier. Men det varierar i olika omfattning beroende på 

vilken typ av medium det är. Enligt Löfgren Nilsson är landsortspressen det medium som ligger 

bäst till. Här är nämligen skillnaden mellan mäns och kvinnors bevakning vad gäller hårda och 

mjuka nyheter som minst. Inom storstadspressen är uppdelningen av bevakningsområden mellan 

könen påtagligare (Löfgren Nilsson 1994:103).  

Medieforskaren Håkan Hvitfelt har ställt samman en lista där han rangordnar olika faktorer som 

ökar chansen för att en nyhet ska produceras och publiceras i medierna. En händelse som 

innehåller politik, ekonomi, brott och olyckor har större möjlighet att bli en nyhet än en som inte 

innehåller dessa ingredienser (Hvitfelt 1985:18). Det här innebär således att nyhetsvärderingen 

gynnar de hårda nyheterna.  
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2.3 Journalisters tankar om kön  

I kapitlet ”Journalistiken – ett könsmärkt fält?” i antologin Svenska journalister 2005 har Monica 

Löfgren Nilsson undersökt vilken betydelse journalister upplever att deras könstillhörighet har i 

den redaktionella vardagen. I undersökningen framkommer att mer än hälften av den svenska 

journalistkåren instämmer helt eller delvis i att det finns en könsuppdelning i bevakningsområden 

på deras redaktion. Knappt hälften av kåren anser att könsuppdelningen kommer ifrån 

nyhetschefer eller redaktörer. Dessa journalister menar då att det är nyhetschefers eller 

redaktörers föreställningar kring vad män och kvinnor är bäst lämpade att skriva om som styr 

fördelningen av uppdrag. När det kommer till nyhetschefens kön, så är de fler journalister som 

anser att dennes könstillhörighet inte spelar någon roll, än de som tycker att det påverkar 

nyhetsinnehållet (Löfgren Nilsson 2005:5).  

Löfgren Nilsson sammanfattar sin undersökning genom att konstatera att det råder oenighet 

bland journalisterna när det kommer till vilken betydelse kön har i journalistiken. Vissa inom 

kåren är osäkra på om könstillhörigheten överhuvudtaget har någon betydelse, andra är oeniga 

angående vilken betydelse den har i arbetet. Oenigheten beror till stor del på att det finns 

skillnader i hur kvinnliga och manliga journalister uppfattar könets betydelse. Kvinnor anser att 

det har större betydelse i det redaktionella arbetet än vad män anser. Både män och kvinnor 

upplever att det finns en uppdelning mellan könen i bevakningsområden på deras redaktion, men 

det är avsevärt fler kvinnor som anser detta (Löfgren Nilsson 2005:7). 

2.4 Kvinnliga strategier 

Medieforskaren Henrika Zilliacus-Tikkanen har skrivit kapitlet ”Möjligheter och hinder för en 

kvinnlig journalistik” i antologin Nordisk forskning om kvinnor. Som framgår av titeln handlar det 

främst om kvinnor och journalistik. Zilliacus-Tikkanen tar upp att det finns en stor enighet när 

det gäller vilka journalistiska ämnesområden som anses kvinnliga respektive manliga. Hon 

presenterar en norsk enkätundersökning från 1991 där det framkommer att de flesta journalister 

som anser att det finns skillnader mellan kvinnlig och manlig journalistik, ser skillnaden som en 

fråga om olika ämnesområden. Zilliacus-Tikkanen menar, i likhet med Djerf-Pierre och Löfgren 

Nilsson, att uppdelningen av ämnesområden kan härledas från samhällets arbetsfördelning där 

mannen dominerar den offentliga sfären och kvinnan ansvarar för arbetet i hemmet, den privata 

sfären. Det handlar således om skillnader i kvinno- och mansrollen. De mjuka ämnena som 
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förknippas med kvinnlig journalistik passar in i moders- och omsorgsrollen, och de hårda ämnena 

passar in i mansrollen (Zilliacus-Tikkanen 1993:234, 237).  

Zilliacus-Tikkanen menar att det finns några gemensamma drag när det handlar om att arbeta 

inom journalistiken som kvinna. Kvinnliga journalister upplever att de förväntas ta sig an vissa 

nyhetsområden utifrån sitt kön. Det är just mjuka ämnesområden de hänvisas till, oavsett om de 

vill det eller inte. Att kvinnorna upplever detta som något negativt är för att de mjuka 

ämnesområdena ofta är lågt prioriterade. Ett ytterligare gemensamt drag är att de kvinnliga 

journalisterna upplever att de måste bevisa sin kompetens och jobba hårdare än männen 

(Zilliacus-Tikkanen 1993:232). 

Zilliacus-Tikkanen skriver att de kvinnliga journalisterna kan välja mellan olika strategier, 

medvetet eller omedvetet, när de hamnar i situationer där de upplever att deras idéer prioriteras 

lägre än männens. En strategi går ut på att bara ”finna sig i sin lott” (Zilliacus-Tikkanen 1993:232) 

och skriva om de kvinnliga ämnena, eftersom ingen annan gör det. En annan strategi handlar om 

att vägra ta på sig de mjuka ämnena och istället kämpa om de hårda nyheterna. Den sista strategin 

handlar om att ifrågasätta hela indelningen och skriva om alla ämnen och sträva efter att tänka 

nytt. Den sista strategin spelar en viktig roll när det handlar om förändringar i journalistiken. 

Zilliacus-Tikkanen menar att fler kvinnor på redaktionerna är en förutsättning för att det ska ske 

förändringar i journalistiken. Men det räcker inte, utan avgörande är vilken strategi kvinnorna 

väljer. Det är den sista strategin som ifrågasätter könsuppdelningen i hårt och mjukt, som är den 

som snabbast leder till förändring (Zilliacus-Tikkanen 1993:232, 238).  

2.5 Definitioner av hårt och mjukt 

Begreppen hårt och mjukt används i den forskning om journalistik och kön som vi har tagit del 

av. Det tycks råda samstämmighet kring vad dessa står för. Monica Löfgren Nilsson har skrivit 

kapitlet ”Att göra skillnad – kvinnors betydelser och villkor i svensk nyhetsjournalistik” i 

antologin Kvinnor och medier – rapport från ett seminarium. Där räknar hon på ett tydligt sätt upp vilka 

ämnen som enligt henne kategoriseras som hårda respektive mjuka. Enligt Löfgren Nilsson 

räknas följande områden som hårda: brott, näringsliv, politik, teknik, ekonomi, utrikesnyheter, 

vetenskap och sport. Till mjuka ämnen hör: human intrest, kultur, miljö, konsumentfrågor, samt 

sociala frågor som inkluderar utbildning, vårdfrågor, barnomsorg och bostäder (Löfgren Nilsson 

2000:8,12).  
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3 Teoretisk ram   

3.1 Hirdmans genusperspektiv och teorin om det extra rummet 

Vi använder oss av Yvonne Hirdmans genusteorier eftersom vi anser att de är applicerbara på vår 

studie. Hennes teorier kan ge oss förståelse för hur manligt och kvinnligt konstrueras. Dessutom 

är Hirdman en av Sveriges ledande genusforskare.  

Enligt Hirdman så är kön något människan föds med, medan genus är något vi formas till. Genus 

kan användas för att visa hur människor skapas och formar sig till de föränderliga tankefigurerna 

”man” och ”kvinna” (Hirdman 2003:11).  

Hirdmans teori om genussystemet innebär en ordningsstruktur av kön - en genusordning. Denna 

genusordning är förutsättningen för politiska, sociala och ekonomiska ordningar i samhället. 

Genussystemet bygger på en isärhållning, en dikotomi: kvinnligt och manligt bör hållas isär, inte 

blandas. Genussystemet bygger också på en hierarki: mannen är normen. Det innebär att mannen 

och det som anses manligt betraktas som normalt och mer värt än kvinnan och det som betraktas 

som kvinnligt. Det är ur isärhållningen som den manliga normen legitimeras. Hirdman menar att 

isärhållandet av könen finns överallt: den strukturerar arbetssysslor, platser och egenskaper. Det 

är både kvinnor och män som är med och skapar genussystemet (Hirdman 2007:212-215).  

Enligt Hirdman så är genussystemet ett resultat av olika ”kontrakt” mellan människor. Hon 

menar nämligen att de gemensamma föreställningarna om vad som är manligt respektive 

kvinnligt kan ses som ett slags kontrakt mellan könen. Kontrakten handlar om hur kvinnor och 

män ska uppträda mot varandra i samhället och i livet i stort – till exempel i arbetet, i kärleken, 

hur vi pratar och klär oss. Kontrakten ärvs från generation till generation. Föräldrarna överför 

föreställningarna till sina barn (Hirdman 2007:216-218). 

Hirdman menar att genussystemet är seglivat. Men isärhållningen kan förlora sin kraft när 

kvinnor tvingas eller får lov att göra det män gör och tvärt om. När isärhållningen då försvagas 

blir den manliga normen också allt mer illegitim. Men samtidigt skriver Hirdman att när kvinnor 

går över till mansområden och gör manliga sysslor, kan det hända att männen förflyttar sig till 

andra områden (Hirdman 2007:225-226). 

Hirdman skriver att genusordningen ger upphov till något som hon kallar det extra rummets 

logik. Det innebär att det skapats ”extra rum” för kvinnor på såväl arbetsplatser som inom 
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politiken. Hirdman exemplifierar genom att beskriva att det skapades flickskolor, ett slags tillägg 

till den ”riktiga” skolgången som var förbehållen männen. Det extra rummet är ett komplement 

till en ”normal” verksamhet – en manlig verksamhet. Både kvinnor och män är med och skapar 

det här extra rummet (Hirdman 2003:115, 133). Det extra rummet innebär således att kvinnorna 

integreras, samtidigt som de segregeras. 
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4 Metod, material och urval  

Vi använder oss av både en kvantitativ och en kvalitativ metod för att besvara våra 

frågeställningar och därmed uppnå syftet. Första frågeställningen besvarar vi genom att göra en 

kvantitativ innehållsanalys av ett valt tidningsmaterial. Den andra besvaras dels med den 

kvantitativa innehållsanalysen och dels med kvalitativa intervjuer. Frågeställningarna tre och fyra 

svarar vi på genom de kvalitativa intervjuerna. 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys  

För att svara på den första och andra frågeställningen valde vi alltså att göra en kvantitativ 

innehållsanalys av ett tidningsmaterial. Metoden handlar om att man undersöker innehållet av 

skriftlig, muntlig eller bildmässig produktion (Esaiasson 2007:220). Metoden är effektiv när man 

är intresserad av att göra kartläggningar av en stor mängd text och när man vill studera något som 

kan kvantifieras – alltså mätas och räknas (Østbye 2004:212-214). Och detta har vi gjort. Vi 

undersökte en stor mäng tidningsartiklar för att på så sätt kunna ta reda på hur ofta manliga och 

kvinnliga journalister förekommer tillsammans med ett hårt eller mjukt ämnesområde. Vi 

undersökte också vilket ämnesområde som förekommer flest gånger i materialet och vilket ämne 

som får störst utrymme på förstasidan. Detta menar vi i sin tur kan sättas i samband med 

nyhetsämnets viktighet.  

Kvantitativa metoder kan vara till hjälp när man vill beskriva mönster och utvecklingstendenser i 

mediernas innehåll (Østbye 2004:214). Och vi vill ta reda på hur mönstret ser ut: om kvinnor och 

män fortfarande skriver om olika ämnesområden eller om det börjar ske en förändring. Därmed 

lämpar sig en sådan här metod för vår undersökning. En kritik mot den kvantitativa 

innehållsanalysen är att det endast är det konkreta budskapet i materialet som registreras. De 

djupare och mer dolda betydelserna uppmärksammas inte (Østbye 2004:64). Men vi är inte ute 

efter tidningsartiklarnas djupare innebörder, utan vi vill få fram ett resultat i siffror för att på så 

sätt kunna beskriva mönster och utvecklingstendenser. Dessutom vill vi delvis kunna använda 

resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen som underlag till våra kvalitativa intervjuer.  

4.2 Val av tidningar och tidsperiod 

Vi har valt att undersöka två stycken lokaltidningar: Vestmanlands Läns Tidning, VLT, och Upsala 

Nya Tidning, UNT. Vi valde lokalpress eftersom vår uppfattning är att tidigare forskning kring 

journalistik och kön i huvudsak gjorts på riksmedier – till exempel SVT:s nyhetsprogram Aktuellt 
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och Rapport. Löfgren Nilsson undersöker emellertid lokaltidningar i antologin En nyhetsdag, men 

det anser vi kan vara till fördel vid en jämförelse av våra egna resultat. Vi har inte hittat någon 

tidigare forskning med anknytning till kön när det gäller just VLT och UNT, så på det viset 

känns dessa tidningar som lämpliga undersökningsobjekt. Även om tidningsstäderna är hyfsat 

jämlika när det kommer till storleken, Uppsala är vår fjärde största stad, Västerås vår sjätte största 

stad, så skiljer de sig åt i andra avseenden. Uppsala är en av Sveriges största studentstäder och 

Västerås är mer av en industri- och teknik stad. Det här skulle kunna resultera i att UNT har fler 

nyheter som rör utbildning, vilket är ett mjukt ämne, medan VLT eventuellt skriver mer om 

teknik och vetenskap som är hårda ämnen. Det kan alltså inte uteslutas att städernas olikheter kan 

påverka nyhetsinnehållet. Men å andra sidan finns det inga städer som är helt likadana. Så vi ser 

inget problem med att städerna skiljer sig på det viset, huvudsaken är att vi är medvetna om att 

det finns en skillnad.  

