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Abstract 

 

I denna uppsats undersöker jag om kvinnorna dominerar inom de  så kallade mjuka 

bevakningsområdena eller om detta mönster endast gäller inom den allmänna 

nyhetsbevakningen. Mjuka och hårda bevaknings områden uppkom för att beskriva manliga 

och kvinnliga bevakningsområden. Jag utgår alltså ifrån ett genusperspektiv och undersöker 

vad kvinnor respektive män skriver om i krönikor.Tidigare forskning om journalistik och kön 

har bland annat Monika Djerf-Pierre och Monica Löfgren Nilsson utfört. Deras forskning har 

visat att det finns en tydlig könsmärkning inom de olika bevakningsområdena. Kvinnor 

skriver mer om mjuka bevakningsområden och män om hårda. Detta har studier inom den 

allmänna nyhetsjournalistiken visat. Det huvudsakliga syftet med denna uppsatsen är att 

undersöka om dessa könsmarkeringar finns i krönikans värld. Genom att undersöka ett stort 

antal krönikor från Aftonbladet och Expressens webbsidor och göra en kvantitativ 

innehållsanalys av dessa krönikor har jag kunnat urskilja om dessa tendenser finns. 

Undersökningen har visat att det finns en könsmärkning även inom krönikans värld som 

grundas på de hårda och mjuka bevakningsområdena. Kvinnorna skriver något mer om de 

mjuka bevakningsområdena och männen om de hårda. Undersökningen visar även att inte 

någon man, varken från Aftonbladet eller Expressen skrivit om jämställdhet och genus, inom 

detta område dominerar kvinnorna starkt. 

 

Nyckelord: Bevakningsområden, manligt, kvinnligt, krönika, Expressen, Aftonbladet, 

Genus. 
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1   Inledning 

 

Det finns skillnader mellan män och kvinnor när det gäller val av arbeten och position inom 

olika yrken. Kvinnor dominerar många av de yrken där man arbetar mer med människor som 

exempelvis skola och vård. Bland männen ser det inte ut på samma sätt. Istället arbetar många 

män inom yrken som har med ekonomi, näringsliv samt bygg och industrirelaterade yrken att 

göra. Precis som det finns olika uppdelningar mellan könen inom olika yrken så finns det en 

uppdelningen mellan könen när det gäller olika områden som journalister bevakar (Kleberg 

2006, s. 38). 

 

Jag har valt att undersöka hur könsmärkningen mellan män och kvinnor ser ut delvis för att 

krönikan överlag är relativt outforskad men också för att jag anser att det är viktigt att 

framhäva skillnader mellan könen inom alla journalistiska områden.  Med könsmärkning 

menas vilka bevakningsområden män/kvinnor är över - eller underrepresenterade i. Målet 

med uppsatsen har varit att undersöka huruvida denna könsmärkning även förekommer bland 

krönikörer. Och dessutom undersöka vilka områden som kvinnor och män dominerar. I 

uppsatsen kommer begreppen ”hårda och mjuka bevakningsområden” att användas 

upprepande gånger. Hårda och mjuka bevakningsområden uppkom för att beskriva de olika 

områdena som journalister bevakar beroende på könstillhörghet. Man skulle kunna säga att 

man har likställt mjukt med kvinnligt och hårt med manligt. Med tiden har begreppen blivit 

etablerade. 

 

Anledningen till att jag valt att undersöka just detta ämne är för att jag tycker att det är 

intressant att se om det finns en utveckling när det gäller könsuppdelningen som finns inom 

journalistiken. Krönikor tar ofta upp ämnen och frågor som ”den vanliga människan” funderar 

och diskuterar i vardagen. Det kan vara allt från politiska frågor till att man slänger för 

mycket mat i hemmet och att det är slöseri. På grund av att krönikor behandlar både stora och 

små vardagliga saker och händelser så påverkas människor som läser en viss krönika på ett 

eller annat vis. Någon kanske känner igen sig, en annan blir upprörd över något som skrivits 

och en tredje ser en sak ur ett nytt perspektiv efter att ha läst en krönika. Detta gör att 

krönikan blir väldigt intressant att undersöka närmare ur ett genusperspektiv. 
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Olika tidningar använder olika namn för någon som skriver krönikan, vilket är viktigt att vara 

medveten om för att förstå var mitt material kommer ifrån. Aftonbladet har namngett den som 

”kolumnister” och Expressen till ”krönikörer”. Att det varierar från tidning till tidning när det 

gäller vad den som skriver krönikan kallas för är bra att känna till. Det innebär mindre 

förvirring om man vill granska alanysenheterna till denna uppsats. 
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2   Krönikans bakgrund 

Att skriva krönikor handlar mycket om att ha en åsikt om något, att tycka och tänka och 

dessutom vilja påverka. Denna genre inom journalistiken kallas för opinionsjournalistik och 

opinionsjournalistiken har djupa rötter. Under 1700-talet i London hade kaffehusen slagit  

igenom och välbärgade män med bra positioner inom olika yrken samlades ofta där för att 

dricka kaffe, läsa nyheter och dela åsikter med varandra. På ett av alla dessa ställen i London 

samlades ett antal män som kom att spela stor roll för pressens utveckling. Männen bildade så 

småningom tidningarna ”The Tatler”, ”The Spector” och ”The Guardian”. Tidningarnas 

innehåll var skrivet på ett nytt sätt. Innehållet var personligt, kommenterande och till och med 

underhållande. Tidningarnas innehåll varierade mellan allt från stora och små saker till 

händelser i samhället och allt kommenterades. (Nordenson 2008, s. 33-40). 

 

I början av 1700-talet i Sverige fanns inga liknande tidningar, men Olof Dalin som läste de 

ovanstående nämnda tidningarna inspirerades av deras innehåll och startade ”Then Swänska 

Argus”. Detta innebar ett nytt steg för den svenska pressens utveckling (Nordenson 2008, s. 

33-40). 

 

Det var inte förrän under början av 1800-talet då Lars Johan Hierta grundade Aftonbladet som 

pressen i Sverige började bli en ordentlig opinionsbildande makt. I Aftonbladet ifrågasattes 

allt mellan himmel och jord, till och med makthavarna, vilket ansågs vara ganska radikalt på 

den tiden. Efter detta bildades en rad andra tidningar som var opinionsbildande. Men det var 

Aftonbladet och Lars Johan Hierta som påbörjade opinionsjournalistiken i svensk press. Mot 

slutet av 1830-talet då partipressen växte fram blev ledare vanligare. Samtidigt växer kåseriet 

fram och är idag ersatt av krönikan, det vill säga en mer personlig betraktelse (Nordenson 

2008, s. 33-40). 
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3  Syfte och frågeställning 

 

Jag utgår från den teori som finns inom genusforskningen som gjorts på nyhetsrapporteringen. 

Den säger att kvinnor och män bevaka olika områden i relation till sin könstillhörighet. 

Utgångspunkten för denna uppsats är att de könsmarkeringar och uppdelningar som finns 

mellan män och kvinnor inom den allmänna nyhetsrapporteringen också går att se i krönikans 

värld. De  så kallade hårda och mjuka bevakningsområdena som finns inom 

nyhetsrapporteringen har en tydlig könsfördelning. Kvinnor skriver ofta om mjuka 

bevakningsområdena och män om hårda bevakningsområdena. Det här vill jag alltså 

undersöka närmare. Jag vill ta reda på om denna uppdelning är applicerbar på krönikor i 

kvällspressen. Finns denna skillnad som visar sig i nyhetsrapporteringen bland krönikor och 

deras skribenter och i sådana fall hur pass påtaglig är skillnaden?  

 

 

Frågeställningen som följer nedan ska hjälpa mig att undersöka detta och komma fram till ett 

så pålitligt svar som möjligt.  

 

- Gäller de tendenser som finns inom allmän nyhetsrapportering gällande ”hårda” och ”mjuka” 

bevakningsområden och könsuppdelningen även för krönikor? 

 

- Hur många publicerade krönikor som samlats in är skrivna av kvinnor respektive män? 

- Inom vilka områden dominerar kvinnor respektive män? 
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4   Teoretisk ram och tidigare forskning 

 

4.1   Teoretisk ram 

Min teori är en kombination av det resonemang massmedieforskaren Monika Djerf-Pierre för 

i ”The Gender of Journalism The Structure and Logic of the Field in the Twentieth Century”  

och de resonemang som Madeleine Kleberg för i ” Genusperspektiv på medie- och 

kommunikationsvetenskap”. Kleberg som är forskare på JMK och skrivit i ”Genusperspektiv 

på medie- och kommunikationsvetenskap” ser också skillnader i kvinnor och mäns bevakande 

av områden inom journalistiken (Kleberg 2006, s. 38). Fler verk som jag valt att ta del av och 

grunda min uppsats på är Monica Löfgren-Nilssons verk På Bladet, Kuriren och Allehanda 

och Magdalena Nordensons opinionsjournalistik. Djerf-Pierre menar att det finns en skillnad 

mellan manligt och kvinnligt skrivande. Hon menar att skillnaden mellan kvinnor och män 

inom journalistiken är att männen dras till de hårdare bevakningsområden, de som rör den 

offentliga sfären och kvinnorna dras till de mjukare bevakningsområdena, alltså den privata 

sfären (Djerf-Pierre 2007, s. 91). Min teori är alltså delvis grundad på den forsknings som jag 

valt att ha med under avsnittet ”tidigare forskning”.  

