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Abstract

Den här uppsatsen belyser hur svensk dagspress har uppmärksammat Internationella kvinnodagen den 8 

mars åren 1978, 1988, 1998, 2008 och 2013 för att se om det går att utläsa någon skillnad i 

rapporteringen över tid. De dagstidningar som undersöks är Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, 

Svenska Dagbladet, Sydsvenskan Snällposten och Västerbottens-Kuriren för ett rikstäckande perspektiv. 

I studien kombineras diskursteori och nyhetsvärderingsteori för att förstå utvecklingen av dagspressens 

rapportering den 8 mars.

Resultatet av innehållsanalysen visar att Internationella kvinnodagen har fått en normaliserad 

ställning i dagspressens nyhetsvärdering den 8 mars. Vi kan konstatera att dagspressens förutsättningar 

för rapporteringen i samband med Internationella kvinnodagen har förändrats sedan år 1978. I vår 

samtid tycks det närmast omöjligt att inte uppmärksamma Internationella kvinnodagen den 8 mars,  

vilket inte var fallet år 1978. Detta sätter vi i sammanhang med dagordningsteorin om publikens antagna 

förväntningar på medierna, samt teorin om att diskurser utgör ramar om vad som är möjligt att säga eller  

inte säga i särskilda sammanhang. I studien ser vi hur Internationella kvinnodagen har fungerat som ett 

verktyg för dagspressen att lyfta jämställdhetsfrågor men också att Internationella kvinnodagen har 

blivit en dag då dagspressen väljer att lyfta fram kvinnor och kvinnors liv.

Sökord: 8 mars, dagordning, dagspress, diskursteori, internationella kvinnodagen, nyhetsvärdering
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Förord

När vi har samlat in materialet som ligger till grund för den här uppsatsen har vi haft stor hjälp av 

Kungliga bibliotekets mikrofilmsarkiv samt tidskriftsarkivet på Stadsbiblioteket i Stockholm.

Vår handledare Elin Gardeström har kommit med relevant input och uppmuntrat oss att lita på vår studie  

i stunder då vi har tvivlat.

Tove Forsman & Sarah Norling, Stockholm, våren 2013
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1. Inledning 

“Vad är den viktigaste kvinnofrågan?” undrade DN i en enkät den 8 mars i år. Enkäten, där personer av 

olika kön, åldrar och utseende fick definiera sina kvinnofrågor, bredde ut sig över ett uppslag i 

morgontidningen. Anledningen var Internationella kvinnodagen som verkade uppmärksammas i de 

flesta medier den morgonen. 

Ett år tidigare inledde Malou von Sivers tv-programmet Efter tio med “Grattis alla 

kvinnor, i dag är det den Internationella kvinnodagen!” (Efter tio 2012). Radioprogrammet 

Tankesmedjan raljerade senare över hennes uttalande och menade att det är “som att säga grattis till en  

hiv-smittad på världsaidsdagen”, eftersom att Internationella kvinnodagen av tradition firas för att  

uppmärksamma kvinnors strukturella underordning i världen (Tankesmedjan 2012).

Det var Clara Zetkins, socialist och ledare för det Internationella Kvinnosekretariatet, som först  

utlyste en Internationell kvinnodag år 1910, med syftet att driva frågan om kvinnlig rösträtt. Sedan har 

kvinnodagen firats till och från internationellt, med demonstrationer och möten, men på olika datum. I  

Sverige återupptogs firandet av Internationella kvinnodagen år 1972, efter en tids uppehåll. 

Den här studien gör avstamp i år 1978 – året efter att världsorganisationen FN hade utlyst en 

allmän rekommendation om att Internationella kvinnodagen skulle firas den 8 mars varje år. Vi  

undersöker hur fem svenska dagstidningar har gett Internationella kvinnodagen mening mellan åren 

1978 och 2013. Uttalat och/eller outtalat. Till grund för studien ligger förhållningssättet att människor  

tillskriver sin omgivning betydelser genom språket, för att på så sätt göra den greppbar. Dagspressen ser 

vi som en instans som på samma gång speglar och konstruerar samhället – vilket tar sig uttryck i att  

dagspressen både kan definiera och bekräfta samhälleliga ämnen. 

1.1 Disposition

För att uppnå en så transparent undersökning som möjligt har vi försökt att hålla oss nära materialet 

genom ett beskrivande förhållningssätt och noga referera till materialets innehåll och form. Vår ambition  

är att undersökningen ska gå att förstå även för den som inte har sett förstahandsmaterialet. Uppsatsens 

empiri- och analysdel är indelad efter årtal i kronologisk ordning. Varje årtal inleds med en generell  

beskrivning av vad som utmärker rapporteringen om Internationella kvinnodagen för respektive år. De 

olika tidningarnas förhållningssätt jämförs kort, för att vi sedan i den avslutande analysen jämför hur 

dagspressens rapportering den 8 mars har sett ut över tid. 
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1.2 Syfte

Syftet med studien är att ge en översikt av hur svensk dagspress har gett Internationella kvinnodagen 

mening över tid. Vi jämför innehållet i fem svenska dagstidningar den 8 mars åren 1978, 1988, 1998, 

2008 och 2013 för att se om det har skett något förändring. Vi diskuterar materialet med 

utgångspukterna att diskurser sätter ramar för vad som är möjligt att säga och inte i olika sammanhang, 

samt att medierna ständigt ligger i förhandling med sin publik om vad som är relevant information att  

förmedla. 

1.3 Frågeställningar 

För att svara på syftet har vi utgått ifrån följande frågeställningar:

– Hur rapporterar dagstidningarna om Internationella kvinnodagen över tid?

– Vilka delar av tidningarna behandlar Internationella kvinnodagen och hur presenteras materialet?

– Skiljer sig dagstidningarna i sin rapportering och i så fall hur?
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2. Bakgrund

Internationella kvinnodagen är ett resultat av den sociala organiseringen för kvinnors samhälleliga 

rättigheter och har firats internationellt till och från sedan 1900-talets början. I Sverige går det att tala  

om “den nya kvinnorörelsen” som framför allt dateras till 1970- och 1980-talen. Den nya kvinnorörelsen 

brukar, enligt idéhistorikern Emma Isaksson, ses som synonym med sammanslutningen Grupp 8, även 

om de inte var ensamma att verka för kvinnors rättigheter under den här tiden (Isaksson 2007:10). När 

Internationella kvinnodagen återinfördes år 1972, efter flera årtiondens uppehåll, var det Grupp 8 som 

tillsammans med Svenska kvinnors vänsterförbund samordnade möten och demonstrationer den 8 mars. 

Sammanslutningen Grupp 8 kommunicerade sina budskap bland annat genom tidskriften 

Kvinnobulletinen: Grupp 8 informerar som gavs ut mellan 1970 och 1996.

2.1 Internationella kvinnodagens historia

Journalisten Harriet Clayhills redogör för historien om 8 mars i en artikel ur Kvinnobulletinen: Grupp 8  

informerar (1987). Hon skriver även om Internationella Kvinnodagen i Kvinnohistorisk uppslagsbok 

(Clayhills 1991:214ff). Harriet Clayhills menar att beslutet om en Internationell kvinnodag kom i  

samband med en socialistisk kvinnokonferens i Köpenhamn i augusti år 1910. Konferensen anordnades 

på initiativ av Clara Zetkin, ledare för det Internationella Kvinnosekretariatet och målgruppen för mötet  

var socialistiska parti-, kvinno- och arbeterskeorganisationer. Syftet med den nya kvinnodagen skulle i 

första hand vara att lyfta frågan om kvinnlig rösträtt.