Vi har gjort veckonedslag i tidningsmaterialet under tioårsperioden 1999-2009. Vi valde den här 

perioden eftersom det är här det börjar bli allt jämnare när det gäller könsfördelningen i 

journalistikyrket. Dessutom upplever vi att den här perioden inte är särskilt undersökt när det 

gäller forskning kring journalistik och kön. Vi har medvetet valt bort år 2010 eftersom vi ville 

undvika faktorer som prinsessbröllop och valår som kan påverka nyhetsinnehållet. Istället enades 

vi om att välja år 2009 eftersom vi anser att det är ett mer vanligt nyhetsår och det är också det 

närmsta vi kan komma ”idag”.  

När det handlar om val av vecka så bestämde vi att undersöka två stycken arbetsveckor i 

respektive tidning. Att vi har valt arbetsveckor beror på att VLT, till skillnad från UNT, inte 

utkommer sju dagar i veckan. Vi undersökte en arbetsvecka år 1999 och en år 2009 i respektive 

tidning. Vi har försökt att välja en så normal arbetsvecka som möjligt att undersöka. Med normal 

menar vi att vi valt bort sommarmånaderna då det finns risk för ”nyhetstorka”, även december 

valdes bort på grund av att julen infaller. Med andra ord har vi försökt undvika veckor där det 

händer något utöver det vanliga. Perioden vi bestämde oss för att studera är 22-26 februari 1999, 

och 23-27 februari 2009. Egentligen ville vi undersöka samma datum vid båda åren, men 

eftersom den 22 februari inföll på en söndag år 2009, fick vi välja måndagen som kom därefter – 

den 23 februari.  

Eftersom vi har valt att undersöka en tidsperiod när könsfördelningen i journalistyrket börjar bli 

jämnt fördelad, hade det naturligtvis varit fördelaktigt att få fram statistik på hur 

könsfördelningen faktiskt såg ut i journalistyrket år 1999 och 2009. Dessutom hade det varit 
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särskilt önskvärt att få fram statistik när det gäller könsfördelningen bland skrivande reportrar på 

UNT och VLT under de åren. Naturligtvis har vi kontaktat tidningarna och frågat efter denna 

statistik, men svaret vi har fått är att det inte finns någon sådan förd statistik. Det här innebär 

således att vi inte har lyckats få tag i några av siffrorna som gäller hur könsfördelningen på 

respektive tidning såg ut 1999 och 2009. Utan vi har fått nöja oss med den statistik vi hittat, och 

det är att år 2000 så utgjordes journalistkåren av 45 procent kvinnor och 55 procent män. År 

2008 är siffrorna 50 procent kvinnor och 50 procent män (Djerf-Pierre 2003:31, www.sjf.se) 

Tilläggas bör att de intervjuade journalisterna upplever att könsfördelningen är jämn år 2009 på 

respektive tidningsredaktion. 

4.3 Kort presentation av Vestmanlands Läns Tidning och Upsala Nya 

Tidning  

Vestmanlands Läns Tidning, VLT, utkommer sex dagar i veckan, måndag till lördag. 

Utgivningsorterna är Västerås, Hallstahammar och Surahammar. Tidningen hade en 

vardagsupplaga på 40 100 exemplar år 2009. Tidningens politiska tendens är liberal. I oktober år 

2004 övergick tidningen till tabloidformat (www.vlt.se, www.dagspress.se).  

 

Upsala Nya Tidning, UNT, är en liberal tidning som utkommer sju dagar i veckan, måndag till 

söndag. Utgivningsorterna är Uppsala, Enköping, Heby, Knivsta, Sigtuna, Tierp och Östhammar. 

Tidningen hade en vardagsupplaga på 52 300 exemplar år 2009. UNT övergick till tabloidformat 

vid årsskiftet 2004/2005 (www.unt.se, www.dagspress.se).  

4.4 Genomförande – innehållsanalys  

Vi bestämde oss för att undersöka allt material i tidningarna där det fanns en byline av 

tidningarnas egna journalister. Både UNT och VLT består av två huvuddelar, del ett och del två, 

vi har kodat båda delarna. Detta resulterade i totalt 906 artiklar. Vi började med att utforma ett 

kodschema med variabler som skulle täcka det vi ville får fram ur materialet. Det innebär att 

variablerna berör journalisternas könstillhörighet, största ämnesområde på förstasidan samt 

artikelns ämnesområde och genre. När vi utformade definitionerna till variabeln ”artikelns 

ämnesområde” har vi utgått ifrån Monika Djerf-Pierres och Lennart Weibulls (2001) 

ämnesdefinitioner i boken Spegla, granska, tolka. För att koda variabeln som rör ”största 

ämnesområde på förstasidan” har vi valt den artikel som på förstasidan har störst rubrik. I nästan 

samtliga fall innebar detta artikeln högst upp längst till vänster, ”vänsterkrysset”, som man ibland 
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säger inom journalistiken vilket syftar på den för dagen största nyheten. När vi valde 

variabelvärdena som rör artikelns genre har vi utgått från allmänt vedertagna genrer i 

journalistiken (se bilaga 1).  

Kodschemat skapades i Microsoft Word och sedan överförde vi variablerna med variabelvärdena 

i Microsoft Excel. Dessutom skrev vi med papper och penna som en extra säkerhetsåtgärd. 

Kodningen ägde rum på Kungliga Biblioteket eftersom det är där tidningsmaterialet finns på 

mikrofilm. Vi gjorde en provkodning under en dag för att se hur kodschemat fungerade. Medan 

vi provkodade märkte vi att många artiklar handlade om flera ämnen, varpå vi enades om att 

undersöka artiklarnas huvudsakliga ämnesområde. Det innebär alltså att vi undersökt vilket ämne 

som artikeln handlar om i störst utsträckning. Detta för att det enligt Metodpraktikan är viktigt att 

det endast finns ett variabelvärde för varje analysenhet (Esaiasson 2007:233). Vi märkte även 

under provkodningen att det var lätt att luras av exempelvis rubriker. Till exempel så dök en 

artikel med rubriken ” Unga får större del i miljöarbetet” upp, vilket indikerar på att artikeln 

handlar om miljö, som är ett mjukt ämne. Men läste vi sedan vidare i brödtexten så märkte vi att 

den inte handlade om det vi först trott, utan det rörde sig om ett annat ämne: politiker som 

debatterade en miljöfråga. Därmed kodades den artikeln istället som en politisk nyhet, vilket är ett 

hårt ämne. Summan av detta är att en artikel vid första anblicken kan verka handla om ett mjukt 

ämne, men vid en närmare titt så visar den sig istället handla om ett hårt ämne i större 

utsträckning.   

Tidningsmaterialet delades inte upp sinsemellan oss, utan vi har båda kodat allt material för att på 

så vis förvissa oss om att vi båda kodar på samma sätt utifrån våra definitioner. Under kodningen 

upptäckte vi att tidningarnas samtliga utrikesnyheter utgjordes av TT och andra nyhetsbyråers 

material. Det innebär att utrikesnyheterna inte var skrivna av tidningarnas egna journalister och 

därmed var de inte av intresse för vår undersökning. Eftersom det låg till på samma sätt på båda 

tidningarna såg vi inget problem med att helt ta bort variabelvärdet utrikesnyheter. 

Något vi blev varse om under kodningens gång var att dagen då prinsessan Victoria och Daniel 

offentliggjorde sin förlovning ägde rum under den vecka som vi valt att koda år 2009. I vår iver 

att undvika år 2010, sommarmånaderna och julen hade vi missat detta faktum. Det innebär att 

under veckan vi valt år 2009 så inträffade det verkligen något utöver det vanliga som påverkade 

nyhetsrapporteringen. Men vi upplever ändå inte det här som något problem, av den anledningen 

att när båda tidningarna rapporterade om det så utgjordes det av TT-material som vi ändå inte 

kodade. 
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4.5 Definitioner av ämnesområden 

Som tidigare tagits upp kommer vi att utgå ifrån Lennart Weibulls och Monika Djerf-Pierres 

definitioner av ämnesområden i boken Spegla, granska, tolka. Vi anser att dessa definitioner passar 

in på vårt eget material. En kategori och definition, ”Konsumentfrågor”, har vi dock helt själva 

lagt till eftersom den inte fanns i ovan nämnda bok. Kategorierna kan sedan med Löfgren 

Nilssons definitioner ”översättas” till hårda eller mjuka ämnen. Efter varje ämnesdefinition så 

nämns i parentesen om ämnet är hårt eller mjukt.   

Politik: nyheter om val- och valrörelser, de politiska partierna och deras agerande, 

demokratifrågor samt nyheter om de politiska processerna, till exempel nyheter från riksdagen 

och spelet på riks- och kommunal nivå. (Hårt) 

Ekonomi: samhällsekonomiska nyheter om räntor, inflation, sysselsättning, budgetunderskott, 

skattefrågor, samt nyheter om arbetsmarknadsfrågor, till exempel avtalsrörelsen och strejker. 

(Hårt) 

Sociala frågor: nyheter om sociala förhållanden och om tillståndet när det gäller sjukvård, 

barnomsorg, invandring, bostäder och utbildning. (Mjukt) 

Brott: nyheter om enskilda brott och andra polisärenden. Nyheter som rör tingsrätt och domstol 

hör också hit. (Hårt) 

Miljöfrågor: nyheter som handlar om miljötillståndet, till exempel kärnkraft. (Mjukt) 

Näringsliv: nyheter om det privata näringslivet, till exempel om aktiemarknaden, börsen eller om 

enskilda företag som nyetableringar eller företagskriser. (Hårt) 

Kultur: nyheter om teater, opera, litteratur, film och musik. (Mjukt) 

Human intrest: nyheter av lättare karaktär, till exempel nyheter av typen kattutställningar, 

björnungar på Skansen, evenemang och kuriosa. (Mjukt) 

Konsumentfrågor: nyheter som handlar om mat och matlagning samt konsumenten. (Mjukt) 

Sport: nyheter som rör sport. (Hårt) 

Vetenskap: nyheter om uppfinningar, teknik och medicin. (Hårt) 
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Övrigt: nyheter som inte passar in under någon av de presenterade kategorierna. Här hamnar 

nyheter som rör exempelvis medier och kyrka (Djerf-Pierre & Weibull 2001:372-373). (Varken 

hårt eller mjukt) 

4.6 Kvalitativa intervjuer  

För att besvara frågeställningarna två, tre och fyra har vi använt oss av metoden kvalitativa 

intervjuer, som är detsamma som samtalsintervjuer. Denna metod är användbar när man är ute 

efter att samla in och analysera information som är knuten till människors uppfattningar och 

handlande (Østbye 2004:99, 101). Det här passar oss eftersom det är journalisterna och deras 

uppfattningar och erfarenheter som vi vill åt. En fördel med kvalitativa intervjuer är att man kan 

få kommentarer till och bekräftelse av data från andra källor (Østbye 2004:101). Och det lämpar 

sig för vår undersökning: vi vill att journalisterna ska kommentera några resultat från 

innehållsanalysen.  

Kvalitativa intervjuer ger möjligheter att finna mönster i svaren, eftersom man har liknande 

intervjuer med flera personer (Esaiasson 2007:283.) Vår ambition är att urskilja mönster i 

intervjupersonernas svar. Det finns olika slags kvalitativa intervjuer. Den så kallade 

ostrukturerade intervjun används ofta när man vill ha kunskap om förhållanden som man som 

undersökare inte vet någonting om. Här har man inte alltid förberett frågor på förhand. Men 

eftersom att vi, genom tidigare forskning, redan har kunskap om det vi ämnar ställa frågor kring, 

så har vi istället valt den semistrukturerade intervjun. Den här intervjutypen går ut på att vi på 

förhand har utformat intervjuguider där vi strukturerat frågor som vi vill ställa. Den 

semistrukturerade intervjun ger stor flexibilitet vilket innebär att det blir lätt att ställa följdfrågor 

(Østbye 2004:102-103). 