 

Djerf-Pierre är dock den forskare som jag inspirerats mest av under denna uppsats. 

Nordensons och Löfgren-Nilssons verk har jag också använt mig av, mestadels till avsnittet 

”Tidigare forskning” . 

 

Som jag nämnt ovanstående så är min teori en kombination av det resonemang Djerf-Pierre 

och Kleberg för i sina verk. Jag tror alltså att det resonemang som Djerf-Pierre och Kleberg 

för avspeglar sig i vilka ämnen krönikörer väljer att skriva om. Enligt Monika Djerf-Pierre 

uppkom beteckningarna med ”hårda” och ”mjuka” nyhetsområden under 70-talet. Djerf-

Pierre menar att kvinnor skriver om områden som berör vård, hälsa, intimitet och annat som 

tillhör den privata sfären. Det innebär områden som rör hemmet, familjen och relationer. Det 

är detta som anses vara mjuka bevakningsområden. Män däremot rapporterar enligt Djerf-

Pierre mycket mer om områden som anses vara hårda och det innebär sådant som rör den 

offentliga sfären. Det kan exempelvis vara ekonomi, världspolitik, sport, brott, politik och 
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liknande (Djerf-Pierre 2007, s.97). Detta har studier som Djerf-Pierre och Kleberg undersökt 

visat. Studierna har då gjorts på den allmänna nyhetsrapporteringen. I denna uppsats 

undersöks huruvida detta går att applicera på krönikor. De slutsatser som bland annat Djerf-

Pierre haft och osm jag tagit del av är inte endast en del av min teori utan även en stor del av 

tidigare forskning. Djerf-Pierre och resten av de forskare jag tagit stöd av i denna uppsats har 

dock grundat sina undersökningr på nyhetsmaterial så som artiklar och liknande. Min 

undersökning innehåller en analys av krönikor istället för vanligt nyhetsmaterial. Men på 

grund av att det gjorts väldigt lite forskning kring krönikor så har jag tagit del av närliggande 

forskning. 
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4.2   Tidigare forskning 

Att finna tidigare forskning och litteratur inom just detta ämne som behandlar kvällspressen 

och krönikor har varit svårt. Det har inte forskats mycket på området. Därför har jag valt att ta 

del av viss forskning gjord inom närliggande ämnen. Därmed har Magdalena Nordensons bok 

opinionsjournalistik (Nordenson 2008) varit en viktig bok för mig genom att bidra med bra 

bakgrund och översikt över ämnet. Magdalena Nordenson undervisar på Södertörns högskola 

inom ämnet journalistik och har även varit ledarskribent på Dagens Nyheter. Boken handlar 

främst om ledarskribenter men tar också upp krönikan och själva opinionsbildandet som 

krönikan delvis handlar om. I boken finns det mycket som är skrivet ur ett genusperspektiv, 

bland annat ett kapitel som heter ”män, män, män...” (Nordenson 2008) . Jag har gjort 

bedömningen att vissa saker som beskrivs i boken är relevanta även för mig som undersöker 

krönikor i kvällspressen ur ett genusperspektiv. Nordensons bok tar bland annat upp hur få 

kvinnor som är ledarskribenter jämfört med män, och att det trots detta är ett högt antal 

kvinnor som anses vara starka opinionsbildare. 

 

Monika Djerf-Pierre är massmedie forskare och har skrivit ” The Gender of Journalism The 

Structure and Logic of the Field in the Twentieth Century” och den har legat till stor grund för 

mitt arbete med uppsatsen. Djerf-Pierre har inte endast varit den forskare som jag delvis 

grundat min teori på utan även med ovanstående verk bidragit med forskning som hjälpt mig 

att definiera hårda och mjuka bevakningsområden. Under avsnittet ”6.3 Hårda & mjuka 

bevakningsområden” kan man läsa mer om hur jag definerat de olika bevakningsområdena. 

Djerf-Pierres definitioner av maskulint och feminint (figur 1, s. 11) har bland annat varit till 

hjälp. 

 

Madeleine Kleberg som är forskare vid JMK har också dragit intressanta slutsatser som delvis 

hjälpt mig att konstruera teorin för uppsatsen. I sin  ”Genusperspektiv på medie- och 

kommunikationsvetenskap” skriver hon att det finns en skillnad mellan kvinnor och män och 

vilka områden inom journalistiken de bevakar.  Vilket innebär att jag kan ta del a hennes 

forskning och ha den som en grund när jag skriver denna uppsats. 
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Den fjärde och sista forskaren jag använt mig av är Monica Löfgren-Nilsson som skrivit På 

Bladet Kuriren och Allehanda. Det är en avhandling som speglar olika ideal och 

organiseringsprinciper i den redaktionella vardagen. I denna drar Löfgren-Nilsson slutsatser 

om kvinnors skrivande, hon drar bland annat slutsatsen att kvinnor har en starkare vilja att 

påverka än vad män har. Att skriva krönikor handlar väldigt ofta om att påverka och vilket gör 

Löfgren-Nilssons slutsats intressant. 

 

4.3  Kvinnliga ledarskribenter  

Magdalena Nordenson skriver i sin bok (Nordenson 2008, s. 54) att omkring åtta av tio 

ledarskribenter är män. År 2006 undersökte tidningen Dagen hur könsfördelningen såg ut på 

landets redaktioner och kom fram till att ca. 80% av ledarskribenterna i svensk dagspress är 

män (Boström & Karlsson 2006). Endast 34 av 157 ledarskribenter som finns i landet är 

kvinnor, vilket är ett väldigt lågt antal. Men på 2007 års lista över landets viktigaste 

opinionsbildare var de kvinnliga ledarskribenterna lika många som de manliga trots att endast 

var femte ledarskribent var kvinna (Nordenson 2008. s.54). 

 

 

4.4   Hårda och mjuka bevakningsområden och 

dess historia 

I c-uppsatsen i journalistik ”Hårda och mjuka bevakningsområden i lokalpressen” (Norton & 

Nordenhem 2010, s. 1) har uppsatsförfattarna genomfört intervjuer med kvinnliga journalister. 

Monika Djerf-Pierre som blev intervjuad berättar då att begreppet hårda och mjuka 

bevakningsområden uppkom under 1970-talet då man ville beskriva kvinnors och mäns olika 

bevakningsområden. Redan under 1950-talet betraktades de områden som kvinnor ofta 

rapporterade om som lågstatus-områden. De bevakningsområden som männen rapporterade 

om klassades som högstatus-områden. De ämnen som ansågs som högstatus-områden var 

bland annat politik och ekonomi. Under 1960-talet dominerade männen fortfarande inom de 

områden som betraktades som högstatusämnen trots att antalet kvinnliga journalister ökat 
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rejält sedan 1950-talet (Djerf-Pierre 2007, s. 89).  

 

Under 1970-talet fick bland annat skola, hälsa och äldreomsorg en rejäl skjuts uppåt på 

nyhetsagendan. Eftersom de kvinnliga journalisterna ägnat sig åt dessa områden en längre tid 

så framstod de kvinnliga reportrarna som experter inom dessa områden. Det var då dessa 

områden började kallas för ”mjuka bevakningsområden” och de ämnen som männen ägnade 

sig åt blev kallade ”hårda bevakningsområden”. 

 

Områden som klassades som hårda ämnen ansågs fortfarande innebära högre status. Vilket 

innebär att trots att sociala frågor som skola, hälsa och äldreomsorg rörde sig högre upp på 

nyhetsagendan och kvinnliga reportrar blev experter inom områdena ansågs de ha lägre status. 

Medan männen som bevakade hårda områden som exempelvis sport och politik hade hög 

status. Detta innebar att vad som ansågs ha högstatus eller lågstatus inte styrdes av vad som 

var populärt och som det rapporterades mycket om utan vad som var manligt respektive 

kvinnligt. (Djerf-Pierre 2007, s. 91). 

 

Under 1980-talet och framåt ökade kvinnans representation starkt inom det politiska 

bevakningsområdet, men det råder fortfarande inte jämställdhet (Djerf-Pierre 2007, s. 91-92). 