Internationella kvinnodagen var från början inte knuten till något särskilt datum, utan förlades till  

söndagar, det vill säga den veckodag som arbetare hade möjlighet att demonstrera. I Sverige föll det sig 

naturligt att år 1911 knyta Internationella kvinnodagen till den 1 maj, för att året där på fira den 12 maj  

som flera andra europeiska länder. År 1913 firade Rysslands kvinnor Internationella kvinnodagen för 

första gången. De valde att lägga kvinnodagen till den 23 februari – det vill säga den 8 mars enligt 

nutida, västerländsk kalender. 

År 1914, innan det första världskriget bröt ut, beskriver Harriet Clayhills att det gick bra för 

kvinnokampens samordning – det hölls massmöten i Europa och på ett tjugotal platser i Sverige. Trots 

att kriget var i gång så var kvinnokampen inte avstannad – det hölls en kvinnokonfenens i Bern år 1915. 

Harriet Clayhills utnämner dock år 1917 till det stora året i Internationella kvinnodagens historia. År 

1917 gick kvinnorna i Ryssland ut på gatorna och demonstrerade på Arbetarkvinnans dag den 8 mars. 

Denna demonstration menar Harriet Clayhills blev upptakten till februarirevolutionen och år 1921 
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bestämdes det på Kominterns andra internationella kvinnokonferens i Moskva, att Internationella 

kvinnodagen skulle firas den 8 mars för att hedra de ryska kvinnornas revolution. Traditionen att 

demonstrera den 8 mars höll i sig tills dess att kommunistisk partiverksamhet förbjöds, vilket ledde till  

att det länge saknades ett internationellt organ för organiserad kvinnokamp, motsvarande Clara Zetkins 

Internationella Kvinnosekretariat. Under 1920-talet ordnade socialdemokratiska kvinnor möten under 

hösten för att under 1930-talet konkurera med den kommunistiska kvinnodagen i mars. Under 1940-talet 

enade sig kvinnor från olika politiska inriktningar i kampen mot Hitler-Tyskland. I Sverige återupptogs 

Internationella kvinnodagen sporadiskt, men på olika datum fram till år 1972, då Grupp 8 och Svenska 

kvinnors vänsterförbund anordnade ett officiellt 8 mars-möte i Stockholm. År 1977 utfärdade FN en 

allmän rekommendation om att Internationella kvinnodagen skulle firas den 8 mars, varje år.

3. Teori

Vi har valt att kombinera diskursteoretiskt perspektiv, utifrån Michael Foucaults tankar om 

normalisering av diskurser, med en nyhetsvärderingsteori om mediernas dagordning. Detta för att kunna 

ringa in samspelet mellan medier, publik och samhälle – och den ram som nyhetsförmedlingen förhåller  

sig till i rapporteringen om Internationella kvinnodagen.

3.1 Tidigare forskning

I kandidatuppsatsen Gud, moder eller mask? Om konceptuella metaforer i svensk dagspress från  

Internationella kvinnodagen 2010 (2010), undersöker uppsatsförfattaren Moa Matsson ideologiska och 

argumenterande metaforer i svensk dagspress den 8 mars. Den studien har koppling till vår uppsats 

eftersom den knyter an till Internationella kvinnodagen i dagspress. Författaren fokuserar i sin uppsats 

på framställningen av “kvinnan” i nyhetstexter på Internationella kvinnodagen år 2010. I den här studien 

utgår vi ifrån ett diskursteoretiskt perspektiv och ett nyhetsvärderingsteoretiskt perspektiv då vi är 

intresserade av hur diskurser/”sanningar” påverkar varandra (3.2). I det här fallet hur kvinnorörelsens 

diskurs har blivit en del av nyhetsdiskursen. Begreppet nyhetsdiskurs lånar vi av språk- och 

medieforskaren Teun A. van Dijk (2009). Han menar att det genom att granska nyhetsinnehållet och 

framställningen i form av ordval, tilltal, citat, perspektiv, går att upptäcka hur nyhetsdiskursen kan bli  

bärare av ideologier eller förtryckande strukturer, som sexism eller rasism (van Dijk 2009:199–201). 

Teun A. van Dijks har till exempel tidigare skrivit studier som Racism and the Press (1991), där han 
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visar på hur brittisk och holländsk press vidareförmedlar rasistiska strukturer. I den här studien 

analyserar vi inte innehållet som så, men Teun A. van Dijk sätter fingret på ett förhållningssätt till  

medier som är viktigt för oss.

I undersökningen om hur dagspressen ger Internationella kvinnodagen mening (eller vice versa) 

aktualiseras frågan om vad som hamnar i dagstidningen. Vad eller vem avgör vad som blir en nyhet? 

Innehållet i dagstidningarna styrs av redaktionernas nyhetsvärdering. Marina Ghersetti, lektor i 

journalistik, beskriver hur nyhetsvärderingen delvis sägs styras av ett “allmänintresse”, det vill säga 

något som anses beröra många (Ghersetti 2012:205). Medieforskarna Deidre O’Naill och Tony Harcup, 

menar att det finns ett glapp mellan hur nyhetsvärdering beskrivs i akademiska texter som den här, och 

hur det går till på redaktionerna i praktiken. De refererar till bland annat journalisten John Richardson 

som menar att nyhetsvärderingen till stor del går på rutin och för vidare värderingar och normer som är 

ingrodda i den redaktionella miljön (O’Neill & Harcup 2009:161). Att medier verkar i ett samspel 

mellan publik, redaktion och samhälle, och att publiken, i och med teknikens utveckling, har fått större  

möjlighet att själva skräddarsy sin mediekonsumtion sägs också påverka nyhetsvärderingen (Ghersetti 

2012:209). 

Tidiga studier kring nyhetsvärdering fokuserade på den enskilde redaktörens makt över 

nyhetsurvalet. Man menade att personliga intressen, åsikter och smak hade betydelse för vad som sedan 

hamnade i tidningen (jfr White, 1950). Nyhetsvärderingsforskningen har sedan 1970-talet allt mer riktat 

in sig på organisationens betydelse för urvalet (Ghersetti 2012:221). Journalistutbildningar och vidare 

socialisering på arbetsplatsen i form av rutiner på redaktionen, yrkesnormer är faktorer som har fått 

förklara nyhetsvärderingen. Under 1980-talet lyftes den enskilde journalistens betydelse igen, och 

nyhetsvärderingen förstods som ett samspel mellan redaktionen, de organisatoriska förutsättningarna 

och samhället i stort (Ghersetti 2012:219). Det resonemanget tolkar vi som att nyhetsvärderingen är ett  

samspel mellan samhällets diskurser, redaktionella diskurser (värderingar inom yrket) (se 3.2 och 3.3) 

och journalistens egna förhållningssätt till dessa diskurser. Förhållanden som vi utgår ifrån alltid är i  

förhandling med varandra.