4.7 Val av intervjupersoner 

Vi har valt ut sex journalister att intervjua: en kvinnlig och en manlig reporter på vardera 

tidningen, nyhetschefen på UNT samt biträdande nyhetschef på VLT. VLT:s ordinarie 

nyhetschef hade inte möjlighet att ställa upp på en intervju, varpå vi istället valde den biträdande 

nyhetschefen. Vi ser inget problem med att intervjua den biträdande, eftersom de har snarlika 

arbetsuppgifter. Den ordinarie nyhetschefen har dock något mer övergripande ansvar över 

tidningen – men båda fördelar uppdrag. När vi valde reportrarna på respektive tidning var 

kriterierna att de skulle ha olika kön och vara just reportrar - inte fotografer eller redigerare. Via 

tidningarnas hemsidor fick vi upp en lista på redaktionerna, och därefter valde vi att skicka mail 
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till två kvinnliga och två manliga reportrar, samt nyhetscheferna. Ingen av journalisterna har 

något emot att bli namngivna, så därför framträder de med fullständiga namn. En av 

journalisterna ville läsa sina citat innan publicering, och citaten godkändes. Citaten som finns i 

resultatredovisningen är tvättade från ord som ”hm” och ”eh”.    

Dessa personer intervjuades: 

Roger Berglund, nyhetschef på UNT sedan år 2005. Han har arbetat på tidningen sedan 1980-

talet. 

Anna Ehn, reporter på UNT sedan år 2000. 

Andreas Jakobsson, reporter på UNT sedan år 2007. 

Lotta Sandhammar, biträdande nyhetschef på VLT sedan år 2009. Hon har arbetat på tidningen 

sedan år 2000. 

Ann-Christine Kihl, reporter på VLT sedan år 1981.  

Johan Lif, reporter på VLT sedan år 2000.  

För att klara av att kombinera metoderna kvantitativ innehållsanalys med kvalitativa intervjuer har 

vi valt att inte intervjua fler än dessa sex personer. Det ideala hade naturligtvis varit att intervjua 

många fler. Vi är väl medvetna om att urvalet är förhållandevis litet, och att exempelvis en 

kvinnlig journalist på VLT eller UNT inte kan svara för alla kvinnliga journalister på dessa 

tidningar, än mindre lokalpressen i stort. Men vår förhoppning är att urvalet ändå kan ge 

intressanta svar.   

4.8 Genomförande - intervjuer 

Intervjuerna ägde rum på respektive tidnings redaktion, med undantag av en som skedde på ett 

café av den anledningen att journalisten inte befann sig på redaktionen under dagen för intervjun. 

Samtliga intervjuer varade mellan 40 och 60 minuter. Vi närvarade båda två vid intervjuerna, men 

en av oss ställde frågorna så att det inte skulle riskera att upplevas rörigt för den intervjuade. Det 

är vanligt att intervjuer spelas in, men vi valde att inte göra det. Vi ansåg att det inte behövdes 

eftersom vi båda närvarade vid intervjuerna och då hade båda också möjlighet att föra 

anteckningar, vilket kändes tryggt. Använder man inte bandspelare bör man, enligt 
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Metodpraktikan, skriva ut intervjun direkt efteråt (Esaiasson 2007:302.). Det rådet följdes, och vi 

upplever att det har fungerat bra.  

När det gäller intervjuguiderna så utformade vi frågorna med stöd i tidigare forskning och med 

resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen. Frågorna strukturerades i teman (se bilagorna 2-

5). Det första temat berör lättsamma frågor och det fungerade som en slags inledning. Mot slutet 

ställde vi de tyngre frågorna. Den här ordningen på frågorna kändes passande, vi startade enkelt 

för att sedan komma in på de frågor som kräver mer eftertanke. Vi var medvetna om att en hel 

del av intervjufrågorna handlar om sådant som journalisterna förmodligen inte tänker på i det 

dagliga arbetet. Med detta i åtanke var vi förberedda på att vissa frågor skulle upplevas som svåra 

och att det därför kunde vara nödvändigt att ge dem betänketid och pauser. Och under 

intervjuernas gång märkte vi mycket riktigt att vissa frågor var svårare för intervjupersonerna att 

besvara än andra. Betänketid och pauser blev då värdefulla.  
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5 Resultatredovisning av tidningarna 

 

5.1 I vilken utsträckning skriver manliga och kvinnliga journalister om 

hårda respektive mjuka ämnen? 

 

UNT 1999 och 2009 

I UNT så förekommer det fler artiklar under den vecka (22-26 februari) vi har valt att undersöka 

år 1999, jämfört med veckan (23-27 februari) år 2009. År 1999 finns det totalt 233 artiklar. Av 

dessa passar 117 stycken in på Löfgren Nilssons definition av hårda nyheter, det vill säga, nyheter 

som handlar om politik, ekonomi, brott, sport, vetenskap och näringsliv (Löfgren Nilsson 

2000:8,12). 101 artiklar räknas till det Löfgren Nilsson definierar som mjuka nyheter, alltså 

nyheter om sociala frågor (barnomsorg, utbildning, bostäder, vård), konsumentfrågor, miljö, 

human intrest och kultur (Löfgren Nilsson 2000:8,12). I figur 5:1 har vi valt att räkna bort de 15 

artiklar som kodats som ämnesområdet ”övrigt”, eftersom de inte platsar i definitionerna av hårt 

eller mjukt.  

Resultatet visar att männen dominerar rapporteringen av nyheter som handlar om politik, 

ekonomi och brott. De dominerar faktiskt samtliga ämnesområden förutom sociala frågor och 

konsumentfrågor där kvinnorna har övertag. Men även om kvinnorna skriver mer om de två 

nämnda kategorierna, så har de manliga journalisterna ändå övertag totalt sett i både de mjuka och 

de hårda nyheterna. I figur 5:1ser vi att männen dominerar stort när det gäller hårda nyheter. Det 

har till största delen att göra med att samtliga sportartiklar år 1999 är skrivna av män – hela 58 

stycken. Och sport är ett hårt ämne. På motsvarande sätt är det ämnesområdet kultur som drar 

upp männens siffra och gör att de får ett övertag i mjuka nyheter. Männen bevakar kultur dubbelt 

så mycket jämfört med kvinnorna: 28 artiklar mot 14. Men i figur 5:1 ser vi att männens övertag i 

mjuka områden inte är lika stor som i de hårda.  
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UNT 1999, totalt 
218 artiklar 

2009, totalt 
211 artiklar 

Skillnad i 
antal artiklar 

Antal hårda nyheter 117 98 -19 

Antal mjuka nyheter 101 113 +12 

Antal hårda nyheter 
skrivna av män 

100 77 -23 

Antal hårda nyheter 
skrivna av kvinnor 

17 21 +4 

Antal mjuka nyheter 
skrivna av män 

59 73 +16 

Antal mjuka nyheter 
skrivna av kvinnor 

42 40 -2 

Figur 5:1: Fördelning av hårda och mjuka nyheter mellan könen i UNT 

Den utvalda veckan år 2009 förekommer 216 artiklar i UNT. Av dessa kan 98 definieras som 

hårda och 113 som mjuka. Fem artiklar utgör ämnet ”övrigt”, och som vi nämnt tidigare har vi i 

figur 5:1 räknat bort dessa. De mjuka områdena utgör, till skillnad från 1999, en större del av 

materialet år 2009.  

2009 är fördelningen mellan könen och ämnesområden jämnare. När det gäller politik och 

ekonomi är det lika många män och kvinnor som skriver om det. Området näringsliv har 

kvinnorna knappat in på, även om det fortfarande är fler män som skriver om det. Till skillnad 

från år 1999, då kvinnorna hade övertag i sociala frågor, är det nu istället männen som har det: 22 

artiklar för männen och 11 för kvinnorna. De enda områden som kvinnorna skriver mer inom än 

männen är human intrest och konsumentfrågor. Utgår vi från Löfgren Nilssons definition av vad 

som är hårda nyheter så visar det sig att år 2009 så dominerar männen fortfarande totalt sett de 

hårda ämnena, trots att kvinnorna har ökat sin bevakning något. Men i figur 5:1 ser vi att 

skillnaden mellan könen fortfarande är markant. Återigen är det sporten som bidrar till att 

männen har ett högt antal hårda nyheter. Liksom år 1999 är sportartiklar år 2009 skrivna av män, 

bortsett från en krönika som handlade om sport, skriven av en kvinna.   

I likhet med 1999 så har kvinnorna övertag i två mjuka ämnesområden år 2009. Men i det stora 

hela har männen ändå övertag totalt sett när det gäller mjuka ämnen, precis som år 1999. Övertaget 

har till och med ökat. Det är ämnet kultur som även denna gång gör att männen dominerar i 

mjuka nyheter. Mer än hälften av artiklarna som handlar om kultur är skrivna av manliga 
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journalister. Nytt för 2009 är att männens övertag i sociala frågor också bidrar till ökningen av 

mjuka nyheter.  

När det gäller artiklarnas genrer i UNT så dominerar männen i nästan samtliga, undantaget är 

genren reportage där kvinnorna istället har övertag. Den genre som båda könen får högst 

frekvens i är nyhetsartikeln, även om männen har övertag också här. Genren där männen 

dominerar tydligast är recensionen, både år 1999 och 2009. När en artikel kodats som en 

recension så rör det sig alltid tillsammans med ämnesområdet kultur.  

Resultatet visar förvånansvärt få artiklar i genren ledare, viket vi förklarar med att i princip alla 

ledare saknar byline. Men i de få fall en byline förekommer tillsammans med en ledare, så är dessa 

skrivna av lika många män som kvinnor.  

 

VLT 1999 och 2009 

Precis som i UNT så förekommer det fler artiklar under den valda veckan (22-26 februari) i VLT 

år 1999, jämfört med veckan (23-27 februari) år 2009. År 1999 finns det totalt 239 artiklar. Av 

dessa utgör 128 stycken hårda nyheter, det vill säga nyheter om exempelvis politik, ekonomi och 

brott. 106 artiklar utgörs av mjuka nyheter – till exempel sociala frågor och konsumentfrågor. I 

figur 5:2 har de fem artiklar som tillhör ämneskategorin ”övrigt” räknats bort.  

Ämnesområdena är förhållandevis jämnt fördelade mellan könen år 1999. Kvinnor och män 

skriver i stort sätt lika mycket om brott, ekonomi och politik. Anmärkningsvärt är att kvinnorna 

till och med har övertag när det gäller nyheter om ekonomi och politik. Men trots att kvinnorna 

har överläge i dessa hårda ämnen, så dominerar männen sammantaget de hårda nyheterna. 

Anledningen till det är att all sportbevakning är skriven av manliga journalister. 59 artiklar av de 

129 hårda nyheterna handlar om sport. Det är nästan hälften av alla hårda nyheter. Figur 5:2 visar 

att skillnaden är markant även i VLT när det gäller i vilken utsträckning kvinnor och män skriver 

om hårda ämnen.   
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VLT 1999, totalt 
234 artiklar 

2009, totalt 
213 artiklar 

Skillnad i 
antal artiklar 

Antal hårda nyheter 128 121 -7 

Antal mjuka nyheter 106 92 -14 

Antal hårda nyheter 
skrivna av män 

94 80 -14 

Antal hårda nyheter 
skrivna av kvinnor 

34 41 +7 

Antal mjuka nyheter 
skrivna av män 

57 35 -22 

Antal mjuka nyheter 
skrivna av kvinnor 

49 57 +8 

Figur 5:2: Fördelning av hårda och mjuka nyheter mellan könen i VLT 

När det kommer till mjuka nyheter så dominerar kvinnorna bevakningen av sociala frågor och 

konsumentfrågor år 1999. Männen har övertag i human intrest och kultur. Och det är just 

kulturen som gör att männen får övertag och dominerar den mjuka bevakningen detta år. 

Männen skriver 30 kulturartiklar medan kvinnorna skriver 18.  

Under den utvalda veckan år 2009 förekommer 218 artiklar i VLT. 121 av dessa stämmer in på 

definitionen av hårda nyheter och 92 på definitionen av mjuka nyheter. I figur 5:2 har vi än en 

gång räknat bort de fem artiklar som definieras som ”övrigt”. 

År 2009 är det fortfarande vanligast förekommande att män skriver om hårda nyheter. Men 

kvinnorna har ökat sin andel något i och med att de i allt större utsträckning bevakar ekonomi, 

näringsliv och brott. Däremot har de minskat bevakningen av politik år 2009 och har inte längre 

övertag där. Männen har övertag i politik, sport och brott. Som tidigare är det sporten som trissar 

upp männens siffra i antalet hårda nyheter. 48 stycken av de 121 hårda nyheterna är sportartiklar. 

Men något som är uppseendeväckande är att flera sportartiklar nu är skrivna av en kvinna. Trots 

att vi inte kodade journalisternas namn kunde vi inte undgå att lägga märke till att det var samma 

kvinna som skrivit alla artiklar, under en och samma dag. Resterande fyra dagar är det enbart män 

som skriver sportartiklar.  
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Kvinnorna har ökat sin bevakning av mjuka nyheter år 2009. De skriver drygt fem gånger fler 

artiklar om sociala frågor än männen: 26 mot 5. År 1999 var skillnaden i sociala frågor inte lika 

stor: 17 mot 12.  Till skillnad från år 1999 då männen hade övertag i de mjuka ämnena, är det nu 

istället kvinnorna som dominerar. Det enda mjuka ämnesområde som männen fortfarande har 

övertag i är kultur. 