Djerf-Pierre beskriver även hur männen så småningom ”tog över” de bevakningsområden som 

ansågs vara mjuka och kvinnliga när de olika områdena förflyttar sig uppåt på 

nyhetsagendan(Djerf-Pierre 2007, s. 98). Då de mjukare bevakningsområden blev populärare, 

det vill säga steg på nyhetsagendan, så lockades alltså fler män att skriva om dessa områden. 
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4.5   Könslogik inom journalistiken 

Könslogiken inom journalistiken innebär en uppdelning och klassificering av olika 

bevakningsområden och visar dessutom vad som kännetecknar på maskulint och feminint 

skrivande. Djerf-Pierre har använt och skrivit om könslogiken som finns i hela samhället i sitt 

verk ”The Gender of Journalism The Structure and Logic of the Field in the Twentieth 

Century”. I den syns bland annat att det maskulina skrivandet präglas av bevakningsområden 

inom den offentliga sfären och att feminint skrivande präglas av den privata sfären. 

 

Figur 1. Maskulint och feminint (Djerf-Pierre 2007, S. 97) 

Maskulint Feminint 

Offentliga sfären Privata sfären 

Politik Vardag 

Manliga källor Kvinnliga källor 

Manliga perspektiv Kvinnliga perspektiv 

Manliga utgångspunkter Kvinnliga utgångspunkter 

Avstånd Intimitet 

Neutralitet Empati 

Objektivitet Subjektivitet 

Professionalisering Riktar sig mer mot läsarna och deras behov 

och intressen 

 

Kommentar: Detta är en tabell över vad Monika Djerf-Pierre beskriver som könslogik. Vilket 

innebär att det är det som syns i tabellen som kännetecknar mäns och kvinnors skrivande. Det 

framgår klart och tydligt genom denna tabell att det finns skillnader mellan kvinnors och 

mäns skrivande. Det är inte endast Monika Djerf-Pierre som kommit fram till att kvinnor 
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riktar sig mer till läsarna. Löfgren-Nilsson påstår även hon i sin bok  På Bladet Kuriren och 

Allehanda att kvinnor riktar sig mer till läsarna och vill påverka dem (Löfgren-Nilsson 1999, 

s. 95). 

 

Utifrån detta drar jag slutsatsen att kvinnor har en starkare vilja och/eller behov av att 

påverka. Denna slutsats som jag dragit förstärks dessutom av att Monica Löfgren Nilsson i sin 

bok på bladet skriver att kvinnor verkar visa en tendens på att vilja åstadkomma mer med sin 

journalistik än vad män visar (Löfgren-Nilsson 1999, s. 95) 

 

 

4.6    Kvinnorepresentationen 

Statsvetaren Lena Wängnerud har studerat kvinnorepresentation i riksdagen och har bland 

annat kommit fram till att kvinnor tar upp ämnen som rör jämställdhet och omsorg på den 

politiska agendan oftare än vad män gör. Motsatsen gäller för män i fråga om ekonomi och 

skatter (Wängnerud 1998). Just jämställdhet och omsorg tillhör de mjukare ämnena. ”Att 

liknande mönster gäller för ledarskribenter är rimligt att tänka sig .”, skriver Magdalena 

Nordenson i sin bok Opinionsjournalistik. Även om Nordenson mestadels talar om 

ledarskribenter i sin bok tycker jag att samma slutsatser går att dra när det gäller krönikor, 

som också de väldigt ofta handlar om att bilda opinion eller belysa en viss fråga. 
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5   Metod och Material 

 

5.1   Val av metod                           

Den metod som är bäst lämpad för min undersökning är en kvantitativ innehållsanalys, för att 

den bäst hjälper mig att besvara min frågeställning. Den kvantitativa innehållsanalysen 

grundas på att något skriftligt, muntligt eller bildmässigt undersöks. Materialet jag undersökt 

är skriftligt. Dessutom ska undersökningen baseras på likvärdiga och jämförbara uppgifter 

och analyseras med hjälp av siffror (Esaiasson & Gilljam 2007, s. 217). En av de största 

fördelarna med kvantitativ innehållsanalys är att man får fram hur ofta exempelvis ett visst 

område behandlas, det vill säga frekvensen av något. Genom att använda den här metoden kan 

man snabbt och enkelt få fram data över hur ofta något förekommer, vilket kan leda till 

intressanta slutsatser. Anledningen till att jag anser att denna metod fungerar bäst till min 

undersökning är att den kvantitativa innehållsanalysen är väldigt bra då man vill ha fram 

faktiskta siffror över något. Dessutom lämpar sig denna metod perfekt då man vill få en 

övergripande bild över något vilket är något som jag eftersöker i min undersökning. 

 

5.2   Material 

För att få en bra överblick som stämmer överens med verkligheten, beslutade jag mig för att 

granska krönikor som var publicerade på aftonbladet.se och expressen.se, detta på grund av 

att dessa tidningar är de största kvällstidningarna på nätet. Jag satte som mål att samla in 

minst 100 krönikor då jag ansåg att det skulle vara tillräckligt för att ge en övergripande 

helhetsbild. Självklart skulle undersökningen bli starkare om ett ännu högre antal 

analysenheter samlades in, men med tanke på tidsbristen ansåg jag att  minst 100 krönikor var 

rimligt att eftersträva. Jag valde att börja samla in krönikor under en två veckors-period. Om 

jag inte hade uppnått 100 krönikor då skulle perioden förlängts. 

Krönikorna är insamlade under två veckor år 2010. Datumen för insamlingsperioden är 8/11-

21/11. I min undersökning ingår 109 stycken krönikor. Dessa krönikor är analysenheterna, det 

vill säga det materialet som ska analyseras. Under insamlingsperioden visade det sig att 
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expressen.se publicerade många fler krönikor än aftonbladet. Expressen publicerade 64 

stycken och aftonbladet.se 45 stycken. Jag beslutade mig för att inte gallra bort krönikor från 

expressen.se  eller samla in ytterligare från aftonbladet.se . Detta beslut fattade jag på grund 

av att jag ansåg att det skulle påverka resultatet. Att Expressen publicerar fler krönikor än 

aftonbladet visar också något. Längden på krönikorna har varit ungefär lika. Det har funnit 

några få krönikor som varit väldigt kort eller väldigt lång. Men överlag har de varit ”normal-

långa”. 

 

Jag använde mig av programmet Excel för att få fram tabeller över hur de olika könen på 

respektive tidning skrivit utifrån val av ämne. Utifrån dessa tabeller, som gett mig en bra 

överblick över fördelning av kön inom olika ämnen, har jag sedan utgått ifrån då jag tagit 

fram resultatet från undersökningen. 

 

 

5.3   Hårda och mjuka bevakningsområden 

För att få en bättre helhetsbild och förståelse för hårda och mjuka bevakningsområden så har 

jag utifrån den litteratur jag använt mig av till avsnittet ”Tidigare forskning” gjort en tabell 

över de hårda respektive mjuka bevakningsområdena. Denna tabell ger en något hårdragen 

bild av bevakningsområdena. 

Figur 1.1  Mjuka och hårda områden 

 

Mjuka Hårda 

Sociala frågor Politik 

Skola/barnomsorg Näringsliv 

Hemmet Ekonomi 

Föräldraskap/relationer Brott 

Miljö Sport 
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För att göra det hela enklare skulle man kunna säga att de mjuka bevakningsområdena 

dessutom går att likställa med kvinnligt. Detta på grund av att de mjuka bevakningsområdena 

delvis tillhör den privata sfären och för att dessa, rent historiskt, är områden som kvinnor 

ägnat sig mer åt, än män. Dessutom finner man den privata sfären under feminint i Djerf-

Pierres könslogik (Djerf-Pierre 2007, s. 97). 

 

Därmed kan man också påstå att de hårda bevakningsområdena går att likställas med manligt. 

Detta på grund av att män är överrepresenterade inom dessa bevakningsområden. De hårda 

bevakningsområden tillhör även den offentliga sfären. Den offentliga sfären går att finna 

under Djerf-Pierres könslogik under rubriken ”maskulint” (Djerf-Pierre 2007, s. 97). 

 

Detta går att påstå på grund av att jag i all den litteratur som använts under denna 

undersökning funnit påståenden om att kvinnor skriver om mjuka bevakningsområden och 

män om hårda bevakningsområden. Alltså mjuka bevakningsområden går att betraktas som 

kvinnligt och hårda bevakningsområden som manligt. 

 

5.4   Kategorier 

 
När det sedan var dags för att läsa igenom och kategorisera krönikorna började jag med att 

definiera de olika kategorier som krönikorna skulle placeras inom. Dessa kategorier klassas 

alltså som fördefinerade kategorier. Jag har konstruerat kategorierna innan undersökningen 

började. För att göra resultatet mer pålitligt bestämde jag mig för att lägga till och ta bort 

kategorier om det skulle visa sig nödvändigt. Jag beslutade mig alltså för att ha ett delvis 

öppet förhållningssätt gentemot kategorierna som krönikorna skulle placeras i (Esaiasson & 

Gilljam 2007, s. 217). 