3.2 Diskursteori

Med hjälp av diskursanalysen kan man fånga upp inte bara textens innehåll utan även tolka texten ur ett  

större samhälleligt perspektiv. I vilket sammanhang har texten uppkommit och varför? I Diskursens 

ordning (1993) menar Michel Foucault att diskurser är berättelser ur samtiden som ständigt upprepas 

och varieras med hjälp av språket (jfr Foucault 1993:16) och därmed får fäste. På så sätt menar han att 
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diskursen talar om vad som är ”sant” inom ett visst fält. Själva vidmakthållandet av sanningen backas 

upp av institutioner i samhället (Foucault 1993:11) där medier kan ses vara en av dem. Mats Börjesson 

& Eva Palmblad menar i Diskursanalys i praktiken (2007) att diskursen, enligt Foucault, existerar delvis 

som ett slags sanning inom fältet som diskursen tillhör, men hävdar även att diskurser inte bara är “vad 

som sägs” utan också sätter gränser för vad som är möjligt att säga (Börjesson & Palmblad 2007:12). 

Michel Foucault hävdar att diskurser har ett krav på regelbundenhet för att kunna existera. Han 

talar om de fyra begreppen; händelse, serie, regelbundenhet och möjlighetsvillkor som principer för 

befästningen av diskurser och vidaremakthållandet av dessa (jfr Foucault 1993:38). Det är alltså viktigt 

när man gör en historisk undersökning, att definiera en händelse utifrån den serie som den ingår i och de 

villkor som händelsen är beroende av för att även kunna uppfatta diskursen begränsningar (jfr Foucault 

1993:38f). För att förstå en diskurs så kan det vara viktigt komma till insikt om att olika diskurser kan 

påverka varandra (Börjesson & Palmblad 2007:12).

Michel Foucault skriver att tingen inte har en självklar mening av sig själva utan att diskursen är  

förutsättningen som lockar fram tingens essens (Foucault 1993:33ff). För att översätta det till vår studie 

så kan man säga att 8 mars är en dag som existerar, men den har kommit att fyllas med innebörd i form 

av begreppet Internationella kvinnodagen som dagspressen i sin tur fyller med mening på olika sätt.

Vi använder Teun A. van Dijks begrepp nyhetsdiskurs (2009:199ff) som i vår studie syftar till de 

begränsningar om vad som är möjligt att skriva om och inte skriva om i dagspressen. Vi använder också 

begreppet kvinnorörelsens diskurs som vi knyter an till den tidiga kvinnorörelsens syften, jämställdhet 

och jämlikhet, det vill säga lika villkor för kvinnor och män. Dessa båda diskurser menar vi är styrda av 

ramar som är i förhandling med varandra om vad som är “sant” och innefattar normer och uttryck för 

hur världen beskrivs utifrån en viss position (jfr Esaiasson & Gilljam et. al 2012:212).

3.3 Nyhetsvärderingsteori 

Vår undersökning är inspirerad nyhetsvärderingsteori och främst av teorin om mediers dagordningsmakt 

som handlar om relationen mellan medierna och dess publik. Dagordning är ett begrepp som kommer 

från de amerikanska medieforskarna Maxwell McComb och Donlad Shaws begrepp Agenda Settings  

(jfr. McComb & Shaw 1972). Enligt Adam Shehata, fil. dr i medie- och kommunikationsvetenskap är 

dagordningsteorin, i stora drag, en teori om att medier påverkar allmänhetens uppfattning om vad som 

anses vara relevanta eller viktiga samhällsfrågor (Shehata 2012:318). När ett ämne får mycket utrymme 

i medier så framstår det också som ett viktigt samhälleligt ämne. Dagordningen bestäms enligt  

medieforskarna Renita Coleman, Maxwell McCombs, Donald Shaw och David Weaver i samspel med 
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publiken eller ett antagande om vad publiken värderar eller inte. Dagordningen förhåller sig också till  

sitt mediums tekniska förutsättningar, det vill säga att nyheter som gör sig bra i bild exempelvis kan få 

större genomslag i TV än i andra medier (jfr Coleman, McCombs, Shaw & Weaver 2009:152f). Marina 

Ghersetti delar in nyhetsurvalet i två grova drag, innehåll – vad som presenteras och form – hur 

innehållet presenteras (Ghersetti 2012:214f). Två delar som på olika sätt gör materialet meningsfullt för  

publiken. Vi är i den här studien observanta på hur Internationella kvinnodagen presenteras 

layoutmässigt i dagstidningar då vi tror att det kan ha betydelse för hur viktigt ämnet framstår för  

läsaren. Vi tror att layouten till viss del kan användas som ett verktyg för medier att förstärka sin 

dagordningsmakt. Dagordningsmakten handlar om relationen mellan medier och publiken (jfr Coleman, 

McCombs, Shaw och Weaver 2009:154, Shehata 2012:337). Är det medierna som avgör vad som är 

relevant eller är det publiken som kräver särskild rapportering? Vi menar att medier behöver publiken 

som ett bollplank för att veta vad som är relevant och viktigt, samtidigt som de måste övertyga publiken 

om att de tillför någonting relevant och nytt.

4. Material och metod

Materialet som ligger till grund för vår undersökning består av artiklar ur Dagens Nyheter, Göteborgs-

Posten, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan Snällposten och Västerbottens-Kuriren den 8 mars under åren 

1978, 1988, 1998, 2008 och 2013 – totalt 25 dagstidningar. Vi har valt att koncentrera studien kring 

dessa tidningar för att få ett förhållandevis rikstäckande material. Vi har undersökt tidningarnas totala  

innehåll, med undantag för annonserna. Det innebär att vi även har noterat debattinlägg och insändare 

trots att dessa är producerade utanför redaktionerna.

4.1 Presentation av tidningarna
I studien benämns tidningarna med sina förkortningar.

DN – Dagens Nyheter

Obunden liberal (sedan 1998), daglig morgontidning som ges ut i 285 700 exemplar på vardagar och 

330 000 exemplar på söndagar. Ges ut av AB Dagens Nyheter som är ett dotterbolag till Bonnier AB. 

Utgivningsort: Stockholm. (Johansson & Sundin 2013)
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GP – Göteborgs-Posten

Liberal dagstidning som ges ut i 200 000 exemplar, sju dagar i veckan. Grundades år 1859 och är i dag 

en del av Stampen AB. Utgivningsorten: Göteborg. (Jonsson 2013)

SvD – Svenska Dagbladet

Obunden moderat daglig morgontidning som ges ut i 175 200 exemplar. En del av Schibsted sedan 

1998. SvD:s bilaga Magasinet gavs ut på söndagar fram till 2004, då den bytte utgivningsdag till 

lördagar. Utgivningsort: Stockholm. (Sandlund 2013

Sydsvenskan – Sydsvenskan Snällposten

Obunden liberal daglig morgontidning som ges ut i 104 500 exemplar. En del av Bonnier AB sedan 

1998. År 2004 ändrades namnet/logotypen från Sydsvenska Dagbladet till Sydsvenskan. Utgivningsort: 

Malmö. (Vallinder & NE-redaktionen 2013)

VK – Västerbottens-Kuriren

Liberal morgontidning som ges ut sex dagar i veckan av den oberoende stiftelsen Västerbottens-Kuriren 