Den genre som förekommer flest gånger 1999 och 2009 är nyhetsartikeln – både hos kvinnor och 

män. Reportage skrivs, tills skillnad från UNT, i stort sett i samma utsträckning av både män och 

kvinnor under dessa år. När det gäller recensioner har männen en klar majoritet i den genren, 

precis som i UNT. I VLT finns också väldigt få ledare med byline. När de väl förekommer med 

byline så är det skrivna i samma utsträckning av män och kvinnor.  

5.2 Anses vissa ämnesområden vara viktigare än andra? 

Även om de hårda ämnena har minskat i båda tidningarna år 2009 jämfört med 1999, så är det 

ändå i stort sätt de hårda ämnena som förekommer mest – undantaget är i UNT 2009 då de 

mjuka ämnena är fler. När det handlar om vilket största ämnesområde som återfinns på 

förstasidan i UNT så ser vi en förändring mellan åren 1999 och 2009. 1999 handlar de största 

nyheterna på förstasidan om ekonomi och brott – alltså hårda ämnen. Dessa är i störst 

utsträckning skrivna av män. År 2009 är det istället mjuka ämnen, främst sociala frågor, som 

förekommer flest gånger som största nyhet på förstasidan, även då skrivna av män. Vi frågar oss 

om UNT:s ökning av mjuka frågor i dels materialet och dels på förstasidorna kan bero på en 

förändrad nyhetsvärdering?  

När det gäller största ämnesområde på förstasidorna i VLT så går det att se samma mönster som 

på UNT. År 1999 är det hårda nyheter skrivna av manliga journalister som utgör de största 

nyheterna på förstasidorna. År 2009 är det istället mjuka ämnen som dominerar som största 

nyheter. Men nu är det till skillnad från 1999 kvinnorna som står som skribenter på förstasidorna.  

5.3 Kort sammanfattning av resultaten från UNT och VLT 

Det finns både likheter och skillnader mellan tidningarna och åren. I regel är det hårda nyheter 

skrivna av manliga journalister som utgör den största delen av tidningarnas material. Men år 2009 

i UNT är det fler mjuka nyheter än hårda. Resultatet visar att männen inte bara dominerar de 

hårda nyheterna utan även de mjuka– undantaget är i VLT 2009 då kvinnorna istället dominerar 

de mjuka. I både UNT och VLT har kvinnorna ökat sin bevakning av hårda nyheter något år 
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2009 jämfört med 1999. Männen har istället minskat sin andel hårda nyheter år 2009. I VLT år 

2009 har männen även minskat bevakningen av mjuka nyheter, medan männen i UNT istället 

ökat sin andel.   

Det mest förekommande ämnesområdet bland kvinnliga journalister är sociala frågor – i båda 

tidningarna och under båda åren. Det vanligaste ämnet männen skriver om är sport. När det 

gäller nyhetsgenrer så är det nyhetsartikeln som är vanligast bland båda könen. Recensioner är 

den tydligaste mansdominerade genren. På UNT domineras reportaget av kvinnor.  

Som största nyheter på förstasidorna så är det år 1999 hårda nyheter som dominerar, medan det 

2009 är tvärtom – då dominerar mjuka nyheter.   
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6 Analys av Upsala Nya Tidning och Vestmanlands Läns 

Tidning  
Det faktum att båda tidningarna har fler artiklar 1999 och färre 2009 anser vi har att göra med att 

tidningarna övergått till tabloidformat. Det har gjort att tidningens format blivit mindre, och 

därmed får färre artiklar plats.  

Den tidigare forskningen som presenterats i uppsatsen visar på att bevakningsområden i 

journalistiken varit könsuppdelade. Männen har i princip genom hela 1900-talet dominerat 

bevakningen av hårda nyheter, alltså nyheter om exempelvis politik, ekonomi, näringsliv och 

sport. Kvinnorna har dominerat bevakningen av mjuka nyheter, såsom sociala frågor, 

konsumentfrågor och human intrest. I UNT skrev männen 1999 och 2009 i högre utsträckning 

än kvinnorna om hårda nyheter, så det innebär att den tidigare forskningens slutsatser stämmer in 

även under vår valda tidsperiod. Men något som inte stämmer överrens med den tidigare 

forskningen är att vårt resultat från UNT, både 1999 och 2009, visar att männen även dominerar 

bevakningen av mjuka områden. Det innebär att männen i allt större utsträckning tagit sig an 

områden som enligt forskningen ses som kvinnliga. Därmed kan vi säga att resultatet för UNT 

visar på att mönstret som den tidigare forskningen kartlagt, tagit en ny riktning – männen 

dominerar både hårda och mjuka ämnen. Resultatet visar förvisso att de kvinnliga journalisterna 

på UNT i högre utsträckning skriver om mjuka ämnen än om hårda. Men det räcker dock inte för 

att de ska dominera inom sitt ”eget” område. Varför männen dominerar den mjuka bevakningen i 

UNT beror till stor del på att ämnesområdet kultur skrivs i betydligt högre utsträckning av män 

än kvinnor. Vi frågar oss varför ett mjukt ämne som ses som kvinnligt domineras av män? Enligt 

Löfgren Nilsson räknades kultur förr som ett högstatusområde som dominerades av män. Men 

med tiden har det enligt henne övergått till att bli mjukt (M. Löfgren Nilsson, personlig 

kommunikation, 2010-04-28). Strukturerna från förr tycks ändå leva kvar eftersom att vårt 

resultat faktiskt visar att männen dominerar kulturen.  

I båda tidningarna visade det sig att kvinnornas bevakning av hårda nyheter har ökat något år 

2009 jämfört med 1999. Vi har tidigare tagit upp att kvinnorna år 2000 utgjorde 45 procent av 

journalistkåren och att siffran stigit till att det år 2008 finns lika många kvinnor som män (Djerf-

Pierre 2003:31, www.sjf.se). Det här borde, enligt oss, innebära att fler kvinnor då tagit sig in i 

lokalpressen år 2009 jämfört med 1999, vilket eventuellt kan ha lett till en liten ökning av de 

hårda ämnena i VLT och UNT 2009. 
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I VLT visar vårt resultat också på att den tidigare forskningens slutsatser stämmer: män bevakar i 

högre utsträckning än kvinnor områden som räknas som hårda. Men än en gång har vi även fått 

ett resultat som inte stämmer med mönstret som den tidigare forskningen kartlagt. Nämligen att 

de manliga journalisterna på VLT dominerar de mjuka områdena år 1999. Det som skiljer 

tidningarna åt är att år 2009 så dominerar istället kvinnorna den mjuka bevakningen i VLT.  

I avsnittet bakgrund, tidigare forskning och begreppsdefinitioner så presenterades 

undersökningen “En dag på redaktionen – mäns och kvinnors arbete” av Löfgren Nilsson. Där 

menar hon på att skillnaden i landsortspress mellan kvinnors och mäns bevakning vad gäller 

hårda och mjuka nyheter är som minst (Löfgren Nilsson 1994:103). Nu har vi inte jämfört med 

något annat medium, men vi upplever trots detta att skillnaden mellan könen är stor när det gäller 

bevakningen av just hårda ämnen.  

I UNT var kvinnorna överrepresenterade i genren reportage. Reportaget utvecklades, enligt 

Djerf-Pierre, av kvinnliga journalister och ses som en kvinnlig genre (Djerf-Pierre 2003:32). Så i 

UNT kan vi säga att detta mönster finns kvar – reportaget tycks fortfarande vara en kvinnlig 

genre under vår undersökta tidsperiod. Men detta stämmer å andra sidan inte in på VLT 

eftersom både män och kvinnor skriver reportage i princip lika stor utsträckning. I båda 

tidningarna har männen en klar majoritet när det gäller genren recension. Recensionerna förekom 

alltid tillsammans med ämnesområdet kultur. Man kan då lite krasst säga att männen, i betydligt 

högre utsträckning än kvinnorna, tillåts ”tycka till mer” och framföra sina personliga åsikter om 

kultur. Är männens ord viktigare än kvinnornas? Tolkar vi detta utifrån Hirdmans genussystem 

där mannen är normen och överordnad kvinnan (Hirdman 2007:212-215) är det inte så konstigt 

att resultatet visar detta. För när kvinnan är underordnad mannen anses hennes ord vara mindre 

viktiga.   

Det var de hårda nyheterna som utgjorde den största delen av tidningarnas material – undantaget 

är år 2009 i UNT. På båda tidningarnas förstasidor var det hårda nyheter som dominerade år 

1999. Att dessa nyheter förekom i störst utsträckning kan, enligt oss, visa på att de ansågs 

viktigare än de mjuka. Håkan Hvitfelt menar, som vi tidigare tagit upp, att politik, ekonomi, brott 

och olyckor är viktiga ingredienser för att något ska bli en nyhet (Hvitfelt 1985:18). Det är 

därmed inte så överraskande att de var de hårda nyheterna som dominerade både i tidningarna 

och på förstasidorna år 1999. Men anmärkningsvärt är att det istället var de mjuka ämnena som 

förekom flest gånger som största ämnesområde på förstasidorna år 2009. Med andra ord har det 

skett en förändring på båda tidningarnas förstasidor. När det gäller tidningarnas övriga innehåll så 
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var det bara UNT som 2009 ökade bevakningen av mjuka nyheter. Det här resultatet kan, enlig 

oss, eventuellt ha att göra med en förändrad nyhetsvärdering. Resultatet visar nämligen på att det 

är andra nyheter än de som Hvitfelt tar upp som viktiga, som fick störst plats i UNT år 2009. 

Enlig oss kan det bero på att de snabba webbmedierna har tvingat fram en ny konkurrensmetod i 

lokalpressen. För webbmedierna finns alltid tillgängliga och kan publicera nyheter snabbt. När det 

till exempel sker ett brott kan det snabbt bli en nyhet som läggs upp på webben. En lokaltidning 

har inte samma möjligheter att producera nyheter i samma takt, varpå man måste uppfinna nya 

vägar att nå publiken. Att UNT ökat den mjuka bevakningen kan då ses som en metod för att 

hävda sig i konkurrensen. Tidningen försöker locka läsarna med någonting som webbmedierna 

inte tynger på, exempelvis fördjupade sociala reportage. 
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7 Resultatredovisning av intervjuerna 

 

7.1 Vilken betydelse upplever journalisterna att könstillhörigheten har i 

arbetet? 

Bland de intervjuade journalisterna så har alla tre kvinnor gått en journalistutbildning, medan bara 

en av de tre manliga journalisterna har det.  

Reportrarna anser inte att deras könstillhörighet påverkar när nyhetschefen fördelar 

nyhetsuppdrag. Faktiskt upplever samtliga reportrar att de inte alls tilldelas nyhetsuppdrag i 

särskilt stor utsträckning, utan de har stor frihet att själva välja vad de ska skriva om. När det då 

kommer till huruvida könstillhörigheten påverkar vad reportrarna själva väljer att skriva om är de 

inte helt överrens. Två av dem tycker att könstillhörigheten påverkar, och de andra två är mer 

osäkra. Osäkerheten handlar om huruvida reportrarnas intressen är könsstyrda eller inte. Anna 

Ehn är en av dem som är säker på att könstillhörigheten påverkar hennes intressen och att det sin 

tur påverkar vad hon väljer att skriva om. Till exempel väljer Anna Ehn alltid att recensera 

kvinnliga författare. Detta gör hon på grund av att hon är intresserad av kvinnlig litteratur. Det 

faktum att hon är intresserad av det här beror på att hon är kvinna, enligt henne. Hon menar 

vidare att manliga reportrar tenderar att intressera sig för manliga författare och recensera dem. 

Reportern Johan Lif är också säker på att könstillhörigheten påverkar vad han väljer att skriva 

om. Han menar att han, i egenskap av man, i högre utsträckning än sina kvinnliga kollegor, 

intresserar sig för politik och därför väljer att skriva om det. Ann-Christine Kihl berättar något 

liknande. Hon säger att hon skriver mer sociala reportage än sina manliga kollegor, men hon är å 

andra sidan osäker på om det beror på det faktum att hon är kvinna. Hon säger:  

Jag är med i en grupp på VLT som sysslar med grävande och undersökande journalistik. Fast 

jag väljer ändå det jag valt i alla år. Jag går igång på integrationsfrågor, invandring och sociala 

reportage. Men jag vet inte om jag intresserar mig för det här på grund av att jag är kvinna. 