 

 

När jag tog fram de fördefinerade kategorier beslutade jag mig för att använda mig av 

kategorier som är vanliga inom nyhetsrapportering och som är vanliga områden inom de 

hårda och mjuka bevakningsområdena. 
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Tryckta tidningar är många gånger uppdelade i olika sektioner. Vanliga uppdelningar för både 

pappers- och nättidningar är sport, ekonomi, politik,familj och nöje med flera. Aftonbladet.se 

har på sin hemsida bland annat sektioner som ekonomi, kropp och hälsa, kultur, sport (i form 

av sportbladet), nöje (i form av nöjesbladet), politik (under rubrikerna ”politikerkollen” och 

”valet 2010”) och relationer. Sektionen ”relationer” som går att finna på Aftonbladet är 

likvärdig med min kategori ”familj. Gällande kategorin ”vardag” som jag har med i min 

undersökning så utgick jag ifrån tidigare skrivna krönikor, mycket ofta ser man att krönikörer 

skriver om saker som inträffat i deras vardag. Dessa kategorier är också vanliga 

bevakningsområden som kan delas in i hårda och mjuka ämnen. Kategorivalen i min 

undersökning är till stor del baserade på tidningarna sektioner. Enligt Djerf-Pierres könslogik 

så skriver kvinnor oftare om mjukare områden inom journalistiken och detta syns i köns 

logiken (Djerf-Pierre 2007, S. 17) . Djerf-Pierre visar även att kvinnor skriver om vardag oftare 

än vad män, därmed har jag valt att ta med kategorin ”vardag” i undersökningen . Även på 

expressen.se,  svd.se och dn.se finns många av dessa kategorier med som olika sektioner på 

sidan. 

 Brott 

 Politik 

 Ekonomi 

 Familj 

 Nöje 

 Kultur 

 Sport 

 Vardag 

 Genusfrågor 

Kommentar: Kategorierna ovan är de kategorier som jag började undersökningen med, de 

kategorier som i denna undersökning klassas som ”fördefinierade” kategorier. 
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5.5   Tillkommande kategorier 

Eftersom jag beslutade mig för att ha ett något öppet förhållningssätt till hur krönikorna skulle 

kategoriseras och vilka kategorier som skulle finnas med i undersökningen så har kategorier 

tillkommit under undersökningens gång. Kategorin ”Kropp & hälsa” lades till. Detta på grund 

av att jag upptäckte att det fanns krönikor som tydligt hörde hemma i en sådan kategori, och 

denna kategori är även en vanlig sektion på nättidningarna. Det finns ofta en ”hälso-sektion” . 

 

Kategorin ”övrigt” lades till i efterhand. Ett visst antal krönikor handlade i huvudsak om 

något som inte passade in i de redan existerande kategorierna. Det skulle ha blivit 

problematiskt för undersökningen om alla de krönikor som placerades i övrigt skulle fått egna  

kategorier.  

 

5.6   Bortfall av kategori 

När jag kategoriserat alla krönikorna så visade undersökningen att inga av de insamlade 

krönikorna placerats inom kategorin ”miljö”, därför ansåg jag att den kategorin kunde tas bort 

utan att undersökningen blev drabbad. Genom att låta irrelevanta kategorier falla bort ur min 

undersökning, kan jag undvika att undersökningen blir invecklad och långdragen. 

Anledningen till att kategorin fanns med från början var delvis på grund av att det varit 

väldigt aktuellt att rapportera kring olika miljöfrågor och katastrofer. 

 

 

5.7   Att placera in i kategorier 

När det var dags för krönikorna att kategoriseras så var jag tvungen att komma fram till ett bra 

tillvägagångssätt för att avgöra vilken kategori en viss krönika skulle falla inom. Steg ett var 

att läsa igenom krönikan som skulle kategoriseras och sedan dra någon form av slutsats av 
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innehålleti krönikan för att komma fram till vad den egentligen handlade om. De krönikor 

som ingått i mitt insamlade material har haft en poäng, något som skribenten vill upplysa om 

eller bara påpeka. Det är detta som jag gått efter under kategoriseringen. Många krönikor kan 

börja på ett visst sätt, med exempelvis en berättelse eller ett händelseförlopp. Skribenten 

”pratar” på om vad som hände, hur människor reagerade men avslutar ofta med något som 

knyter samman hela texten, vilket leder till att läsaren plötsligt förstår textens innebörd, 

läsaren uppfattar eventuellt budskap. Själva poängen med krönikan skulle man kunna påstå är 

syftet med krönikan. Det är syftet, poängen eller vad man nu väljer att kalla det för som 

avgjort inom vilken kategori en krönika placerats i. 

 

  



 
 

 

21 

 

6   Metodproblem 

Sådant som kan påverka resultatet är om det skett något speciellt under den valda tidsperioden 

då krönikor granskats. Ett vanligt ämne för både manliga och kvinnliga krönikörer under just 

denna period har visat sig vara politik och Mona Sahlins vara eller icke vara som partiledare. 

Politik har varit ett vanligt ämne för både män och kvinnor, precis som jag skrev ovan. Fråga 

är hur många krönikor som skulle ha hamnat inom kategorin ”politik” om inte detta med 

Socialdemokraterna och Mona Sahlins avgång eller icke avgång skulle varit aktuellt. Jag 

anser att man inte kan ta detta på ett allt för stort allvar eftersom att krönikor ofta handlar om 

sådant som är aktuellt. En granskning av krönikor under en längre tidsperiod, exempelvis ett 

år skulle ge ett bättre resultat. 

 

Det är dessutom problematiskt att göra en sådan här undersökning av krönikor då man inte vet 

hur skribenten är anställd. Skribenten kan ha ett kontrakt där det står skrivet att ett visst antal 

krönikor i veckan/månaden ska publiceras. Detta påverkar då resultatet som visar hur många 

män respektive kvinnor som fått sina krönikor publicerade. Om det skulle vara så att 

tidningarna har kontrakt som innefattar ett visst antal krönikor i veckan/månaden, så kan man 

undra varför tidningarna valt att ha färre kvinnliga skribenter eller kontrakt med kvinnliga 

skribenter som innebär att kvinnan i fråga får publicera färre krönikor än en man. Huruvida 

det är på detta sätt vet jag inte, men det skulle kunna vara ett möjligt problem som påverkat 

mitt resultat. 
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7   Resultat redovisning av krönikor 

I detta avsnitt redovisas de resultat som framkommit under den kvantitativa innehållsanalysen 

av krönikorna. Avsnittet kommer att i så stor mån som möjligt vara fri från åsikter och 

diskussioner kring resultatet. Diskussioner och åsikter kring resultatet redovisas under avsnitt 

nummer nio.  

 

7.1   Aftonbladet 

På aftonbladet.se finns 23 fasta krönikörer. Jag har dokumenterat krönikor som är publicerade 

på aftonbladet.se mellan datumen 8/11-21/11 2010. Med fasta krönikörer avses de krönikörer 

som finns under kategorin ”kolumnister” på aftonbladet.se. Av dessa 23 krönikörer så är 13 

stycken kvinnor och tio stycken män. Aftonbladet.se har alltså fler fasta kvinnliga krönikörer 

än manliga. 

Av 23 fasta krönikörer har 18 stycken fått krönikor publicerade under insamlingsperioden. 

Under samma tidsintervall har alla tio män som är fasta skribenter fått krönikor publicerade 

på aftonbladet.se. Trots att kvinnorna är fler, det vill säga 13 stycken, så har ett färre antal 

kvinnor fått krönikor publicerade. Det är endast åtta av 13 kvinnor som fått sina krönikor 

publicerade under insamlingsperioden. Både manliga och kvinnliga skribenter har fått flera 

krönikor publicerade under den valda perioden. 

 

Nedan följer en tabell över de krönikor som samlats in från aftonbladet.se. Tabellen beskriver  

inom vilka områden kvinnor respektive män dominerar. Tabellen visar även hur många 

krönikor från varje kön som finns inom kategorierna. Tabellen är gjord ut ifrån det insamlade 

materialet från denna undersökning.  
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Rad ett innehåller de kategorier som jag har placerat krönikorna i. Rad två visar hur många 

kvinnligt skrivna krönikor som finns representerade i respektive kategori. Rad tre visar på 

samma sätt representationen för manligt skrivna krönikor. Sista raden visar vilket kön som 

dominerar inom varje område 

Figur 1.2 aftonbladet.se’s skribenter 

 Politik Brott Ekonomi Sport Vardag Kropp 

& 

Hälsa 

Nöje         

& 

kultur 

Familj 

 & 

relationer 

Genusfrågor Övrigt 

Antal 

krönikor 

skrivna av 

M 

13 3 1 0 0 1 1 0 0 3 

Antal 

krönikor 

skrivna av 

K 

15 1 0 0 1 1 1 1 2 1 

Könet 

som 

dominerar 

K M M - K M/K M/K K K M 

Antal krönikor som ingått i tabellen är 45 stycken. 