Press. Grundad 1900. Gavs år 2012 ut i 32 400 exemplar. Utgivningsort: Umeå. (Västerbottens-Kuriren 

2013)

4.2 Metod
Vi har gjort en innehållsanalys inspirerad av kvalitativ metod. I Metodpraktikan (2011) delar författarna 

in den kvalitativa textanalysen i två kategorier. Den typ av textanalys som systematiserar innehållet eller  

den typ som kritiskt granskar innehållet (Esaiasson & Gilljam et. al 2012:210). Vi ansluter till den typ av 

textanalys som systematiserar innehållet, inte för att vi inte kritiskt granskar materialet, men vi går inte  

in på någon text på djupet. Vi har istället fokuserat på kontexten som texterna ingår i och den helhet som 

de utgör tillsammans. Ibland använder oss av citat i empirin. Detta har vi framför allt gjort för att lätta  

upp läsningen men också för att ge en bild av det aktuella “klimatet” i rapporteringen. Vi har även valt  

att skriva ut rubrikerna, då vi anser att rubriken på ett tydligt sätt kan ge en uppfattning om vad artikeln 

handlar om. Rubriken skrivs dock oftast inte av reportern själv, utan av redigeraren med uppgiften att 

locka till läsning (jfr Lundgren, Ney & Thurén 1999:31), vilket kan vara värt att ha i åtanke. Det kan 

hända att vi har missat någon artikel som knyter an till Internationella kvinnodagen i vår urvalsprocess,  

men för helheten bedömer vi att sådana eventuella bortfall har en marginell betydelse för vår  
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undersökning. Detta eftersom vårt syfte är att ge en översikt över hur rapporteringen om Internationella 

kvinnodagen har förändrats över tid.

I Metodpraktikan (2012) refererar författarna till filosofen Mats Furberg som menar att det 

centrala i en kvalitativ textanalys är att “läsa aktivt, att ställa frågor till texten och att se efter om texten,  

eller man själv, kan besvara dessa frågor” (Esaiasson & Gilljam et. al 2012:210). Genom att ställa frågor 

till materialet har vi försökt att strukturera upp och ordna tidningarnas innehåll och urskilja mönster i  

rapporteringen om Internationella kvinnodagen. Den kvalitativa metoden kännetecknas också av en 

tolkning av materialet (Esaiasson & Gilljam et. al 2012:210) där forskarens egna subjekt färgar 

analysen. För att tolkningen ska hålla en så hög reliabilitet som möjligt har vi utgått från ett antal frågor  

som presenteras nedan, för att senare dela in texterna i olika teman. Vi har med andra gjort en tolkning 

av materialet eftersom temanen presenteras på olika sätt beroende på tidning och skribenter. I Nyheter:  

att läsa tidningstext (1999) betonar författarna vikten av att modeller för textanalyser är flexibla så den 

kan anpassas efter materialet. Nyhetsmaterial är brokigt, “två skribenter skriver aldrig exakt likalydande 

texter, inte ens om de använder sig av samma TT-material” (Lundgren & Ney et. al 1999:53). 

I undersökningen har vi börjat med att notera ifall Internationella kvinnodagen finns utskrivet på 

förstasidan. Sedan har vi gått igenom resten av tidningen för att upptäcka de artiklar med anknytning till  

Internationella kvinnodagen, men som inte har rubricerats på förstasidan. I urvalsprocessen har vi 

antecknat det som med säkerhet har anknytning till Internationella kvinnodagen. Det vill säga om 

Internationella kvinnodagen står utskrivet i vinjett, rubrik eller brödtext. Vi har utöver det valt att  

anteckna sådant vi upplever har anknytning till Internationella kvinnodagen, utifrån bestämda 

innehållsteman. Dessa artiklar benämner vi som osäkert material, men menar inte att det är oviktigt  

material – tvärt om. När vi har gått tillbaka till våra anteckningar har det osäkra materialet framstått som  

en betydande del av helheten, vilket har hjälpt oss att tyda utvecklingen av rapporteringen om 

Internationella kvinnodagen över tid. När vi har sett återkommande händelser, som till exempel att  

artisten Barbro Svensson fyller år, så har vi inte sett någon anledning att ta med detta i vårt material. Vi  

har inte heller noterat intervjuer i anslutning till det återkommande evenemanget melodifestivalen, ifall  

det inte är en artikel som uttalat knyter an till Internationella kvinnodagen. 
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4.3 Frågor till materialet

• Är “Internationella kvinnodagen” utskrivet på förstasidan? Hur då? Vad står det om 

Internationella kvinnodagen?

• Är “Internationella kvinnodagen” utskrivet i tidningen? I vilken del? 

• Vad är det för typ av artikel? 

• Reportage, nyhetsartikel, referat, intervju, personporträtt, notis, puff, krönika, insändare, 

ledare, debattartikel? 

• Hur presenteras artikeln? 

• Var är den placerad? 

• I vilken kontext? 

• Med bild/grafik/illustration/statistik?

Utifrån materialet som kopplas ihop med Internationella kvinnodagen har vi valt ut följande 

innehållsteman, för att sammanställa och organisera resultatet.

• Vad handlar artikeln om?

• Kvinnoorganisationer

• Kvinnor och arbete/löner

• Historisk bakgrund

• Kvinnoliv/kvinnoporträtt

• “Att göra” något som kvinna

• Att lyckas som kvinna

• Könsrollsdebatten

• Jämställdhetsproblematisering

• Kvinnligt företagande

• “Feminism”/”Feminist”

• Internationell jämställdhet
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5. Resultat

5.1 1978 – Arbete åt alla

År 1978 infaller sig 8:e mars på en onsdag och SvD är ensamma om att uppmärksamma Internationella 

kvinnodagen på förstasidan. En notis i högerspalt talar om att det i dag är en “kvinnlig protestdag” och 

att kvinnor från olika organisationer kommer demonstrera och anordna möten under dagen. 

Arbetsutskottet i Grupp 8 uttalar sig om att 40 % av Sveriges kvinnor saknar arbete och frågor som ska 

lyftas är arbete, daghem, kollektiv service samt rätten till sin egen kropp (SvD, 1978). DN, VK och GP 

rapporterar alla från Internationella kvinnodagen eller informerar om händelser som komma ska, på det 

genomgående temat som är kvinnoarbetslöshet.

Dagens Nyheter, 8 mars 1978

I DN uppmärksammas Internationella kvinnodagen första gången på sidan 2, DN debatt. Det är Birgitta 

Wistrand, ordförande för Fredrika-Brehmer-Förbundet som har frågat politiska partier och fackliga 

organisationer vad de gör för att öka kvinnorepresentationen. Rubriken lyder “Dystert på kvinnodagen: 

Allt färre kvinnor på facklig toppnivå”. Under denna sammanställning finns en kort insändare med 

rubriken “Råd till männen”. Notisen får plats bland andra texter av liknande längd men utmärker sig då 

den har fått en svart ram. Notisen är undertecknad NES och knyter an till kvinnodagen i första 

meningen. “Internationella kvinnodagen firas i dag. Männen saknar i alla länder en internationell  

mansdag, som motvikt. Däremot är de fortfarande väl representerade i politiska partier och fackliga 

organisationer” (DN, 1978).