Men jag tänker att jag borde komma ut ur mitt spår. Men det blir att jag gör det jag förväntas 

göra, traskar på i mina gamla fotspår. Men ibland måste jag ta mig an sådant jag inte vill, 

exempelvis politik, men det kastar jag mig inte över. (Kihl 2010-04-16) 

Nyhetscheferna Roger Berglund och Lotta Sandhammar anser att reportrarnas könstillhörighet 

inte har någon betydelse vid fördelning av uppdrag. Roger Berglund säger: ”Skriver vi om 



 

28 

 

barnomsorg så sätter vi inte en kvinna på det uppdraget bara för det. Både män och kvinnor 

skriver om det. Jag tror mer på att det hade betydelse förr.” (Berglund 2010-04-12) 

Både Roger Berglund och Lotta Sandhammar menar att det är andra faktorer än kön som styr 

fördelningen av uppdrag. Arbetsbelastningen nämns som den viktigaste faktorn vid fördelningen, 

enligt Roger Berglund. Det innebär att det handlar om praktiska lösningar: den som har minst att 

göra är den som får uppdrag. Om det sedan är en kvinna eller man spelar ingen roll. Vidare 

menar Roger Berglund att det handlar om kompetens – har en reporter kunskap om något 

särskilt område så kan den få ett visst jobb. Om tidningen exempelvis behöver en personlig text, 

då försöker han hitta en person som kan skriva personligt. Lotta Sandhammar är inne på samma 

spår – hon menar att det är reportrars kunskap och även intresse som hon har i åtanke när hon 

fördelar uppdrag: ”Uppdraget ska passa reportrarna. Är en reporter duktig på miljöfrågor, ja då 

får hon dem jobben.” (Sandhammar 2010-04-21) 

Även om nyhetscheferna hävdar att journalisternas könstillhörighet inte spelar någon roll när de 

fördelar uppdrag, så menar de dock att könet bör ha betydelse i vissa uppdrag. Roger Berglund 

berättar att de köper in motorbevakning där de alltid är manliga journalister som skriver nyheter 

om bilar. Där kan det, enligt honom, vara aktuellt att få in mer kvinnliga journalister för att få en 

blandning. Lotta Sandhammar berättar att hon gärna ser fler kvinnliga journalister inom 

sportbevakningen. Hon tror att det skulle bli skillnad i bevakningen om fler kvinnor kommer in 

där. Men samtidigt menar hon att det är svårt att hitta kvinnliga sportjournalister.  

Att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga journalister är något som reportrarna 

upplever. Och då syftar de just på att de skriver om olika ämnen. Johan Lif säger: ”Jag tror att 

man kan se en tendens till att kvinnor skriver om, eller förväntas skriva om mjuka ämnen.” (Lif 

2010-04-16) 

Anna Ehn tar upp det här med hårt och mjukt. Hon säger:  

Vissa ämnen är hårda och andra ämnen är mjuka. Det är förmodligen hundra procent män 

som skriver motorbevakningen. Jag skriver mycket om barn och ungdomslitteratur. Kultur 

för barn och unga är en kvinnosfär, en kvinnoangelägenhet. Det är irriterande. (Ehn 2010-

04-12) 

Skillnader mellan kvinnliga och manliga journalister och vad de skriver om behöver inte vara en 

nackdel. Ann-Christine Kihl berättar att hon tycker det är bekvämt att hon främst skriver om 

sociala frågor, för då slipper hon göra jobb som hon inte är intresserad av.  
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Till skillnad från reportrarna anser varken nyhetscheferna Lotta Sandhammar eller Roger 

Berglund att det finns skillnader mellan kvinnliga och manliga journalister. Lotta Sandhammar 

säger: ”Det finns ingen skillnad på hur man jobbar. Det finns minst lika många duktiga kvinnliga 

reportrar som manliga.” (Sandhammar 2010-04-21) 

Huruvida nyhetschefen är en kvinna eller en man tycks inte påverka innehållet i någon större 

utsträckning, enligt både reportrar och nyhetschefer. Johan Lif säger: ”En chef är en chef. Det 

har inte så mycket med könet att göra. Kvinnliga chefer sägs vara mer igenkännande och manliga 

mer domderande. Men det stämmer inte riktigt.” (Lif 2010-04-16) 

De intervjuade upplever att könsfördelningen på redaktionerna idag är jämn. Men samtidigt 

understryker nyhetscheferna att det funnits en mansdominans, men att man anställt allt fler 

kvinnor på senare tid. Roger Berglund upplever att kvinnorna till och med nästan tagit över nu. 

Han ser en skillnad i könsfördelningen på redaktionen mellan 1999 och 2009: ”Det märks på 

praktikanter. Nu är det nästan bara kvinnliga praktikanter. Det är en markant skillnad från 1999.” 

(Berglund 2010-04-12) 

7.2 Hur ser journalisterna på ämnesfördelningen på sin tidning?  

Nyhetscheferna upplever inte att det på deras tidning idag är så att kvinnorna i högre utsträckning 

än män skriver om områden som klassas som mjuka och männen om områden som klassas som 

hårda. Lotta Sandhammar säger: ”Jag ser det inte i vår vardag här. Jag tänker inte ”kvinnoämne”, 

men det kan ju finnas omedvetet. Kanske borde man tänka mer på det för att inte fastna i fällan.” 

(Sandhammar 2010-04-21) 

Roger Berglund menar dock på att uppdelningen i mjukt och hårt har funnits på UNT. Han 

säger: ”Uppdelningen av bevakningsområden var generellt större förr då det fanns fler reportrar 

med speciella bevakningsområden. Idag jobbar de flesta reportrar bredare, utan fasta 

bevakningsområden vilket ger större variation.” (Berglund 2010-04-12) 

Samtliga reportrar upplever, till skillnad från nyhetscheferna, att det idag finns en uppdelning på 

deras tidning: kvinnliga reportrar tenderar i högre utsträckning än män att skriva om mjuka 

ämnen och männen om hårda. När det handlar om vad den här uppdelningen beror på menar 

reportrarna att det grundar sig i traditionella könsroller, de sitter i generna. Andreas Jakobsson 

säger: ”Det är grundat i en gammal tradition. Allt som har med barn, hem och mat är förknippat 
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med kvinnor. Jag tror att det finns fler kvinnor som är intresserad av detta än till exempel sport.” 

(Jakobsson 2010-04-12) 

De reportrar som arbetat på tidningarna i flera år upplever, i likhet med Roger Berglund, att 

uppdelningen i hårda och mjuka områden var påtagligare förr än idag.  

7.3 Anses vissa ämnesområden vara viktigare än andra? 

Nyhetscheferna anser att lokala nyheter är viktigast eftersom de arbetar på en lokaltidning. 

Nyheterna ska beröra medborgarna. Men samtliga intervjuade lyfter fram att politik, ekonomi och 

grävande journalistik ses som traditionellt viktiga områden som också har hög status. Anna Ehn 

säger: ”Ekonomi och politik hamnar i vänsterkrysset. Det är traditionellt manliga områden och 

igenkännliga som bra nyheter. Då hamnar de också lätt på förstasidan och därmed befäster man 

att dessa är viktgast.”(Ehn 2010-04-12) 

7.4 Kommentarer till innehållsanalysen 

Ett resultat av innehållsanalysen i VLT var att i princip all sportbevakning var skriven av manliga 

journalister – med ett undantag år 2009. Då skrev en kvinna flera artiklar under en och samma 

dag. Det här förklarar Johan Lif med att det på VLT finns något som heter ”Ung sport” en gång 

i veckan, och det är något som skrivs av en kvinnlig journalist. Lotta Sandhammar menar att 

männens övertag i VLT:s sportbevakning kan ha att göra med att man oftast skriver om manlig 

sport, sport som utövas av män. Kvinnors sportframgångar lyfts inte fram på samma sätt.  

Den kvantitativa innehållsanalysen visade också att hårda nyheter dominerade i VLT:s 

tidningsmaterial både år 1999 och 2009. De intervjuade journalisterna på VLT menar att brott, 

politik och ekonomi är ämnen som faller inom ramen för vad som är en viktig nyhet, och att det 

därför inte är så konstigt att de dominerar. Lotta Sandhammar menar också att det måste bero på 

att läsarna efterfrågar mer hårda nyheter.  

Den kvantitativa undersökningen av UNT visade att år 1999 dominerade hårda nyheter 

nyhetsmaterialet, men år 2009 var det istället mjuka nyheter som dominerade. Det här resultatet 

kan enligt journalisterna på UNT bero på ett långvarigt medvetet jämställdhetsarbete från 

redaktionsledningen som nu gett resultat. De berättar att tidningen sedan år 2003 har en särskild 

genusgrupp som har som syfte att granska UNT ur ett genusperspektiv och jobba för en 

jämställd tidning. Bland annat undersöker gruppen hur många kvinnor och män som kommer till 

tals i tidningen. Dessutom arbetar genusgruppen för att öka genustänket hos journalisterna.  
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Innehållsanalysen av UNT visade också att alla sportartiklar under den utvalda veckan 1999 och 

2009 var skrivna av män – med undantaget av en artikel år 2009. Reportrarna lyfter fram att det 

alltid är sämst könsfördelning på sporten och att den traditionellt sett är manligt dominerad.  

Resultatet av innehållsanalysen visade att de manliga journalisterna dominerar inte bara 

bevakningen av de hårda nyheterna utan också de mjuka i UNT 1999 och 2009. Att männen 

dominerar även den mjuka bevakningen beror till största delen på att männen i betydligt högre 

utsträckning än kvinnorna skriver om ämnet kultur, som är ett mjukt område. Reportrarna håller 

med om att kulturen, och kulturrecensionerna i synnerhet, har varit och är mansdominerad. De 

menar att kulturen ofta ses som statusfylld.  

När det handlar om hur VLT och UNT ska göra för att undvika en uppdelning där kvinnor 

dominerar vissa ämnen och männen andra, menar samtliga intervjuade att viljan för det första 

måste finnas där. Tidningen måste vilja ha en förändring. De flesta menar att det ultimata vore att 

ha en större grupp reportrar som kan växla och skriva om olika saker. En dag skriver någon om 

tingsrätt, en annan om skola och så vidare. Johan Lif menar även att man måste börja tänka i ett 

tidigt stadium, att ledningen funderar på om de bör anställa en kvinnlig sportjournalist istället för 

en manlig.  

7.5 Kort sammanfattning av intervjuresultaten  

Reportrarna upplever inte att könstillhörigheten har betydelse när nyhetscheferna delar ut 

nyhetsuppdrag, de upplever överhuvudtaget inte att de tilldelas uppdrag i särskilt stor 

utsträckning. Reportrarna anser således att de har stor frihet att själva välja vad det ska skriva om. 

Två av reportrarna menar att könstillhörigheten har betydelse i arbetet på det sätt att den styr 

intresse. Intresset styr sedan i sin tur vad de väljer att skriva om. De andra två reportrarna är 

osäkra på vilken betydelse könstillhörigheten har i arbetet. Nyhetscheferna anser inte att 

reportrarnas könstillhörighet spelar någon roll vid fördelningen av uppdrag. Det är istället andra 

faktorer som styr: reportrarnas arbetsbelastning, intressen och kunskaper. I traditionellt manliga 

områden som sport och motorbevakning kan det vara aktuellt med flera kvinnor, enligt 

nyhetscheferna.  

Reportrarna anser att det finns skillnader mellan kvinnliga och manliga journalister när det 

kommer till vad de skriver om för ämnen. Men nyhetscheferna anser inte detta. Nyhetscheferna 

upplever inte heller att det på deras tidning idag finns en uppdelning där manliga reportrar 
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dominerar den hårda bevakningen och kvinnliga den mjuka. Däremot upplever reportrarna att 

denna uppdelning finns.  
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8 Analys av intervjuerna 

Enligt Djerf-Pierre var en journalistutbildning viktig för kvinnor som ville ta sig in i yrket (Djerf-

Pierre 2003:37). Att vårt resultat visar att det är fler kvinnor än män som har en utbildning, kan 

visa på att kvinnor fortfarande upplever att det är betydelsefullt att ha en journalistutbildning för 

att komma in i yrket. I Hirdmans genussystem så utgör mannen normen, det som är manligt ses 

som mer värt än det som är kvinnligt (Hirdman 2007:213). Den manliga journalistiken har alltid 

varit normen. Men vi anser att detta börjar luckras upp eftersom att yrket numer är jämnt fördelat 

när det kommer till antalet kvinnor och män. Men den manliga normen kan trots detta 

fortfarande leva kvar – vilket kan innebära att kvinnorna upplever att det måste ”ha något extra” 

för att hävda sig gentemot männen. Då kan en journalistutbildning ses som en hjälp.   

Löfgren Nilssons undersökning ”Journalistiken – ett könsmärkt fält?” som handlar om 

journalister och vilken betydelse de tillskriver könet, visar att kåren är oenig angående om könet 

har betydelse eller inte i det redaktionella arbetet. De är också oeniga angående vad könet har för 

betydelse i arbetet (Löfgren Nilsson 2005:7). De intervjuade journalisterna visar också på en 

oenighet när det kommer till vilken betydelse könstillhörigheten har i deras arbete. Men till 

skillnad från Löfgren Nilssons undersökning visar inte vårt resultat att det finns någon direkt 

skillnad mellan kvinnors och mäns svar när det kommer till könets betydelse. Det här kan enligt 

oss ha att göra med att vårt urval är så pass litet. Om urvalet bestått av fler kvinnliga och manliga 

journalister hade vi kanske kunnat se olikheter i deras intervjusvar.  