 

K = Kvinnligt 

M = Manligt 

- = Inga krönikor har fallit inom denna kategori 

M/K = Lika många män som kvinnor har skrivit krönikor som publicerats inom denna kategori 

 

Tabellen visar att kvinnorna dominerar inom kategorierna ”politik”, ”vardag”, ”Familj & 

relationer” och ”genusfrågor”. Männen dominerar däremot inom kategorierna ”brott”, 

”ekonomi”, och ”övrigt”. Inom kategorierna ”kropp & hälsa” och ”nöje & kultur” har det 

publicerats lika många krönikor av män som kvinnor. 
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7.2   Expressen 

 
Jag har granskat krönikor som publicerats på expressen.se från och med den 8/11 2010 till och 

med 21/11. Expressen har 30 fasta krönikörer och de krönikor som jag dokumenterat går att 

finna under ”krönikörer” på expressen.se Av de 30 krönikörerna på expressen.se är 13 stycken 

kvinnor och 17 stycken män. Det är alltså fler män än kvinnor som skriver krönikor på 

expressen.se 

 

Av 30 fasta krönikörer har 24 stycken publicerat något under den aktuella perioden. 

Expressen har fler män som är fasta krönikörer och männen har även fått flest kröinkor 

publicerade under samma period. 15 av 17 manliga skribenter har fått krönikor publicerade. 

Det är endast  9 av 13 kvinnor som fått sina krönikor publicerade. Både män och kvinnor har 

fått flera krönikor publicerade under den aktuella perioden. 
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Denna tabell är konstruerad på ett likadant sätt som den under rubriken ”Aftonbladet”. 

Tabellen nedan visar alltså inom vilka kategorier män respektive kvinnor dominerar och hur 

många krönikor från varje kön som finns inom kategorierna. 

 

Figur 1.3 Expressen.se’s skribenter 

 

 Politik Brott Ekonomi Sport Vardag Kropp 

& 

Hälsa 

Nöje         

& 

kultur 

Familj 

 & 

relationer 

Genusfrågor Övrigt 

Antal 

krönikor 

skrivna av 

M 

11 0 0 28 0 0 1 2 0 0 

Antal 

krönikor 

skrivna av 

K 

9 1 

 

0 8 3 0 0 0 1 0 

Könet 

som 

dominerar 

M K - M K - M M K - 

Antal krönikor som ingått i tabellen är 64 stycken. 

 

K = Kvinnligt 

M = Manligt 

- = Inga krönikor har fallit inom denna kategori 

M/K = Lika många män som kvinnor har skrivit krönikor som publicerats inom denna kategori 

Notering: Vissa värden beskrivs med decimaltal. I dessa fall har krönikan i fråga lagts till i två 

kategorier, då jag har ansett att krönikan inte ges en rättvis indelning med endast ett 

ämnesområde. 
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Det skall tilläggas att de åtta krönikorna inom kategorin ”sport” är skrivna av en och samma 

kvinna. Det var endast en kvinna på expressen.se som skrev om sport, medan det fanns ett fler 

antal män som skrev om samma ämne.  

 

Det var hela åtta stycken män som fanns som fasta skribenter och skrev om sport medan det 

endast fanns en kvinna som var fast skribent och fick sina krönikor publicerade under den 

period jag undersökt krönikor på aftonbladet. se och expressen.se 

 

På expressen.se dominerar männen inom kategorierna ”politik”, ”sport”, ”nöje & kultur” och 

”familj & relationer”. Kvinnorna dominerar inom kategorierna ”brott”, ”vardag” och 

”genusfrågor”. På expressen.se samlades inget material in som hamnade i kategorierna 

”ekonomi”, ”kropp & hälsa” och ”övrigt”. 

 

7.3  Jämförelse av tidningarnas krönikor och 

skribenter 

På Expressens nättidning finns 30 fasta krönikörer. På Aftonbladets nättidning finns bara 23. 

Expressen har alltså ett övertag gällande antalet fasta krönikörer. Värt att nämna är att 

kvinnorna är överrepresenterade på Aftonbladet, medan männen dominerar på Expressen. 

Gällande för båda nättidningarna är att enskilda män och kvinnor publicerat flera krönikor 

under perioden jag undersökt. 
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Undersökningen visade att tidningarna skiljer sig åt gällande könsmärkningen på de olika 

kategorierna. Tabellen nedan visar detta. 

 

Figur 1.4 Skribenter från aftonbladet.se och expressen.se 

 Politik Brott Ekonomi Sport Vardag Kropp 

& 

hälsa 

Nöje 

& 

kultur 

Familj 

 & 

relationer 

Genus

frågor 

Övrigt 

AB K M M - K M/K M/K K K M 

EX M K - M K - M M K - 

 

AB= Aftonblade.se 

EX=Expressen.se 

K=Kvinnor dominerar 

M= Männen dominerar 

- = Inga krönikor har fallit inom denna kategori 

M/K = Lika många män som kvinnor har skrivit krönikor som publicerats inom denna kategori 

 

Tabellen ovan visar olikheter och likheter mellan de olika tidningarna, Aftonbladet och 

Expressen. På båda tidningarna dominerar kvinnorna inom kategorierna ”vardag” och 

”genusfrågor”. Dessa två kategorier var de enda kategorierna där kvinnorna dominerade på 

båda tidningarna. Under kategorierna ”kropp & hälsa” samt ”nöje & kultur” är det lika många 

krönikor som är skrivna av män som kvinnor. 

 

 

  



 
 

 

28 

 

 

 

På aftonbladet.se dominerar männen inom de flesta kategorier som anses vara hårda. Men 

kvinnorna dominerar inom ett av de bevakningsområden/kategorier som anses vara hårda och 

det är ”politik”. På expressen.se dominerar männen också de hårda 

bevakningsområdena/kategorierna medan kvinnorna dominerar  inom en 

kategori/bevakningsområde, nämligen kategorin ”brott”. De så kallade mjuka 

bevakningsområdena/kategorierna domineras av kvinnorna på aftonbladet.se och inom 

kategorierna ”nöje & kultur” och ”kropp & hälsa” är det lika många män som kvinnor som 

skrivit krönikor och som placerats i dessa kategorier på aftonbladet.se. Men på expressen.se 

dominerar varken männen eller kvinnorna i de kategorier som anses vara mjuka 

bevakningsområden, där är det lika. Inom ”nöje & kultur” och ”familj & relationer” är det 

flest män som skrivit något som placerats i kategorierna. Men det är flest kvinnor som skrivit 

om ”vardag” och ”genusfrågor”. 
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8   Slutsatser och diskussion 

Detta avsnitt kommer att innehålla diskussioner, åsikter och slutsatser kring de resultat som 

redovisats i avsnitt nummer åtta. 

 

8.1   Pålitlighet 

Den kvantitativa undersökningen som innebar kategorisering av krönikor och undersökningen 

av huruvida kvinnor respektive män skriver om hårda eller mjuka bevakningsområden anser 

jag är pålitlig. Skillnaderna mellan män respektive kvinnor inom vissa ketegorier är små, men 

de finns trots allt. 

 

Analysenheterna var många och kan enligt mig ge en ganska god överblick av hur det ser ut 

med könsmärkningen inom krönikans värld. 

 

8.2   Slutsatser & diskussion om: Hårda och mjuka 

områden i krönikans värld 

 

Slutsatser som går att dra är att det delvis finns tecken på att den könsmärkning som finns 

inom den allmänna nyhetsrapporteringen även finns bland krönikor och dess skribenter.  

Undersökningen visar att männen på aftonbladet.se dominerar inom de hårda 

bevakningsområdena och kvinnorna inom de mjuka. Men under undersökningens gång har 

det också visats sig att inom vissa kategorier som anses mjuka som exempelvis ”familj”  

dominerar inget av könen. Något som också är väldigt intressant är att kvonnorna dominerade 

inom kategorin ”politik” som tillhör de hårdare bevakningsområdena. Det intressanta med 

detta är att politik länge ansetts som ett ”manligt”, alltså ett hårt bevakningsområde, men nu 

börjar kvinnorna att slå sig fram inom detta område. Könslogiken som Djerf-Pierre 

förespråkar gäller inte endast inom journalistiken. Överlag så finns det mer kvinnor inom 
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exempelvis vård och omsorg och liknande yrken. Vård och omsorg klassas enligt könslogiken 

som ett mjuk bevakningsområde. Än idag så kan vem som helst se att ledande politiker i 

landet består av fler män än kvinnor. Aftonbladet.se är Sveriges största webbtidning och jag 

anser att det är ett mycket gott tecken att kvinnorna dominerar inom denna kategori. Det är 

kanske en bit på vägen till ett jämlikare samhälle, eller åtminstonne en jämlikare journalistik. 