Sidan 24, Vardag, är tillägnad Internationella dagen på olika sätt. Högst upp, under 

rubriken “8 mars – en röd dag” återges Internationella kvinnodagens historia utifrån Harriet Clayhills 

historiebeskrivning. I ingressen uppmärksammas årets tema kvinnoarbetslöshet:

”’Kvinnans rätt till arbete – arbete åt alla!’ så lyder en av appellerna när kvinnor demonstrerar i 

dag, den 8 mars, som är Internationella kvinnodagen. Temat för dagen i år är kamp mot 

kvinnoarbetslösheten”  (DN, 1978).

 Artikeln om kvinnodagens historia knyts ihop med ett reportage som handlar om den sydkoreanska 

textilindustrin. I övergången menar man att många av de arbetslösa kvinnorna i Sverige är textilarbetare 

och att det är en industri som trappats ner i och med den allt större importen från Hongkong och 

15



Sydkorea. Reportaget är i två delar varav detta är den första. På sidan av tidigare nämnda artikel 

informerar DN om dagens händelser under rubriker som “Demonstration och fest i kväll” och 

“Fredrikorna uppvaktar”. Under det följer en insändare som problematiserar framställningen i DN:s 

platsannonser. 

“Jag har på senaste tiden granskat platsannonserna i DN och under rubriken 'tjänstemän och 

kontorspersonal' särskilt noggrant. Så här inför Internationella kvinnodagen finner jag det 

lämpligt att kommentera mina fynd” (DN, 1978). 

Insändaren är undertecknad Alva Pettersson, Katrineholm. Hon undrar hur det skulle vara ifall någon 

platsannons skulle efterlysa “EN DUKTIG POJKE, perfekt i Svenska och Engelska och med 

representativ personlighet”? Det framstår som omöjligt att ställa personliga krav på män, likt de som går  

att ställa på kvinnlig kontorspersonal, menar hon. Som att man ska vara “pigg och glad” eller ha “skinn 

på näsan”.

Göteborgs-Posten, 8 mars 1978

Internationella kvinnodagen figurerar inte i tidningen förrän på sidan 16, där vi hittar en notis med 

rubriken “Demonstration på Kvinnodagen”. I artikeln framgår det att Fackligt aktiva kvinnor, Grupp 8 

och svenska kvinnors vänsterförbund ska demonstrera för kvinnors rätt till arbete, daghem och 

fritidshem till alla barn.

Svenska Dagbladet, 8 mars 1978

Utöver att SvD uppmärksammar Internationella kvinnodagen på framsidan så påverkas inte tidningen i 

det stora hela av dagen. På sidan 16, I dag onsdag, ägnas en artikel åt en bok om “kvinnolägret på Fårö 

1976” som var ett kvinnoläger vilket ska följas upp under sommaren 1978. På samma sida finns även en 

artikel om att socialstyrelsen utvärderar det så kallade Gotlandsprojektet som har resulterat i “Fler barn,  

färre aborter efter samlivskampanj” enligt rubriken. Dessa artiklar berör båda jämställdhetsfrågor men 

internationella kvinnodagen är inte utannonserad. På sidan 13, Namn i dag, finns en kort notis om Maj-

Lis Innanen om är pastorsadjunkt i Stockholm. Rubriken lyder “Kvinnokämpe i kyrka och vasaspår” 

och handlar om hur hon deltog i Vasaloppet under pseudonymen Kaj Sjöström och med ett fastklistrat 
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skägg på hakan, trots att kvinnor inte fick medverka i loppet. Huruvida nyheten kvalade in i tidningen i  

samband med Internationella kvinnodagen vet vi dock inte.

Västerbottens-Kuriren, 8 mars 1978

I VK på sidan 12, Ordet fritt, hittar vi två insändare som är apropå Internationella kvinnodagen. Den ena 

är rubricerad “Kvinnokampen föddes inte i går” och är signerad Kvinnopolitiska utskottet, VPK 

Västerbotten, Britt-Inger Eklund, Britt-Inger Näslund och Tyck Hällgren. Den andra heter “I dag firas 

kvinnodagen” och är signerad Grupp 8 Umeå.

5.2 1988 – Lika löner

Internationella kvinnodagen infaller år 1988 på en tisdag. Samtliga tidningar utom Sydsvenskan tar upp 

Internationella kvinnodagen på ett tydligt sätt på antingen framsidan eller i tidningen. Det som utmärker  

1988 är att det är jämställdhet med fokus på kvinnors jobb och löner som genomsyrar de flesta tidningar 

detta år.

Dagens Nyheter, 8 mars 1988

På förstasidan i DN finns det ingen vinjett som syftar till att det är den Internationella kvinnodagen. 

Däremot nämns det i en puff, med tillhörande bild, att ”I dag på Internationella kvinnodagen berättar  

hon om sitt långa liv”. Rubriken är ”Murarnas fru blev myndig” och vi kan läsa artikeln på sidan 44 i 

Del 1. I vänstra hörnet under vinjetten DN i dag kan vi läsa rubriken ”Feminism så in i Norden”. Det är 

en puff till en längre artikel om en doktorsavhandling som behandlar feministisk litteraturkritik.

På sidan 4 i bilagan Kultur kan vi läsa om det som annonserades på förstasidan. Rubriken är ”Feminism 

mellan kön och ideologi” och är skriven apropå ”nya böcker”. Här kan vi läsa om att kvinnorörelsen i 

Skandinavien ”lever på sparlåga”. Ingenstans i texten nämns Internationella kvinnodagen.

På sidan 44 i Del 1 kan vi läsa rubriken ”Greta – en ständigt resande själ” som är en artikel om 

Greta 94 år. Här porträtteras en kvinna som beskrivs som ”fredskämpe, jorden runt-resenär, folkbildare 

och författare”.

Göteborgs-Posten, 8 mars 1988

På framsidan den här dagen finns en liten notis högst upp i högerkanten där det står det:
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”God morgon! Idag på Internationella kvinnodagen demonstrerar kvinnor världen över för sina 

rättigheter. Kvinnorna utgör hälften av världens befolkning men utför två tredjedelar av jordens 

samlade arbete. Deras inkomst uppgår trots det endast till två tredjedelar av männens.” (GP, 1988)

Lite längre ner samma sida finns en bild med tillhörande text med vinjetten Kvinnodagen. Rubriken 

består av citatet ”Vi måste få bättre betalt”.

I tidningens Del 2 på sidan 1 kan vi läsa artikeln som annonserades på förstasidan. Rubriken är 

”I kväll demonstrerar de – Dotter till en dotter till en…”. I artikeln intervjuas tre generationer kvinnor ur  

familjen Hagman, varav en är ordförande i Svenska kvinnors vänsterförbund i Göteborg (SKV). De vill 

höja rösten för kvinnors rätt till högre lön. Längst ner på samma sida finns en mindre artikel med 

rubriken ”Yrket längst ner på klasstrappan” där en snabbkassörska intervjuas om yrkets höga krav i 

förhållande till den låga lönen.