I Löfgren Nilssons undersökning, som nämns ovan, framkommer att cirka hälften av 

journalistkåren anser att könsuppdelningen av bevakningsområden beror på nyhetschefers tankar 

om manligt och kvinnligt vid fördelning av uppdrag (Löfgren Nilsson 2005:5). Reportrarna vi 

intervjuat upplever att det finns en uppdelning där kvinnor skriver om mjuka ämnen och männen 

om hårda, men det beror inte på nyhetschefers sätt att tänka om kön, utan det beror på dem 

själva och deras egna val. Och det är intresse som uppges vara det som avgör när reportrarna 

väljer vad det ska skriva om – och delvis också när nyhetscheferna tilldelar uppdrag. Huruvida 

intresset är könsstyrt eller inte råder det oenighet kring. Två av reportrarna var säkra på att deras 

intressen var könsstyrda: Anna Ehn menade att hon skriver om kvinnliga författare för att hon är 

intresserad av det och för att hon är kvinna. Och Johan Lif menade att han skriver om politik på 

grund av att han är intresserad av det och för att han är man. Ann-Christine Kihl berättade att 

hon alltid varit intresserad av frågor som rör invandring och sociala frågor – men hon var 

däremot osäker på om hon valde detta på grund av att hon är kvinna. Om vi analyserar detta med 
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Hirdmans genusteorier så vill vi påvisa att reportrarnas intressen faktiskt är könsstyrda. Det är 

kontrakten, alltså de gemensamma föreställningarna som talar om hur kvinnor och män ska vara 

mot varandra, som gör sig påminda. Enligt Hirdman så formas människan redan i tidig ålder av 

föreställningarna i och med att föräldrarna överför dessa till sina barn (Hirdman 2007:217-218). 

Så reportrarna har från tidig ålder med sig föreställningar om vad som är kvinnligt respektive 

manligt när det kommer till intressen, och det leder i sin tur till olika val av journalistiska 

bevakningsområden. Därmed kan vi säga att reportrarnas olika intressen leder till vad som kan 

betraktas som en slags naturlig uppdelning i ämnesområden.  

Hirdmans teori om det extra rummet (Hirdman 2003:115) går att applicera på intervjuresultatet. 

Innehållsanalysen i VLT visade att det en dag var en kvinna som skrev ett antal sportartiklar, 

medan det övriga dagar var manliga reportrar som dominerade sportbevakningen. Johan Lif 

förklarade detta med att det en dag i veckan finns något som heter ”Ung sport” i VLT, och det 

är en kvinnlig reporter som skriver om det. Det innebär att det skapats ett extra rum åt den här 

kvinnliga journalisten. Hon får skriva om sport, som är ett hårt och manligt område, men 

samtidigt får hon skriva om ”ung sport” – som är någonting annat än den ”vanliga” sporten som 

är manlig. Hon får endast skriva om detta en gång i veckan, medan männen dominerar resterande 

dagar. Det här visar på att hon interageras samtidigt som hon segregeras.  

Det finns ytterligare exempel på att det bildats ett extra rum åt en kvinna. Reportern Ann-

Christine Kihl från VLT är med i en grupp som arbetar med grävande och undersökande 

journalistik. Men i denna grupp skriver Ann-Christine Kihl om sociala reportage. Hennes manliga 

kollegor i gruppen ansvarar för granskning som rör exempelvis politik och ekonomi. Ann-

Christine Kihl arbetar alltså i något som, enligt Djerf-Pierre, ses som ett manligt område (Djerf-

Pierre 2003:45). Men hon väljer att skriva om ett ämne som anses kvinnligt. Så här kan vi säga att 

det skapats ett extra rum. Och Ann-Christine Kihl är själv med och skapar detta i och med att 

hon frivilligt skriver om andra ämnen än sina manliga kollegor i samma grupp. Enligt Hirdman så 

är det också både kvinnor och män som är med och skapar det extra rummet (Hirdman 

2003:133).  

Zilliacus-Tikkanen skriver att de som uppfattar att det finns en skillnad mellan kvinnliga och 

manliga journalister ser skillnaden som en fråga om olika ämnesområden (Zilliacus-Tikkanen 

1993:234,237). Så är också fallet med de reportrar vi intervjuat. Ingen av nyhetscheferna anser 

däremot att det finns någon skillnad mellan kvinnliga och manliga journalister. Men Lotta 

Sandhammars svar kan, om vi analyserar det, visa på motsatsen. Hon säger att ”det inte finns 
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någon skillnad i hur man jobbar”, och vidare att ”kvinnliga journalister är minst lika duktiga som 

manliga” (Sandhammar 2010-04-21). Vi provar att skriva det tvärtom: manliga journalister är 

minst lika duktiga som kvinnliga. Men så säger man knappast. Det här beror på att mannen är 

normen, som kvinnan alltid jämförs med (Hirdman 2007:213). Det anses normalt att mannen 

redan är ”duktig i sig” - det ingår i föreställningen om mannen. Han behöver därför inte 

anstränga sig på samma sätt, medan kvinnor måste visa sig duktiga. Alltså: om vi analyserar Lotta 

Sandhammars svar med Hirdmans genusperspektiv så indikerar det att kvinnorna måste visa sig 

lite duktigare och anstränga sig lite mer, än sina manliga kollegor. Därmed har vi en skillnad.  

Zilliacus-Tikkanen menar att ett gemensamt drag hos kvinnliga journalister är att de upplever att 

de förväntas ta sig an vissa områden på grund av sitt kön. Det är just mjuka områden de hänvisas 

till, oavsett om de vill det eller inte (Zilliacus-Tikkanen 1993:232). Men våra kvinnliga reportrar 

upplevde inte att de förväntades ta sig an mjuka uppdrag, utan de var något de själva valde. Att 

kvinnor väljer mjuka områden kan, enligt Djerf Pierre, bero på att de vill lyfta fram sådant som 

betyder mycket för kvinnor (Djerf-Pierre 2003:39). Men även om det kan uppfattas som positivt 

att våra kvinnliga reportrar inte upplevde att de förväntades ta sig an mjuka områden, så kan det i 

längden, enligt oss, bli så att de indirekt upplever att de förväntas ta sig an dessa. Ann-Christine 

Kihl berättade att hon skriver om sådant hon gjort i alla år, och vidare att ”jag gör det jag 

förväntas göra” (Kihl 2010-04-16). Det kan visa på att hon omedvetet upplever att hon ”måste” 

skriva om det hon alltid gjort. Nyhetschefen kanske förväntar sig få en viss typ av nyheter från 

henne. Det har då blivit en slags rutin att Ann-Christine Kihl är den som skriver om sociala 

frågor – som ju är ett mjukt område.  

Nyhetscheferna påpekade att de ville ha in fler kvinnliga journalister inom sport och 

motorbevakning – som båda, enligt den tidigare forskning som presenterats, är hårda områden 

där män dominerar. Om nyhetscheferna får som de vill så kommer isärhållningen av könen att 

börja luckras upp. Hirdman menar nämligen att genussystemet kan förlora sin kraft om kvinnor 

får lov att eller tvingas göra det män gör och tvärt om (Hirdman 2007:225). Om allt fler kvinnor 

skriver om sport så förlorar genussystemet i kraft. Men samtidigt hävdar Hirdman att männen 

ofta söker sig till andra områden när kvinnorna kommer in på manliga områden (Hirdman 

2007:225). Vi antar att det har att göra med att den manliga normen hotas. Så då kan vi också 

säga att om fler kvinnor kommer in på sport och motor, så kan det, med Hirdmans teori, 

innebära att färre män skriver om detta, eftersom de söker sig till andra områden.  
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Zilliacus-Tikkanen skriver om olika kvinnliga strategier. En strategi handlar om att vägra ta sig an 

mjuka områden och istället kämpa om de hårda nyheterna. En annan gick ut på att ifrågasätta 

hela indelningen och skriva om alla ämnen och sträva efter att tänka nytt, det är också denna 

strategi som möjliggör förändringar i journalistiken (Zilliacus-Tikkanen 1993:232,238).  Även om 

vår innehållsanalys visar på att kvinnorna faktiskt skriver något mer om hårda ämnen 2009 i 

tidningarna, så märks det inte i intervjusvaren att kvinnorna valt någon av ovan nämnda 

strategier. Snarare tycks det handla om Zilliacus-Tikkanens strategi att ”finna sig i sin lott” och 

skriva om de mjuka områdena eftersom att ingen annan kommer att göra det (Zilliacus-Tikkanen 

1993:232). Ann-Christine Kihl är till exempel nöjd med att skriva om sociala reportage. Men hon 

säger samtidigt att hon borde komma ur sitt spår, och vidare att det händer att hon ibland måste 

ta sig an andra jobb, till exempel politik, men då är det inget hon kastar sig över (Kihl 2010-04-

16). Det här kan visa på att hon känner att hon borde skriva om något annat, som till exempel ett 

hårt ämne. Det kan i sin tur peka på att strategin om att ifrågasätta uppdelningen skymtar fram, 

men det är ingenting hon aktivt kämpar för. Även Anna Ehns svar kan visa på detta. Hon 

berättade att hon skriver mycket om barn och ungdomslitteratur, samtidigt som hon tycker det är 

irriterande att allt som handlar om barn hamnar på kvinnor (Ehn 2010-04-12). Men trots att hon 

är medveten om detta så väljer hon ändå att skriva om ett ämne som uppfattas som kvinnligt. Vi 

märker alltså att de kvinnliga reportrarna verkar vara medvetna om att de skriver om mjuka 

ämnen, men de har inte anslutit sig till strategin att de ifrågasätter indelningen och strävar efter att 

tänka nytt. Därmed blir det, enligt Zilliacus-Tikkanen, svårt att förändra journalistiken.  

I undersökningen ”Journalistiken – ett könsmärkt fält?” av Löfgren Nilsson angående svenska 

journalistkåren, så framkommer att det är fler journalister som anser att nyhetschefens kön inte 

har någon betydelse för innehållet, än de som anser att nyhetschefens kön har det (Löfgren 

Nilsson 2005:5). Det här resultatet stämmer in även på de vi har intervjuat – det viktiga var inte 

nyhetschefens kön, utan personen i sig. Men Johan Lifs svar visar ändå på att de gemensamma 

föreställningarna om hur kvinnor och män är, Hirdmans kontrakt (Hirdman 2007:216-218), finns 

närvarande. Johan Lif berättade nämligen att kvinnliga chefer sägs vara mer igenkännande och 

manliga chefer med domderande (Lif 2010-04-16).  
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9  Slutdiskussion 

Syftet med vår uppsats har varit att, med kunskap om tidigare forskning kring journalistik och 

kön, undersöka om det skett någon förändring i kvinnors och mäns bevakningsområden sedan 

könsfördelningen blivit jämnt fördelad de senaste tio åren, 1999-2009. Dessutom har vi 

undersökt om journalisterna upplever att det finns något samband mellan deras könstillhörighet 

och vad de skriver om.  

Inledningsvis vill vi understryka att vårt urval är för litet för att resultatet ska kunna säga något 

om lokalpress i stort och om journalister i allmänhet. För att resultatet ska kunna användas i 

generella ordalag anser vi att urvalet måste bestå av ett större tidningsmaterial och fler 

journalister. Men med den tidigare forskningen som underlag så anser vi ändå att vårt resultat kan 

säga något om hur mönstret ser ut på VLT och UNT under den valda tidsperioden. Och 

resultatet av intervjuerna kan åtminstone säga något om huruvida journalister på VLT respektive 

UNT ser någon koppling mellan könstillhörighet och ämnesval.  

Som vi tidigare har presenterat i uppsatsen så har forskning av Monika Djerf-Pierre och Monica 

Löfgren Nilsson visat att journalistiska bevakningsområden varit uppdelade mellan män och 

kvinnor. Kvinnorna har dominerat bevakningen av mjuka områden och männen har dominerat 

bevakningen av hårda områden. Löfgren Nilssons delstudie om SVT visade emellertid att 

könsuppdelningen av bevakningsområden upphörde på SVT:s nyhetsredaktioner under perioden 

1985-1995 (Löfgren Nilsson 2003:48).  