 

 

Webbtidningarna skiljer sig något åt i denna undersökning. På expressen.se dominerar tyvärr 

inte kvinnorna inom kategorin ”politik”. Hade det varit på det sättet skulle det varit otroligt 

intressant. Männen dominerar inom de hårda bevakningsområdena, men även på denna 

tidning har kvinnorna ”tagit över” ett av de hårda bevakningsområdena. Kvinnorna dominerar 

alltså inom kategorin ”brott”.  

 

När det gäller mjuka bevakningsområden så skiljer det sig tidningarna emellan. På 

Aftonbladet är kvinnliga krönikörer överrepresenterade. På Expressen är resultatet mer 

varierande. Krönikor som innefattar familj och relationer skrivs oftare av män, medan kvinnor 

oftare skriver om genusfrågor och vardagen. Alltså dominerar varken kvinnor eller män på 

Expressen när det gäller de mjuka områdena, vilket kan ses som positivt. Det skulle dock vara 

bättre om man såg fler kvinnor som skrev krönikor som faller inom de hårda 

bevakningsområdena. 

 

En likhet mellan tidningarna är att det endast är kvinnor som skrivit om saker och ting som 

har med genusfrågor och vardagen att göra. Att det under denna undersökning visat sig att 

endast kvinnor skriver om genusfrågor är något oroande. Wängnerud som jag tidigare nämnt i 

avsnittet ”tidigare forskning", har undersökt kvinnorepresentationen i Sveriges riksdag. Hon 

kom fram till att kvinnor oftare tar upp frågor om jämställdhet än vad män gör, vilket min 

undersökning också visat (Wängnerud 1998). En förklaring till varför det ser ut på detta sätt 

är att genusfrågor berör kvinnor mer än vad det berör män. Det är kanske en något 

generaliserande slutsats att dra. Men det har trots allt visat sig att kvinnor behandlar 

genusfrågor i olika sammanhang oftare än män.  

 

På aftonbladet.se dominerade som sagt kvinnorna inom kategorin ”politik”. Som jag tidigare 
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nämnt så har det visat sig att kvinnor har en starkare vilja att påverka läsarna och bilda 

opinion (Löfgren Nilsson 1999, s. 95). På expressen.se dominerade männen i kategorin 

”politik” men det var trots det många kvinnor som skrev om politik.  

 

Genusfrågor handlar ofta om att kvinnor ska få samma rättigheter och förutsättningar som 

mannen. Det har visat sig att endast kvinnor skriver om genusfrågor i denna undersökning. 

Man skulle kunna dra slutsatsen att det inte bara handlar om att män är mindre berörda av 

genusrelaterade frågor som orsakar att de uteblir i den kategorin utan att de också beror på att 

kvinnor har ett starkare och större driv att påverka. Som jag skrev tidigare så har det visat sig 

att kvinnor vill påverkar läsarna och bilda opinion (Löfgren- Nilsson 1999, s. 95). Jag tänker 

att den parallell jag drog mellan detta och att kvinnorna dominerar inom kategorin ”politik” 

på aftonbladet.se även går att binda ihop med resultatet som visar att kvinnor skriver om 

genusfrågor.  

 

Både på aftonbladet.se och expressen.se har fler män än kvinnor fått krönikor publicerade 

under tidsperioden. På expressen fick endast nio stycken kvinnor sina krönikor publicerade 

och på Aftonbladet fick endast åtta kvinnor sina krönikor publicerade. Trots att det på 

aftonbladet.se finns fler kvinnliga än manliga skribenter så dominerade männen inom antalet 

publicerade krönikor. Nordenson talar om att det finns få kvinnliga ledarskribenter 

(Nordenson 2008, s. 54). Men i denna undersökning är inte kvinnorna i underlägen vad det 

gäller antalet skribenter, endast i underläge när det gäller antalet publicerade krönikor. Det är 

positivt att det finns många kvinnor som är fasta krönikörer men det är negativt att männen får 

fler krönikor publicerade trots att de är färre fasta skribenter som är män. 

 

Bevakningsområdet ”brott” klassas som ett hårt bevakningsområde, trots det så dominerar 

kvinnorna på expressen.se inom den kateogorin. Det går dock att diskutera hur pass hårt 

ämnet ”brott” är. Våldi hemmet, mot familjen, kvinnomisshandel och våldtäckter beror nog 

många kvinnor mycket. Dessutom har brott med det sociala att göra och går också att koppla 

ihop med vård av olika former. 

 

 Det finns en skillnad mellan män och kvinnor och vad de skriver om. Den är stor, men den 

finns definitivt. Undersökningen visar att männen dominerar inom de hårda områdena och 



 
 

 

32 

 

kvinnorna de mjuka. Jag drar slutsatsen att den könsmärkning som finns inom den allmänna 

nyhetsrapporteringen går att applicera på krönikor och dess skribenter. Detta är en tendens i 

det material jag samlat in till denna undersökning. Min undersökningen styrker det Djerf-

Pierre beskriver i sin könslogik,att kvinnor överlag dominerar inom mjuka 

bevakningsområden och män inom hårda bevakningsområden (Djerf-Pierre 200, s. 97). 

 

Att det har visat sig att de könsmärkningarna som finns inom den allmänna 

nyhetsrapporteringen går att applicera på krönikor och dess skribenter är oroande tycker jag. 

Allmän nyhetsrapportering handlar om att skriva nyheter och och rapportera om något som 

hänt. Att skriva krönikor och ledare är att påverka på ett tydligare sätt. Att göra någon form av 

läsarundersökning för att se om läsarna påverkas mer eller mindre beroende på 

könstillhörighet skribenten hade varit intressant.  

 

 

 

Det resultat som min undersökning visar är inte desamma som bland annat Djerf-Pierre 

kommit fram till. Det förekommer delvis en könsmärkning men denna undersökning visar på 

en förändring. Kanske är vi påväg mot en mer jämställd journalistik, i alla fall när det gäller 

krönikor. Som jag skrev i början av uppsatsen så tycker jag att det är viktigt att undersöka hur 

könsmärkningen ser ut inom olika genrer inom journalistiken. Genom att det görs bland annat 

sådana här undersökningar som denna uppsats så tror jag att det leder till en förändring. 

Journalistiken undersöker samhället och kontrollerar så att allt fungerar som det ska, att 

makhavare och liknande sköter sig. Forskning undersöker också ,men på ett djupare plan. För 

att det ska gå att göra en förändring måste allmänheten vara medveten om problemet och utan 

undersökningar och belägg för att ett problem finns så är det svårt att öka medvetenheten. 

Därmed blir det svårare att förändra och utveckla. 
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8.3   Förslag på forskning 

Något som skulle vara väldigt intressant och relevant att göra är en jämförelse av manligt och 

kvinnligt skrivande. Om en sådan undersökning skulle göras föreslår jag att man väljer ett 

antal krönikor som kvinnor respektive män skrivit. Dessa krönikor skulle då behandla 

liknande frågor och ämnen. För att de ska ge ett resultat som speglar verkligheten tillräckligt 

mycket måste nog antalet krönikor vara högt. Enligt könslogiken (Djerf-Pierre 200, S. 17) så 

förekommer exempelvis skillnader i förhållningsättet gente emot publiken beroende på 

könstillhörighet. Det känns naturligt att välja krönikor som faller inom olika kategorier när 

materialet samlas in. Det skulle visa ett bättre slutresultat och även visa om det förekommer 

skillnader mellan kvinnligt och manligt skrivande inom olika bevakningsområden. Det skulle 

vara otroligt intressant att läsa en sådan undersökning anser jag.  

 

Ut ifrån dessa definitioner av manligt och kvinnligt skrivande skulle man kunna utgå ifrån i en 

eventuell undersökning. 

 

Maskulint: Skribenten använder sig av manliga källor, experter och andra aktörer. Det anses 

även maskulint att beskriva händelser och situationer på ett avståndstagande sätt, utan passion 

och involvering på ett väldigt sakligt sätt. 