Svenska Dagbladet, 8 mars 1988

På förstasidan finns längre puff med rubriken ”Kvinnorna som flög före” och följs av ingressen 

”Tisdagen den 8 mars. På 70-talet var detta en kampdag. Mot slutet av 80-talet börjar den internationella  

kvinnodagen alltmer påminna om mors dag.” (SvD, 1988). Ovanför texten finns en tillhörande bild som 

är tagen av två piloter som sitter i cockpit varav en är kvinna. I texten hänvisas läsaren till Inrikes på 

sidan 10. Längst ner på samma sida finns en notis under vinjetten Tv/radio och rubriken är 

”Kvinnodagen” och annonserar om en pjäs som handlar om Sveriges första kvinnliga docent.

På sidan 10, under vinjetten Inrikes kan vi läsa artikeln om att allt fler kvinnor väljer yrken som 

traditionellt sett anses typiskt ”manliga”. Rubriken är ”Sakta men säkert gör kvinnor pojkarnas 

drömyrken till sina”. Det är en artikel som täcker en hel sida. I artikeln intervjuas en rad kvinnor som 

jobbar som bland annat lokförare, domare och pilot där dessa får uttala sig om sin arbetssituation. En 

person säger ”Problemet är att man som tjej aldrig får göra något fel eftersom det då heter att det beror  

på att man är tjej. Vi har så mycket större press på oss att vara duktiga och vi har hela tiden ögonen på 

oss”. Internationella kvinnodagen nämns inledningsvis i artikelns ingress. Längst ner på sidan finns 

bilder på två Sverigekartor, med tillhörande statistik, som ska illustrera “jobblandskapet” i Sverige ur ett  

könsperspektiv. På Idagsidan på sidan 18 kan vi läsa en artikel med rubriken ”När hon inte kan lämna 

över har han ingen chans att ta ansvar”. Denna artikel är inte direkt kopplad till Internationella  

kvinnodagen utan är en artikel i SvD:s följetong ansvarsserie.
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Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 8 mars 1988

Sydsvenskan uppmärksammar inte Internationella kvinnodagen på förstasidan. Samtliga bilder som 

finns är tagna på män. Inne i tidningen under vinjetten Kultur kan vi läsa en artikel med rubriken 

”Kvinnobilder av kvinnor… och ingen är den andra lik”. Artikeln handlar om två kvinnliga 

porträttfotografer som ska ställa ut fotografier på biblioteket i Bjärred. Artikeln har en tillhörande bild  

som är tagen på de två fotograferna. Vi kan däremot inte dra slutsatsen om att texten har med 

Internationella kvinnodagen att göra eftersom det inte skrivs ut på ett tydligt sätt. Vi har ändå valt att  

notera den eftersom det var i princip det enda som var relaterat till kvinnor eller porträttering av kvinnor.

Västerbottens-Kuriren, 8 mars 1988

På förstasidan i VK kan vi läsa rubriker som ”Bara kvinnor i topp hos vpk” och ”Kvinnor saknas ännu i 

toppen” där den sistnämnda är relaterad till Internationella kvinnodagen eftersom det nämns i texten  

under rubriken.

På sidan 15 i tidningen finns en vinjett i vänstra hörnet med en kvinnosymbol. Över symbolen 

står det ”Internationella kvinnodagen i dag”. Hela sidan ägnas åt Internationella kvinnodagen och 

innehåller två artiklar som tar upp kvinnor i yrkeslivet som jobbar på Umeå universitet där mer än 

hälften är kvinnor. Rubriken är ”De jobbar för ökad jämställdhet”. Längst ner på sidan finns en lista på 

hur det ser ut mellan könen angående de olika yrkeskategorierna på universitetet, där män fortfarande 

ligger i topp gällande forskar- och professurposterna. Den andra artikeln på samma sida handlar om 

lokalvårdarna på universitetet, där 99 procent är kvinnor. Rubriken är ”Vi behöver ingen som talar om 

hur det skall vara”.

5.3 1998 – “Kvinnor kan, vill och törs”

Den 8 mars år 1998 infaller på en söndag, vilket innebär att flera av dagstidningarna har en annorlunda 

form än under vardagarna. Flera av tidningarna har extra bilagor och det ges mer utrymme till feature, i  

form av större intervjuer eller reportage. Tidningens form på söndagen kan bidra till att kuriosa om 

Internationella kvinnodagen, som kanske annars skulle falla utanför tidningen, får plats. År 1998 kan vi, 

liksom årtiondet innan, se att Internationella kvinnodagen påverkar dagspressens innehåll i större 

utsträckning än tidigare. Internationella kvinnodagen uppmärksammas inte längre bara i rapportering om 
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vad som händer under dagen. Hellre handlar det om att lyfta frågor som berör 

jämställdhetsproblematisering, “könsrollsdebatten” eller kvinnoporträtt på temat “att göra” något som 

kvinna.

Dagens Nyheter, 8 mars 1998

DN tar upp Internationella kvinnodagen på förstasidan. Under rubriken “Clara Zetkin dagens moder” 

skriver DN:s reporter Anna-Maria Hagerfors om Internationella kvinnodagens grundare som kämpade 

för rösträtt. Raljerande ställs Clara Zetkins klass och kvinnokamp mot ett av dagens event i Vänga by i 

Västergötland, där temat i dag, år 1998, ska vara stresshantering. Sedan står det inget mer uttalat om 

Internationella kvinnodagen i DN det här året. Under vinjetten Söndag med DN hittar vi en stor intervju 

över två sidor, med konstnären Louise Bourgeois. På sidan 16, Söndag – vetenskap, finns en artikel med 

rubriken “Hurra för den lilla skillnaden” som menar att den biologiska skillnaden mellan män och 

kvinnor inte är så stor. Under vinjetten Arbetsliv/Utbildning kan vi läsa att “Få kvinnor forskar i teknik”.

Göteborgs-Posten, 8 mars 1998

GP kommer i dag med en extra del 3, Söndag. På huvuddelens förstasida skrivs Internationella 

kvinnodagen ut i två puffar som hänvisar till söndagsdelen. Den första puffen är apropå en intervju med 

Eva Moberg som enligt GP startade den moderna könsrollsdebatten. “På Internationella kvinnodagen 

minns vi att det var Eva Moberg som fick gubbarna att storkna av ilska”, står det och knyter uppenbart 

an till Internationella kvinnodagen. Den andra puffens rubrik lyder: “Möte med ung feminist” och under 

det en fråga om vad som händer med det “jämställda” Sverige. Intervjun med Eva Moberg hittar vi i  

tidningen på sidan 47, Söndag Närbild, och det är en stor intervju som täcker hela sidan. I texten 

framgår det att hon ska delta i ett seminarium som anordnas i samband med en utställning på historiska 

museet som öppnar på Internationella kvinnodagen. Temat för intervjun är könsrollsdebatten. På 

Söndagsdelens förstasida ger GP en historisk överblick över kvinnokampen, med avstamp i London år 

1912 då kvinnor demonstrerade för sociala rättigheter och rösträtt vilket jämförs med en demonstration i  

Malmö den 14 februari år 1998 då kvinnor och män protesterade mot “bland annat porrindustrin”. I 

Reportaget ”Kamp eller kramp”, som sträcker sig över två sidor (48 – 49, Del 3 Söndag), menar 

skribenten Jan Hansson att undersöka hur “världens mest jämställda land” fungerar. Reportaget inleds 

med: “Frågorna kan staplas så här på Internationella kvinnodagen. Svaren spretar, rörelsen är yvig, 
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åsikterna många” och knyter på så sätt an till dagen på ett tydligt sätt. Reportaget tar upp frågor om 

samtida jämställdhetskamp.