Resultatet av vår undersökning visar att mönstret som tidigare forskning beskrivit delvis tagit en 

ny riktning: männen dominerar inte bara den hårda bevakningen utan även den mjuka 

bevakningen i tidningarna – undantaget är i VLT år 2009 då kvinnorna dominerar de mjuka 

nyheterna. Resultatet känns något oväntat. Vi förmodade att det faktum att journalistkåren på 

2000-talet blivit mer jämn när det gäller könsfördelningen skulle ha bidragit till en uppluckring i 

mönstret som skulle resultera i att män och kvinnor skriver om hårda och mjuka ämnen i lika stor 

utsträckning. Kvinnorna har visserligen ökat bevakningen av hårda ämnen i båda tidningarna år 

2009, men inte alls i den utsträckning som man kunde tro i förhållande till deras antal. Så att 

kvinnorna blivit fler tycks inte vara en avgörande faktor för förändringar i journalistiken. Och 

precis det menar Zilliacus-Tikkanen. Enligt henne är det viktigast vilken strategi kvinnorna väljer 

(Zilliacus-Tikkanen 1993:232, 238). Utifrån de svar vi fick i intervjuerna så känns det inte som att 

de kvinnliga reportrarna valde den strategi som var nödvändig för att förändringar i det 
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journalistiska innehållet skulle ske. Kvinnorna, som bara är två och inte kan svara för andra än sig 

själva, verkade medvetna om att de valde att skriva om sådant som ansågs kvinnligt, alltså mjuka 

områden. Men de verkade inte ifrågasätta det i den grad att de aktivt tog på sig andra områden att 

skriva om. Därför menar vi att reportrarna själva, mer eller mindre medvetet, är med och skapar 

den könsuppdelning av bevakningsområden som de upplever finns på tidningarna. Enligt 

Hirdmans genusteori så bär människan sedan tidig ålder med sig föreställningar om hur kvinnor 

och män ska förhålla sig till varandra i samhället och i livet i stort (Hirdman 2007:216-218). Tidigt 

har man till exempel lärt sig att hemmet, barn och vård är kvinnligt medan exempelvis sport, 

teknik och politik är manligt. Så med detta i åtanke blir det inte så överraskande att kvinnorna på 

tidningarna är intresserade av mjuka ämnen och väljer att skriva om sådana, medan männen är 

intresserade av hårda ämnen och väljer att skriva om dem.  

Med Hirdmans genusperspektiv har vi nu visat att det inte är så konstigt att männen vill skriva 

om hårda ämnen och kvinnorna om de mjuka. Hur förklarar vi då det faktum att resultatet visar 

att männen faktiskt dominerar den kvinnliga mjuka bevakningen i UNT 1999 och 2009? 

Resultatet kan förklaras med Hirdmans resonemang som rör uppluckringen av genussystemet. 

Enligt henne så tenderar männen att söka sig till andra områden när kvinnor kommer in på deras 

områden och gör deras sysslor (Hirdman 2007:225-226). Att männen dominerar den mjuka 

bevakningen kan bero på att kvinnorna i UNT ökat sin bevakning av hårda manliga nyheter, om 

än i liten utsträckning, och att männen därför sökt sig till andra områden. För när kvinnorna blir 

fler på männens områden så riskerar den manliga normen att försvagas och därför söker de sig till 

ett annat område – det mjuka.  

Resultatet visar att det är de hårda nyheterna som förekommer mest i tidningarnas material år 

1999. Även på tidningarnas förstasidor är det detta år det hårda nyheterna som får störst plats. 

Men år 2009 är det istället det mjuka nyheterna som får störst utrymme på förstasidorna.  I UNT 

år 2009 är det dessutom det mjuka nyheterna som också dominerar i tidningens övriga innehåll, 

medan det i VLT fortfarande är det hårda som har övertag. Att det är hårda nyheter som får 

störst plats känns inte så förvånande eftersom att nyhetsvärderingen gynnar denna typ av nyheter. 

Bland journalisterna framkom också att hårda nyheter uppfattas som viktiga. Men resultatet i 

UNT år 2009 visar ju att det istället är andra nyheter som får störst uppmärksamhet. Detta gör att 

vi funderar på om nyhetsvärderingen har förändrats. Webbmedierna kan ha tvingat fram ett nytt 

tänkesätt hos lokalpressen. De vinner inte längre på att smälla upp de nyheter som enligt Håkan 

Hvitfelt ses som viktiga, såsom brott, ekonomi och politik (Hvitfelt 1985:18), för det har redan 
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andra snabbare medier hunnit göra. Så istället för de hårda ämnena försöker tidningarna locka 

med sociala reportage och andra mjuka ämnen, som webbmedierna kanske inte lägger samma 

kraft på att publicera. Därmed kan lokalpressen erbjuda läsarna någonting som inte 

webbmedierna har.  

Vid intervjuerna så framkom att UNT sedan år 2003 har en genusgrupp som arbetar med 

jämställdhetsfrågor och att öka genustänket bland journalisterna. Det fick oss att fundera på om 

UNT:s prioritering av de mjuka ämnena år 2009 också kunde vara ett resultat av genusgruppens 

arbete. Löfgren Nilssons delstudie om SVT visade på att ett aktivt jämställdhetsarbete resulterade 

i att de mjuka ämnena fick större utrymme i inslagen (Löfgren Nilsson 2003:48). Så 

jämställdhetsarbete kan ge resultat, visar tidigare forskning. Sedan har vi ytterligare en möjlig 

förklaring till att UNT visar ett annat resultat än VLT år 2009. Uppsala är, som vi tagit upp i 

tidigare avsnitt, till skillnad från Västerås en student- och universitetsstad. Att då UNT har en 

ökad mängd mjuka nyheter 2009 skulle kunna förklaras med att de skriver fler artiklar som rör 

utbildning, och det är i sin tur ett mjukt ämne.  

Det vi sammanfattningsvis vill framhålla är att resultatet som rör vilka ämnen som får störst plats 

i tidningarna och som visar på att UNT har ett annat resultat än VLT år 2009, skulle kunna bero 

på flera saker. Det skulle kunna förklaras av antingen en förändrad nyhetsvärdering, arbetet från 

genusgruppen eller det faktum att Uppsala är en studentstad. Men om vi nu ska enas om 

förklaringen till resultatet så lutar det åt att vi tror att genusgruppen är svaret. För en förändrad 

nyhetsvärdering borde rimligtvis märkas även i VLT. Nu hade förvisso VLT:s förstasidor mjuka 

ämnen som största nyheter år 2009, vilket förstås kan indikera på en förändrad nyhetsvärdering. 

Men tittar vi på VLT:s övriga innehåll så har tidningen till och med färre mjuka nyheter år 2009 

jämfört med 1999. Det är det som gör att vi ställer oss frågande till att en förändrad 

nyhetsvärdering ska ha ägt rum. När det kommer till det faktum att Uppsala är en studentstad 

borde vårt resultat i så fall ha visat att mjuka ämnen dominerar i tidningsmaterialet även 1999. 

Det som då talar för att det beror på genusgruppen är att UNT:s journalister tog upp detta när vi 

lade fram resultatet för dem, samt att tidigare forskning visat att ett aktivt jämställdhetsarbete 

ledde till att mjuka ämnen fick ökat utrymme. Men tilläggas bör att om nu genusgruppen är 

förklaringen till att UNT lyckats prioritera upp de mjuka kvinnliga områdena år 2009, så kvarstår 

det faktum att det är männen som dominerar dem.  
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9.1 Förslag till fortsatt forskning 

Det vore intressant att göra en liknande undersökning av ett större tidningsmaterial för att se hur 

mönstret ser ut. Att göra nedslag i flera veckor under en viss tidsperiod kan troligtvis säga något 

mer djupgående om hur mönstret ser ut på tidningar. Dessutom skulle man kunna jämföra hur 

mönstret ser ut i olika medier: press, radio, tv och webb. Man skulle exempelvis i framtiden 

kunna följa upp Monica Löfgren Nilssons undersökning om könsmärkningen i SVT för att se 

om det har skett några förändringar. Det vore också intressant att undersöka om det finns någon 

skillnad mellan olika typer av medier angående vilken betydelse journalister tillskriver 

könstillhörigheten i arbetet.  
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Intervjudatum: 2010-04-12 
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Intervjuplats: Redaktionen Upsala Nya Tidning 

Intervjun utförd av uppsatsförfattarna 
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Namn: Lotta Sandhammar 
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42 

 

10.2 Litteratur   

Djerf-Pierre, Monika och Lennart Weibull,(2001), Spegla, Granska,Tolka: Aktualitetsjournalistik i 

svensk radio och TV under 1900-talet. Stockholm: Prisma 

Djerf-Pierre, Monika (2003), Journalistikens kön. Fältets struktur och logik under 1900-talet. I: 

Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 2/2003 

Esaiasson, Peter (2007), Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 3., [rev.] 

uppl. Stockholm: Norstedts juridik 

Hirdman, Yvonne (2003), Genus: om det stabilas föränderliga former. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber AB 

Hirdman, Yvonne (2007), Gösta och genusordningen: feministiska betraktelser. Stockholm: Ordfront 

Hvitfelt, Håkan (1985), På första sidan: en studie i nyhetsvärdering. Stockholm: Beredskapsnämnden 

för psykologiskt försvar 

Löfgren Nilsson, Monica (2000), Att göra skillnad – Kvinnors villkor och betydelse i svensk 

nyhetsjournalistik, i Jarlbro, Gunilla och Näslund Dahlgren Anna. (red) Kvinnor och medier. 

Stockholm: Stiftelsen institutet för mediestudier 

Löfgren Nilsson, Monica (2004), Könsmärkning i SVT:s nyheter 1958-2003. NORDICOM-

information. 2004(26):4 

Löfgren Nilsson, (2007), Journalistiken - ett könsmärkt fält?, i Asp Kent. (red) Svenska journalister 

2005. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet, 

2007 

Löfgren Nilsson, Monica (1994 En dag på redaktionen – mäns och kvinnors arbete, i Nohrstedt, 
Stig Arne (red.) En nyhetsdag: svenska nyhetsredaktioners organisation, reportrar och uppdrag. Örebro: 

Högsk. i Örebro 

Zilliacus-Tikkanen, Henrika, (1993), Möjligheter och hinder för en kvinnlig journalistik, i 

Carlsson, Ulla (red.) Nordisk forskning om kvinnor och medier. Göteborg: NORDICOM-Sverige 

Østbye, Helge (2004). Metodbok för medievetenskap. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi 



 

43 

 

10.3 Elektroniska källor  

Tabloidisering: 
 http://www.unt.se/startsidan/unt-blir-sjudagarstidning-och-byter-format-582890-default.aspx 
(2010-05-03) 
 
Tabloidisering:  
 http://vlt.se/nyheter/1.270981-lyssna-pa-elisabeth-back-om-vlt-s-framtid-och-forandring) 
(2010-05-03) 
 
Tidningsinfo: 
http://verktyg.dagspress.se/yearlyCirculation!newspaperInfo?newspaperInfoId=2285 
(2010-05-14) 
 
Tidningsinfo: 
http://verktyg.dagspress.se/yearlyCirculation!newspaperInfo?newspaperInfoId=2286 
(2010-05-14) 
 
Lika många kvinnor som män i Journalistförbundet: 
http://www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,12009417&_dad=portal&_schema=PORTAL&elem
ent_id=10015397  
(2010-03-18) 
 



 

44 

 

11 Bilagor 

Bilaga, 1 Kodschema 
 
A. Tidning: 
UNT  
VLT  
 
B. Datum: Datumen är: 22-26 februari 1999 och 23-27 februari 2009 

C. Journalistens kön:  
Kvinna  
Man  
Kvinna och man  
 
D. Största ämnesområde och kön på förstasidan 
Politik man  
Politik kvinna  
Politik kvinna och man  
Politik man och man 
Poltik kvinna och kvinna 
Ekonomi man  
Ekonomi kvinna 
Ekonomi kvinna och man 
Ekonomi man och man 
Ekonomi kvinna och kvinna 
Sociala frågor man  
Sociala frågor kvinna  
Sociala frågor kvinna och man 
Sociala frågor man och man 
Sociala frågor kvinna och kvinna  
Brott man 
Brott kvinna 
Brott kvinna och man 
Brott man och man 
Brott kvinna och kvinna 
Näringsliv man  
Näringsliv kvinna 
Näringsliv kvinna och man 
Näringsliv man och man 
Näringsliv kvinna 
Kultur man 
Kultur kvinna 
Kultur kvinna och man 
Kultur man och man 
Kultur kvinna och kvinna 
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Human intrest man 
Human intrest kvinna 
Human intrest kvinna och man 
Human intrest man och man 
Human intrest kvinna och kvinna 
Sport man 
Sport kvinna 
Sport kvinna och man 
Sport man och man 
Sport kvinna och kvinna 
Vetenskap man 
Vetenskap kvinna 
Vetenskap kvinna och man 
Vetenskap man och man 
Vetenskap kvinna och kvinna 
Miljöfrågor man 
Miljöfrågor kvinna 
Miljöfrågor kvinna och man 
Miljöfrågor man och man 
Miljöfrågor kvinna och kvinna 
Konsumentfrågor man 
Konsumentfrågor kvinna 
Konsumentfrågor kvinna och man 
Konsumentfrågor man och man 
Konsumentfrågor kvinna och kvinna 
Övrigt man  
Övrigt kvinna  
Övrigt kvinna och man  
Övrigt man och man 
Övrigt kvinna och kvinna  
 