 

Feminint: Skribenter som försöker vända sig mer mot publiken och se till deras behov, 

dessutom komma närmare en situation eller en person i en viss situation. Använder sig av 

kvinnliga källor. Involverar sig i texten genom egna reflektioner och kommentarer och 

dessutom visar mer empati. 
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9   Källor 

 

Primärkällor 

www.aftonbladet.se 

www.expressen.se 

 

Krönikor Aftonbladet. www.aftonbladet.se 

Varje krönika är hämtad från webbsidan det datum den publicerats 

 

Krönikor 8/11 

”Jag såg inga magra mannekäng-rövar” 

Ronnie Sandahl  

 

”Lugnet i New York” 

Staffan Heimerson  

 

 

”Tragiskt när hemmafrun tror att hon är radikal” 

Natalia Kazmierska  

9/11 

 

”Kurragömma fungerar inte 

Det är svårt att uppmärksamma deras jobb – när kungafamiljen gömmer sig” 

Lena Mellin  

 

”Min vän är en av helikopterrånarna” 

Ann Söderlund  

”Det är gôtt att veta att vi har den bäste”  

Anders Westgårdh  

 

10/11 

 

”Belöning: miljoner i fallskärm” 

Oisín Cantwell 

http://www.expressen.se/
mailto:ronnie.sandahl@aftonbladet.se?subject=Jag%20s%C3%A5g%20inga%20magra%20mannek%C3%A4ng-r%C3%B6var
mailto:staffan.heimerson@aftonbladet.se?subject=Lugnet%20i%20New%20York
mailto:natalia.kazmierska@aftonbladet.se?subject=Tragiskt%20n%C3%A4r%20hemmafrun%20tror%20att%20hon%20%C3%A4r%20radikal
mailto:lena.mellin@aftonbladet.se?subject=Kurrag%C3%B6mma%20fungerar%20inte
mailto:ann.soderlund@aftonbladet.se?subject=Min%20v%C3%A4n%20%C3%A4r%20en%20av%20helikopterr%C3%A5narna
mailto:anders.westgardh@aftonbladet.se?subject=Det%20%C3%A4r%20g%C3%B4tt%20att%20veta%20att%20vi%20har%20den%20b%C3%A4ste
mailto:oisin.cantwell@aftonbladet.se?subject=Bel%C3%B6ning:%20miljoner%20i%20fallsk%C3%A4rm
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”Bara lydiga medborgare får bo i nya stadsdelen”  

Johan Hakelius  

 

”Parkinsons lag gör dumheten begriplig” 

Peter Kadhammar 

”Partier som åker på stryk byter ledare” 

Lena Mellin 

 

”Lena Mellin: Nu är det totalt kaos” 

Camilla Sundell  

 

11/11 

”Grisigt att inte berätta vad skinkan innehåller” 

Karin Ahlborg 

 

”Tystnaden är ovärdig, Säpo” 

Oisín Cantwell  

 

”Tekniken tar bort valkarna som stör” 

Monica Gunne  

 

 

” (S)TORMVARNING” 

Lena Mellin  

 

12/11 

”Säpochefer slipper åtal – för att de är för inkompetenta” 

mailto:johan.hakelius@aftonbladet.se?subject=Bara%20lydiga%20medborgare%20f%C3%A5r%20bo%20i%20nya%20stadsdelen
mailto:peter.kadhammar@aftonbladet.se?subject=Parkinsons%20lag%20g%C3%B6r%20dumheten%20begriplig
mailto:lena.mellin@aftonbladet.se?subject=Partier%20som%20%C3%A5ker%20p%C3%A5%20stryk%20byter%20ledare
mailto:camilla.sundell@aftonbladet.se?subject=Lena%20Mellin:%20Nu%20%C3%A4r%20det%20totalt%20kaos
mailto:karin.ahlborg@aftonbladet.se?subject=Grisigt%20att%20inte%20ber%C3%A4tta%20vad%20skinkan%20inneh%C3%A5ller
mailto:oisin.cantwell@aftonbladet.se?subject=Tystnaden%20%C3%A4r%20ov%C3%A4rdig,%20S%C3%A4po
mailto:monica.gunne@aftonbladet.se?subject=Tekniken%20tar%20bort%20valkarna%20som%20st%C3%B6r
mailto:lena.mellin@aftonbladet.se?subject=(S)TORMVARNING
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Robert Aschberg  

 

 

”S – bjud på mer än ett smörgåsbord” 

Lena Mellin  

 

13/11 

”När allmänintresse bara är nyfikenhet” 

Johan Hakelius  

”Titta på oss. Klart det går åt helvete” 

Alex Schulman  

 

 

14/11 

 

”Rövskalle – ett snällt ord i svordomsboken” 

Johanne Hildebrandt  

 

”Det är bråttom om hon ska få till något slags lugn i sitt parti” 

Lena Mellin  

 

15/11 

 

”Sahlin fick makten 15 år för sent” 

Peter Kadhammar  

”Förföljd av skandaler” 

Herman Lindqvist  

 

mailto:robert.aschberg@aftonbladet.se?subject=S%C3%A4pochefer%20slipper%20%C3%A5tal%20%E2%80%93%20f%C3%B6r%20att%20de%20%C3%A4r%20f%C3%B6r%20inkompetenta
mailto:lena.mellin@aftonbladet.se?subject=S%20%E2%80%93%20bjud%20p%C3%A5%20mer%20%C3%A4n%20ett%20sm%C3%B6rg%C3%A5sbord
mailto:johan.hakelius@aftonbladet.se?subject=N%C3%A4r%20allm%C3%A4nintresse%20bara%20%C3%A4r%20nyfikenhet
mailto:alex.schulman@aftonbladet.se?subject=Titta%20p%C3%A5%20oss.%20Klart%20det%20g%C3%A5r%20%C3%A5t%20helvete
mailto:johanne.hildebrandt@aftonbladet.se?subject=R%C3%B6vskalle%20%E2%80%93%20ett%20sn%C3%A4llt%20ord%20i%20svordomsboken
mailto:lena.mellin@aftonbladet.se?subject=Det%20%C3%A4r%20br%C3%A5ttom%20om%20hon%20ska%20f%C3%A5%20till%20n%C3%A5got%20slags%20lugn%20i%20sitt%20parti
mailto:peter.kadhammar@aftonbladet.se?subject=Sahlin%20fick%20makten%2015%20%C3%A5r%20f%C3%B6r%20sent
mailto:herman.lindqvist@aftonbladet.se?subject=F%C3%B6rf%C3%B6ljd%20av%20skandaler
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”Sahlins misstag 

uppgift framför sig. Att få S på banan igen är en både lång och arbetsam process. 

Lena Mellin  

”Kungens folklighet visar sig i toalettkön” 

Eller ännu mer. 

Ronnie Sandahl  

 

 

 

16/11 

 

”Nu får curlingföräldrarna vad de förtjänar” 

Karin Ahlborg  

 

”Bilden av ett trauma” 

 

 

 

”Var solidarisk mot dig själv nu, Mona” 

Anders Westgårdh  

 

17/11 

Oisín Cantwell  

”Politikerna tror att de är som antikens gudar” 

Top of Form 

Johan Hakelius  

 

mailto:lena.mellin@aftonbladet.se?subject=Sahlins%20misstag
mailto:ronnie.sandahl@aftonbladet.se?subject=Kungens%20folklighet%20visar%20sig%20i%20toalettk%C3%B6n
mailto:karin.ahlborg@aftonbladet.se?subject=Nu%20f%C3%A5r%20curlingf%C3%B6r%C3%A4ldrarna%20vad%20de%20f%C3%B6rtj%C3%A4nar
mailto:anders.westgardh@aftonbladet.se?subject=Var%20solidarisk%20mot%20dig%20sj%C3%A4lv%20nu,%20Mona
mailto:oisin.cantwell@aftonbladet.se?subject=Att%20br%C3%A5ka%20om%20gamla%20villor%20f%C3%B6r%20oss%20inte%20n%C3%A4rmare%20EU
mailto:johan.hakelius@aftonbladet.se?subject=Politikerna%20tror%20att%20de%20%C3%A4r%20som%20antikens%20gudar
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”Respekt? För ett jävla  

Peter Kadhammar  

 

”Kraven: Håll ihop partiet och vinn val” 

Lena Mellin  

18/11 

 

”Utmaningen: släng nada i en hel vecka” 

Karin Ahlborg  

 

”...men visar inga känslor” 

 

Karin Ahlborg  

”Infiltratörer, de avslöjas och mördas – i Sverige” 

Oisín Cantwell 

”Tjejerna kör ifrån pojkarna i skolan” 

Monica Gunne  

 

 19/11 

”Fajten om Årets klapp har ingen given utgång” 

Karin Ahlborg  

 

”En riktigt otäck thriller har blivit en splatterfilm” 

Sanna Lundell 

”Kreml modell när ny partiledare väljs” 

 