På ledarsidan, sidan 2 i huvuddelen, hittar vi ett inlägg som argumenterar för att jämställdhet 

mellan könen är en fråga som rör både män och kvinnor. Inlägget är osignerat och knyter tydligt an till  

Internationella kvinnodagen. 

“I dag är det Internationella kvinnodagen, värdet av sådana symboldagar ifrågasätts ibland. 

Men den är viktig då den utgör ett årligt återkommande påminnelse om den icke jämställda 

värld vi lever i.” (GP, 1998).

Svenska Dagbladet, 8 mars 1998

På SvD:s förstasida läser vi: “Triss i damer som hittat rätt”. SvD noterar att det i dag är 23 år sedan FN 

utropade 8:e mars som Internationella kvinnodagen och SvD:s Magasinet porträtterar apropå detta tre 

kvinnor som “har valt – och hittat rätt i tillvaron”. Andra puffar, som vi tänker kan anspela på 

Internationella kvinnodagen, men där det inte skrivs ut, är “Kommendörkapten medlar i könskriget” 

Söndagsintervjun, sidan 16. Och “Damduo visar berättarlust”, Kultur, sidan 13. I tidningen står det 

utskrivet att Söndagsintervjun med Lennart Lindén visst är apropå Internationella kvinnodagen. 

Rubriken heter “Han vill mäkla fred mellan könen”. Det är ett personporträtt över en sida och handlar 

om “könskriget”, att ta tillvara på typiskt “manliga” eller “kvinnliga” egenskaper – att lära av varandra.

I SvD:s bilaga Magasinet har Internationella kvinnodagen en egen vinjett på förstasidan i 

sällskap av Inredning, Resor och Form. Vinjetten Internationella kvinnodagen hänvisar till sidorna 4 – 

5. Rubrikerna på sidan 4 lyder: “Kvinnor firas över hela världen”, “Annika valde att stanna hemma med 

barnen”, “Jämställt så in i norden”. Rubrikerna på sidan 5: “Katarina satsade på chefen”, “Amis beslut 

att bli präst växte fram. 

På sidan 9, Vetenskap, är den stora nyheten att “Episoder fastnar i kvinnors minne”. Det är 

en vetenskaplig artikel som knyter an till frågan om könsskillnader. Kultursidorna är fyllda med artiklar  

om kvinnor och på sidan 20, Ung idag, intervjuas två 17-åriga tjejer om att vara av det kvinnliga könet, 

men här nämns inte Internationella kvinnodagen. 

På sidan 44, Sport, kan vi läsa rubriken “Kvinnor kan, vill och törs”. I ingressen använder 

artikelförfattaren Internationella kvinnodagen för att konstatera att sportsidorna får ge plats åt allt fler  

framgångsrika kvinnor, men ändå inte i proportion till deras bragder. Artikeln problematiserar vidare att  

21



sportjournalister framför allt är män men att kvinnor tar sig in i idrottssamhället i allt större utsträckning,  

både inom sportjournalistiken och som utövare.

Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 8 mars 1998

På Sydsvenskans förstasida uppmärksammas Internationella kvinnodagen i en liten notis i högerspalten 

under rubriken “Höj lönen i kvinnoyrken”. Notisen inleds med “Se där, några råd på Internationella 

kvinnodagen...” från “vänsterpartiets feministiska partisekreterare” Lars Ohly. Hänvisning till sidan B4. 

På sidan B4 hittar vi söndagsreportaget som är apropå Internationella kvinnodagen. Reportagets syfte är 

att ge en lägesrapport om feminismen i Sverige. Sydsvenskan har talat med Lars Ohly, 

kvinnomaktutredaren Kristina Persson samt Malmömoderaternas ordförande och tidigare basen för 

Fredrika Brehmerförbundet, Inge Garstedt.

Västerbottens-Kuriren, 8 mars 1998

VK ger inte ut någon tidning på söndagar och saknas därför den 8:e mars år 1998. Vi tittade på 

lördagsnumret den 7:e mars. På förstasidan kopplas Internationella kvinnodagen samman med 

tidningens olika delar kultur, livsöden och ordet fritt. På sidan 4, som är just Ordet fritt, 

uppmärksammas Internationella kvinnodagen i flera artiklar. På sidan 5, Kultur, nämns Internationella 

kvinnodagen i sidans huvudartikel som handlar om den feministiska filosofen och författaren Mary 

Wollestonecraft. På sidorna 12 och 13, Livsöden, är temat “kvinnoliv” och vi får träffa två kvinnor från 

västerbotten. Som på förstasidan motiverades med Internationella kvinnodagen följande dag. 

“Kvinnoliv i Västerbotten – kan se hur olika ut som helst. Det är inte mycket som förenar Maja i Saxnäs 

med Nina i Umeå. /…/. Ändå tror jag att de skulle ha lätt för att komma överens, om de någon gång 

skulle träffas. Både är starka och har en sund överlevnadsförmåga” (VK, 1998).

5.4 2008 – Jämställdhet och kvinnligt företagande

År 2008 infaller den 8 mars på en lördag, vilket gör att tidningarna till viss del har en utökade bilagor 

och vinjetter. DN har exempelvis vinjetten Boklördag och Lördag – Intervju. Detta år behandlar 

tidningarna dagen aningen olika. DN och VK tar inte upp Internationella kvinnodagen på framsidan som 

de övriga tidningarna gör. Det vi kan säga om 2008 är att Internationella kvinnodagen berör nästan alla 

olika delar i tidningarna som till exempel i kultur-/nöjesbilagan, huvudbilagan, sportbilagan och både 
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som inrikes- och utrikesnyheter. Det är en förändring från tidigare år. Jämställdhetsfrågor, kvinnors 

företagande och våld mot kvinnor är tre genomgående teman för tidningarna. Från och med nu är 

materialet avsevärt större eftersom det har funnits fler artiklar som är relaterade till Internationella  

kvinnodagen i tidningarna.

Dagens Nyheter, 8 mars 2008

DN:s förstasida annonserar inte att det är den Internationella kvinnodagen denna dag. Högst upp på 

sidan kan vi läsa rubriken ”Sverige näst sämst i EU på kvinnligt företagande”. Under den rubriken finns 

tre bilder på kvinnor med en rubrik vardera. ”Tillbaka där allt började”, ”Vård-vd:ns företag växer och 

”Skilda motorvärldar”. Samtliga puffar handlar om kvinnor i yrkeslivet. En handlar om en författare,  

den andra artikeln handlar om en sjuksköterska som nu utbildat sig till barnmorska och den tredje 

artikeln handlar om Sveriges enda mc-journalist. Högst upp på sidan är det små porträttbilder på DN:s 

fotografer som nu får ta emot ett pris varav samtliga är män.