 
E. Huvudsakliga ämnesområde och kön: 
Politik man  
Politik kvinna  
Politik kvinna och man  
Politik man och man 
Poltik kvinna och kvinna 
Ekonomi man  
Ekonomi kvinna 
Ekonomi kvinna och man 
Ekonomi man och man 
Ekonomi kvinna och kvinna 
Sociala frågor man  
Sociala frågor kvinna  
Sociala frågor kvinna och man 
Sociala frågor man och man 
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Sociala frågor kvinna och kvinna  
Brott man 
Brott kvinna 
Brott kvinna och man 
Brott man och man 
Brott kvinna och kvinna 
Näringsliv man  
Näringsliv kvinna 
Näringsliv kvinna och man 
Näringsliv man och man 
Näringsliv kvinna 
Kultur man 
Kultur kvinna 
Kultur kvinna och man 
Kultur man och man 
Kultur kvinna och kvinna 
Human intrest man 
Human intrest kvinna 
Human intrest kvinna och man 
Human intrest man och man 
Human intrest kvinna och kvinna 
Sport man 
Sport kvinna 
Sport kvinna och man 
Sport man och man 
Sport kvinna och kvinna 
Vetenskap man 
Vetenskap kvinna 
Vetenskap kvinna och man 
Vetenskap man och man 
Vetenskap kvinna och kvinna 
Miljöfrågor man 
Miljöfrågor kvinna 
Miljöfrågor kvinna och man 
Miljöfrågor man och man 
Miljöfrågor kvinna och kvinna 
Konsumentfrågor man 
Konsumentfrågor kvinna 
Konsumentfrågor kvinna och man 
Konsumentfrågor man och man 
Konsumentfrågor kvinna och kvinna  
Övrigt man  
Övrigt kvinna  
Övrigt kvinna och man  
Övrigt man och man 
Övrigt kvinna och kvinna 



 

47 

 

  
Nyhetsgenrer 
Nyhetsartikel man 
Nyhetsartikel kvinna 
Nyhetsartikel kvinna och man 
Nyhetsartikel man och man  
Nyhetsartikel kvinna och kvinna 
Notis man 
Notis kvinna 
Notis kvinna och man 
Notis man och man 
Notis kvinna och kvinna 
Ledare man 
Ledare kvinna 
Ledare kvinna och man 
Ledare man och man 
Ledare kvinna och kvinna 
Krönika man 
Krönika kvinna 
Krönika kvinna och man 
Krönika man och man 
Krönika kvinna och kvinna 
Reportage man 
Reportage kvinna 
Reportage kvinna och man 
Reportage man och man 
Reportage kvinna och kvinna  
Recension man 
Recension kvinna 
Recension kvinna och man 
Recension man och man 
Recension kvinna och kvinna 
Peronporträtt man 
Peronporträtt kvinna 
Personporträtt kvinna och man 
Personporträtt man och man 
Personporträtt kvinna och kvinna 
Övrigt man 
Övrigt kvinna 
Övrigt kvinna och man 
Övrigt man och man  
Övrigt kvinna och kvinna 
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Bilaga 2, Intervjuguide biträdande nyhetschef VLT 

Inledning 
1. Hur länge har du varit biträdande nyhetschef på VLT? 
2. Hur har din väg till nyhetschef sett ut?  
3. Har du någon journalistutbildning? Vilken i så fall? 

 

Nyhetschefens roll  

4. Vad innebär din roll som biträdande nyhetschef? 

5. I vilken utsträckning påverkar du vad reportrarna skriver om? 

6. Hur tänker du när du fördelar nyhetsuppdrag till reportrarna? 

 

Könets betydelse  

7. Hur upplever du könsfördelningen på redaktionen? 

8. Ser du någon skillnad i könsfördelningen på redaktionen år 1999 och 2009? 

9. Anser du att de finns skillnader mellan manliga och kvinnliga journalister? Varför/varför 

inte? 

10. Vilken betydelse har journalisters könstillhörighet vid utdelning av uppdrag? 

11. Finns det andra faktorer än reportens könstillhörighet som har betydelse vid fördelning 

av uppdrag? Vilka?    

12. Anser du att det finns skillnader i hur manliga respektive kvinnliga nyhetschefer resonerar 

kring utdelning av nyhetsuppdrag till reportrar?  

 

Mjukt och hårt 

13. Forskning har visat att det finns en uppdelning: kvinnor tenderar att skriva om mjuka 

ämnen, till exempel sociala frågor, och män tenderar att skriva om hårda ämnen 

exempelvis ekonomi och politik. Upplever du att denna uppdelning finns på VLT?  

Varför/varför inte?  

14. Vad tror du uppdelningen i mjuka och hårda nyheter kan bero på? 

15. Anser du att vissa nyhetsområden är viktigare än andra? Varför/varför inte? 
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Kommentarer till den kvantitativa innehållsanalysen    

16. Vår kvantitativa undersökning visar att det är det hårda nyheterna som dominerar i VLT 

både år 1999 och år 2009. Vad tror du detta beror på? 

17. Resultatet av vår kvantitativa innehållsanalys visar att alla sportartiklar år 1999 och 2009 är 

skriva av män, bortsett från en dag år 2009 då en kvinna skrev flera sportartiklar. Vad tror 

du det beror på? 

18. Hur tycker du att man ska göra för att undvika en uppdelning, att män dominerar vissa 

nyhetsområden och kvinnorna andra? 
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Bilaga 3, Intervjuguide reportrar VLT 

Inledning 

1. Hur länge har du arbetat på VLT? 

2. Har du någon journalistutbildning? Vilken i så fall? 

3. Har du arbetat någon annanstans än på VLT? Om ja, var?   

4. När du själv väljer vad du ska skriva om, vad väljer du då för nyhetsområde?    

 

Könets betydelse 

5. Hur upplever du könsfördelningen på redaktionen? 

6. I vilken utsträckning upplever du att din könstillhörighet påverkar när nyhetschefen 

fördelar uppdrag? 

7. I vilken utsträckning upplever du att könstillhörigheten påverkar när du själv väljer vad du 

ska skriva om? 

8. Upplever du att det finns andra faktorer än könstillhörigheten som påverkar vad du 

skriver om? Vilka i så fall?  

9. Anser du att de finns skillnader mellan manliga och kvinnliga journalister? Varför/varför 

inte? 

10. Hur är det att ha en manlig nyhetschef? 

11. Om nyhetschefen istället vore en kvinna – hur tror du att det skulle påverka 

nyhetsfördelningen? 

 

Mjukt och hårt 

12. Forskning har visat att det finns en uppdelning: kvinnor tenderar att skriva om mjuka 

ämnen, till exempel sociala frågor, och män tenderar att skriva om hårda ämnen 

exempelvis ekonomi och politik. Upplever du att denna uppdelning finns på VLT?  

Varför/varför inte?  

13. Vad tror du uppdelningen i mjuka och hårda nyheter kan bero på? 

14. Anser du att vissa nyhetsområden är viktigare än andra? Varför/varför inte? 

 

Kommentarer till den kvantitativa innehållsanalysen    

15. Vår kvantitativa undersökning visar att det är det hårda nyheterna som dominerar i VLT 

både år 1999 och år 2009. Vad tror du detta beror på? 
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16. Resultatet av vår kvantitativa innehållsanalys visar att alla sportartiklar år 1999 och 2009 är 

skriva av män, bortsett från en dag år 2009 då en kvinna skrev flera sportartiklar. Vad tror 

du det beror på? 

17. Hur tycker du att man ska göra för att undvika en uppdelning, att män dominerar vissa 

nyhetsområden och kvinnorna andra? 
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Bilaga 4, Intervjuguide nyhetschef UNT 

Inledning 

1. Hur länge har du varit nyhetschef på UNT? 

2. Hur har din väg till nyhetschef sett ut?  

3. Har du någon journalistikutbildning? Vilken i så fall? 

 

Nyhetschefens roll  

4. Vad innebär din roll som nyhetschef? 

5. I vilken utsträckning påverkar du vad reportrarna skriver om? 

6. Hur tänker du när du fördelar nyhetsuppdrag till reportrarna? 

 

Könets betydelse  

7. Hur upplever du könsfördelningen på redaktionen? 

8. Ser du någon skillnad i könsfördelningen på redaktionen år 1999 och 2009? 

9. Anser du att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga journalister? Varför/varför 

inte? 

10. Vilken betydelse har journalisters könstillhörighet vid utdelning av uppdrag? 

11. Finns det andra faktorer än reportrars könstillhörighet som har betydelse vid fördelning 

av uppdrag? Vilka?    

12. Anser du att det finns skillnader i hur manliga respektive kvinnliga nyhetschefer resonerar 

kring utdelning av nyhetsuppdrag till reportrar?  

 

Mjukt och hårt 

13.  Forskning har visat att det finns en uppdelning: kvinnor tenderar att skriva om mjuka 

ämnen, till exempel sociala frågor, och män tenderar att skriva om hårda ämnen exempelvis 

ekonomi och politik. Upplever du att denna uppdelning finns på UNT?  Varför/varför 

inte?  

14. Vad tror du uppdelningen i mjuka och hårda nyheter kan bero på? 

15. Anser du att vissa nyhetsområden är viktigare än andra? Varför/varför inte? 
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Kommentarer till den kvantitativa undersökningen  

18. Den kvantitativa undersökningen visar att år 1999 dominerar det hårda nyheterna i 

tidningsmaterialet. År 2009 är det istället det mjuka nyheterna som dominerar 

tidningsmaterialet. Vad tror du detta beror på?  

19. Resultatet av vår kvantitativa innehållsanalys visar att alla sportartiklar från år 1999 och år 

2009 är skriva av män, bortsett från en artikel. Vad tror du det beror på? 

20. Resultatet av vår innehållsanalys visar att de manliga journalisterna dominerar inte bara 

det hårda nyheterna utan även de mjuka nyheterna år 1999 och 2009. Att männen 

dominerar det mjuka nyheterna beror till största delen på att männen i betydligt högre 

utsträckning än kvinnorna skriver om ämnet kultur som är ett mjukt ämne. Vad anser du 

om det här resultatet?  

21. Hur tycker du att man ska göra för att undvika en uppdelning, att män dominerar vissa 

nyhetsområden och kvinnorna andra? 
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Bilaga 5, Intervjuguide reportrar UNT 

Inledning 

1. Hur länge har du arbetat på UNT? 

2. Har du någon journalistutbildning? Vilken i så fall? 

3. Har du arbetat någon annanstans än på UNT? Om ja, var? 

4. När du själv väljer vad du ska skriva om, vad väljer du då för nyhetsområde?    

 

Könets betydelse 

5. Hur upplever du könsfördelningen på redaktionen? 

6. I vilken utsträckning upplever du att din könstillhörighet påverkar när nyhetschefen 

fördelar uppdrag? 

7. I vilken utsträckning upplever du att könstillhörigheten påverkar när du själv väljer vad du 

ska skriva om? 

8. Upplever du att det finns andra faktorer än könstillhörigheten som påverkar vad du 

skriver om? Vilka i så fall?  

9. Anser du att de finns skillnader mellan manliga och kvinnliga journalister? Varför/varför 

inte? 

10. Hur är det att ha en manlig nyhetschef? 

11. Om nyhetschefen istället vore en kvinna – hur tror du att det skulle påverka 

nyhetsfördelningen? 

 

Mjukt och hårt 

12. Forskning har visat att det finns en uppdelning: kvinnor tenderar att skriva om mjuka 

ämnen, till exempel sociala frågor, och män tenderar att skriva om hårda ämnen 

exempelvis ekonomi och politik. Upplever du att denna uppdelning finns på UNT?  

Varför/varför inte?  

13. Vad tror du uppdelningen i mjuka och hårda nyheter kan bero på? 

14. Anser du att vissa nyhetsområden är viktigare än andra? Varför/varför inte? 
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Kommentarer till den kvantitativa undersökningen  

18. Den kvantitativa undersökningen visar att år 1999 dominerar det hårda nyheterna i 

tidningsmaterialet. År 2009 är det istället det mjuka nyheterna som dominerar 

tidningsmaterialet. Vad tror du detta beror på?  

19. Resultatet av vår kvantitativa innehållsanalys visar att alla sportartiklar från år 1999 och år 

2009 är skriva av män, bortsett från en artikel. Vad tror du det beror på? 

20. Resultatet av vår innehållsanalys visar att de manliga journalisterna dominerar inte bara 

det hårda nyheterna utan även de mjuka nyheterna år 1999 och 2009. Att männen 

dominerar det mjuka nyheterna beror till största delen på att männen i betydligt högre 

utsträckning än kvinnorna skriver om ämnet kultur som är ett mjukt ämne. Vad anser du 

om det här resultatet?  

21. Hur tycker du att man ska göra för att undvika en uppdelning, att män dominerar vissa 

nyhetsområden och kvinnorna andra? 

 

 

 

 

 

 

 

 