Lena Mellin  

mailto:peter.kadhammar@aftonbladet.se?subject=Respekt?%20F%C3%B6r%20ett%20j%C3%A4vla%20katastrofval!
mailto:lena.mellin@aftonbladet.se?subject=Kraven:%20H%C3%A5ll%20ihop%20partiet%20och%20vinn%20val
mailto:karin.ahlborg@aftonbladet.se?subject=Utmaningen:%20sl%C3%A4ng%20nada%20i%20en%20hel%20vecka
mailto:karin.ahlborg@aftonbladet.se?subject=...men%20visar%20inga%20k%C3%A4nslor
mailto:oisin.cantwell@aftonbladet.se?subject=Infiltrat%C3%B6rer,%20de%20avsl%C3%B6jas%20och%20m%C3%B6rdas%20%E2%80%93%20i%20Sverige
mailto:monica.gunne@aftonbladet.se?subject=Tjejerna%20k%C3%B6r%20ifr%C3%A5n%20pojkarna%20i%20skolan
mailto:karin.ahlborg@aftonbladet.se?subject=Fajten%20om%20%C3%85rets%20klapp%20har%20ingen%20given%20utg%C3%A5ng
mailto:sanna.lundell@aftonbladet.se?subject=En%20riktigt%20ot%C3%A4ck%20thriller%20har%20blivit%20en%20splatterfilm
mailto:lena.mellin@aftonbladet.se?subject=Kreml%20modell%20n%C3%A4r%20ny%20partiledare%20v%C3%A4ljs
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20/11 

”Ingen vågar göra något åt hedersvåld i Sverige” 

Oisín Cantwell  

”I krig går det inte att undvika döden” 

 

Lena Mellin  

mailto:oisin.cantwell@aftonbladet.se?subject=Ingen%20v%C3%A5gar%20g%C3%B6ra%20n%C3%A5got%20%C3%A5t%20hedersv%C3%A5ld%20i%20Sverige
mailto:lena.mellin@aftonbladet.se?subject=I%20krig%20g%C3%A5r%20det%20inte%20att%20undvika%20d%C3%B6den
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21/11  

 

”Natos dröm om religionskrig är ” 

 

”Inte ens stockholmare förstår dagens politik” 

Johan Hakelius  

 

”Lämna sandlådan S – slåss för nåt vettigt” 

www.expressen.se 

Expressens krönikor, krönikorna är hämtade det datum det publicerats. 

Krönikor 8/11 

 

”Jenny Östergren: Säkerhetspsykopaten spelade rysk roulette” 

Av Jenny Östergren  

 

”Året var Skånes - dagen Malmös” 

Av Johan Orrenius  

”HIF:s guldjakt slutade i resignation” 

Av Tommy Hammarström  

 

Krönikor 9/11 

Eric Erfors: Kunskap kostar (2) 

”rubrikerna om kritik från "finansministerns egna experter." ” 

Av Eric Erfors  

”Johannes Forssberg: Stoppa FRÖ-lagen” 

Av Johannes Forssberg  

”Lühr: AIK skulle få in en profil - men...? ” 

Av Mathias Lühr  

”Nyström: Jag gillar Mårts kaxiga lag” 

Av Magnus Nyström  

 

”Kaos och turbulens - precis vad Milan behöver” 

Av Johanna Reimers  

mailto:johan.hakelius@aftonbladet.se?subject=Inte%20ens%20stockholmare%20f%C3%B6rst%C3%A5r%20dagens%20politik


 
 

 

42 

 

”Anna Dahlberg: Oälskade Sverige” 

Av Anna Dahlberg  

 

11/11 

 

”K-G Bergström: "Bara ett mirakel kan rädda henne"” 

Av K-G Bergström  

”Lotta Gröning: Partiet håller på att gå under” 

Lotta Gröning  

”Marie Söderqvist: Sahlin måste få arbetsro nu” 

Marie Slderqvist 

”Cecilia Hagen: Hade mormor en varit karl i stället, hade jag kunnat göra anspråk på Storbritannien” 

 

Av Cecilia Hagen  

”EK: "Segern visar på hög klass"” 

Av Mattias Ek  

”Lühr: Alm är klok och har respekt” 

Av Mathias Lühr  

”Nyström: Slutsnackat - så visa oss nu” 

Av Magnus Nyström  

”Reimers: Extremt viktigt Zlatanmål” 

Av Johanna Reimers  

”Rydström: Det här tappar inte Gefle” 

Av Henrik Rydström  

”Eric Erfors: På väg ut” 

Av Eric Erfors  
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12/11 

 

”Britta Svensson: Miljonprogrammet är en kulturskatt” 

Av Britta Svensson  

 

”Pettersson: Detta gränsar till galenskap” 

Av Tomas Pettersson  

 

13/11 

”K-G Bergström: Hela havet stormar och skepparen Mona klarar inte kursen” 

Av K-G Bergström  

”"Lägg ner snacket om liten rink i elitserien"” 

 

Av Mattias Ek  

"Zlatan har börjat gilla läget i Milan" 

Av Johanna Reimers  

”Sakine Madon: S-eliten är en snobbig adel 

är den kontraproduktiva identitetspolitiken. Att dela ut resurser till minoritetsrepresentanter, ” 

Av Sakine Madon  

 

14/11 

"Rookiesmisstag fällde Tre  

Av Mattias Ek  

”Nyström: Mårts sviker sina egna ideal” 

Av Magnus Nyström  

”REIMERS: "Nu gäller inte de vanliga lagarna"” 

Av Johanna Reimers  

 

Anna Dahlberg: Sahlins sista strid 

Anna Dahlnerg 
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Olsson: Hon håller traditionen vid liv 

 

 

 

15/11 

”K-G Bergström: Upplägget som hon själv ville ha hade varit mer lyckat” 

Av K-G Bergström  

”Jenny Östergren: Gruppen är livsfarlig. Nu får vi fan vara snälla ” 

Av Jenny Östergren  

”Lühr: Grattis, Gefle - men snart tar det slut” 

Av Mathias Lühr  

Reimers: Maktskifte på gång i  

Av Johanna Reimers  

 

16/11 

”K-G Bergström: Inte ens när hon slutar slipper hon kritik” 

Av K-G Bergström  

 

”Ulf Nilson: Svensk tv serverar stenar i stället för bröd - vi borde lära oss av amerikanerna” 

Av Ulf Nilson  

”Orrenius: Han vinner - så länge han spelar” 

Av Johan Orrenius  

”Ann-Charlotte Marteus: Lars Ohly är en förebild” 

Av Ann-Charlotte Marteus  

 

17/11 

”Marcus Birro: Jag är inte en bättre  pappa än någon annan” 

Av Marcus Birro  

 

”Nordström: Barriären bruten - på lyckat sätt” 

”Eric Erfors: Vilse i vinrankan” 
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Av Eric Erfors  

”Johannes Forssberg: Urspårad minister” 

Av Johannes Forssberg  

 

18/11 

”Cecilia Hagen: Jag var onåbar och inget kunde jag göra åt det” 

Av Cecilia Hagen  

 

"Jag tror inte att han vågade vara kvar" 

Av Mattias Ek  

 

”Imponerar - snart är han i landslaget” 

Av Magnus Nyström  

 

”Orrenius: Hollands- terapin vi behövde” 

Av Johan Orrenius  

 

19/11 

 

”Anders Nunstedt: Nya scendekoren: döda människor” 

Av Anders Nunstedt  

 

”Lühr: Tränarjakten är ett spel för galleriet” 

Av Mathias Lühr  

”Nyström: En skam för svensk hockey” 

Av Magnus Nyström  

”Pettersson: Börja leta jobb, Djupvik” 

Av Tomas Pettersson  

”Reimers: Skilda världar i Milano” 

Av Johanna Reimers  
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”Ann-Charlotte Marteus: Dum debatt om inlåsning” 

Av Ann-Charlotte Marteus  

 

20/11 

”Britta Svensson: Sven grät och hade svårt att få fram orden” 

Av Britta Svensson  

"Känns pinsamt både för HV och Linkan" 

Av Mattias Ek  

”Orrenius: De regerar i tennisvärlden” 

Av Johan Orrenius  

”Pettersson: Ge oss en gyllene repris” 

Av Tomas Pettersson  

”Reimers: Framtiden oviss för Ronaldinho” 

Av Johanna Reimers  

 

21/11 

"Du är en respektlös fegis, Anton Hedman" 

Av Magnus Nyström  

”Olsson: Joe's Pub - eller Strömvallen” 

Av Mats Olsson  

”Orrenius: Elmanders häftiga utveckling” 

Av Johan Orrenius  

”Pettersson: Början på en blågul festvinter” 

Av Tomas Pettersson  

”Reimers: Milans lycka är Zlatans alla mål” 

Av Johanna Reimers  

 

”Anna Dahlberg: Vem vill bli politiker? ” 

Av Anna Dahlberg  
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