Ledaren på sidan 2 handlar om terrordåd i Jerusalem, men i högerspalten finns tre korta texter som 

handlar om kvinnor på olika sätt. Den första texten handlar om en kvinna som arresterats på grund av att 

hon protesterat mot att hennes hus rivits i samband Olympiska spelen i Kina. Den andra har rubriken 

”Kvinnor nobbar hemmet” och handlar om jämställdhet mellan könen gällande hushållsarbete. I den 

sista notisen riktas en viss kritik mot socialdemokraten Margot Wallströms uttalande om att bara män 

tillfrågas höga poster inom EU:s topptjänster. Rubriken är ”Rasande inkonsekvent” och avslutas med 

orden: ”Varför tackade du då själv nej när Sveriges största parti ville ha dig som ordförande och trolig 

framtida statsminister?”. På nästa sida, sidan 3, finns en debattartikel med rubriken ”Dela barnbidragen 

och vinn en snygg profil” där artikelförfattaren tipsar moderaterna om en tänkbar modell för att bli mer  

moderna i sitt arbete för jämställdhet. På sidan 6 under Debatt fortsätter en artikel på temat jämställdhet 

med rubriken ”Upprätta en rankningslista för företagens jämställdhet”. Ingen av dessa artiklar tar upp att  

det är Internationella kvinnodagen och inte heller DN har någon rubrik kopplad till dagen. Under 

vinjetten Special – rakt på sak, på sidan 16, kan vi läsa en intervju med s-kvinnornas ordförande som 

förespråkar en mer jämställd familjepolitik. Rubriken är ”Vi vill införa fler pappamånader”. I samma del  

på Insidan på sidan 30 finns ett personporträtt med rubriken ”Här är Anastasias liv”. Artikeln handlar 

om en kvinna som kom till Sverige från Grekland på 1960-talet och som stannat i Sverige. Hon har gjort 

en film om sitt liv vid namn ”Som en kedja tillsammans”. Artikeln är inte kopplad till Internationella  

kvinnodagen, men vi kategoriserar denna som ett kvinnoporträtt som förmodligen lyfts fram en dag som 

denna.
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Göteborgs-Posten, 8 mars 2008

GP skriver ut på framsidan att det är den Internationella kvinnodagen där den stora rubriken är ”Alla 

årets dagar är kvinnodagar”. Bakom rubriken finns en närbild av jämställdhetsministern Nyamko 

Sabuni. I bildens vänsterkant finns de tre puffarna “411 brandmän i Göteborg–ingen är kvinna”, “Rabab 

kämpar för ett fritt Västsahara” och “Berit Ås–en feministisk ikon”. Vi kan läsa om personer som Lily 

Cole och Anna Mannheimer, men eftersom intervjun med Anna Manheimer handlar om 

Melodifestivalen så har vi inte tagit med denna i analysen. På framsidan är fem av totalt sju bilder på 

kvinnor.

I tidningen är det en rad artiklar och debattinlägg som handlar om jämställdhet mellan könen. På 

sidan 2 i huvuddelen kan vi på ledarsidan läsa rubriker som: ”Varje stympad flicka räknas” och ”Utan 

kvinnor stannar vården”. Dessa artiklar är däremot inte uttalat relaterade till Internationella  

kvinnodagen. På sidorna 4 och 5 under vinjetten Lördag– Internationella kvinnodagen kan vi läsa att det 

är ”Svårt för kvinnor att bli brandmän i Göteborg”. Jämställdhetsfrågor dominerar Del 2 där 

pappaledigheten har slutat öka för första gången på tio år och en artikel där Fredrik Reinfeldt uttalar sig  

om moderaternas generella ”ställningstagande” angående jämställdhet på sidorna 68–69 i Del 2. Med i  

tidningen på sidan 5 i Del 1 finns en historisk förteckning över hur den Internationella kvinnodagen har 

tagit form från tidigt 1900-tal fram till 1977 då FN ”rekommenderar ett allmänt firande” av dagen.  

Artikeln avslutas med att informera om några händelser i form av föreläsningar under dagen i Göteborg. 

De flesta med temat “jämställdhet” och “mäns våld mot kvinnor”.

Svenska Dagbladet, 8 mars 2008

SvD:s förstasida domineras av en stor bild av kvinnosymbolen som är puffen till en stor statistisk 

förteckning om var det är bäst respektive sämst att vara kvinna i världen. I en tillhörande text nämns 

Internationella kvinnodagen. På sidan av kvinnosymbolen finns några puffar med rubrikerna ”Hårda 

krav på kvinnor i tjänstesektorn”, ”Maj Wechselmann imponeras av Bangs mod” och “Feministteologer 

förtrycker kvinnor”. Längst ned finns en enkät där tre kvinnor svarar på frågan: ”Vad är det bästa och 

sämsta med att vara kvinna?”.

I tidningen kan vi läsa en debattartikel på sidan 4, under vinjetten Brännpunkt. Där 

problematiseras könsrollerna inom prästerskapet och kyrkan som politisk arena. Under den artikeln 

hittar vi ett inlägg av Vanja Berggren, universitetslektor i folkhälsovetenskap, med rubriken ”Hon 
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riskerar sina blygdläppar och klitoris”. Båda dessa artiklar är uttalat relaterade till den Internationella  

kvinnodagen. På sidan 12 under Nyheter kan vi läsa om att ”Kd tvekar om barnbidrag”, där jämställdhet 

är i fokus utan att ha en tydlig koppling till Internationella kvinnodagen. På sidan 24 under samma 

vinjett är ett helt uppslag om kvinnors villkor runtom i världen med rubriken ”Här är det bäst och sämst 

att vara kvinna”, där Internationella kvinnodagen nämns.

På framsidan till bilagan Näringsliv finns en stor bild på en kvinna tillsammans med tre barn. 

Artikeln handlar om arbetsklimatet i barngrupper med rubriken ”Till din tjänst: i en allt tuffare  

arbetsmiljö”. (Den fullständiga artikeln kan vi läsa på sidorna 12–13 i tidningen). I bilagan Kultur  

uppmärksammas Maj Wechselmanns dokumentärfilm om journalisten Barbro Alving, Bang, som även 

fanns med på framsidan. Artikeln inleds med orden; ”Lagom till internationella kvinnodagen är det  

premiär för en dokumentär om feministikonen Barbro Alving, Bang.” 

Sydsvenskan Snällposten, 8 mars 2008

Förstasidan upptas till stor del av en bild som föreställer rapparen Peyvand Paradoush under vinjetten 

Internationella kvinnodagen. Hon är ständigt ifrågasatt på grund av sitt kön. Trots det är hon 

optimistisk. Om henne kan vi läsa under vinjetten Sverige. Bredvid hennes ansikte finns det ett antal 

puffar som främst är intervjuer om och med kvinnor, men även ett reportage från S:t Petri skola om hur 

de har uppmärksammat Internationella kvinnodagen. Alla puffar är kopplade till vinjetten 

Internationella kvinnodagen. På kultursidorna kan vi läsa om personerna bakom tidskriften Bang och 

deras syn på det feministiska klimatet under rubriken: ”Få tanketraditioner är så vitala som de 

feministiska”. ”Jag vill visa Bang som förebild för unga kvinnor” är en intervju med Maj Wechselmann 

som har gjort en film om journalisten Barbro Alving ”Bang”. Finansminister Anders Borg hävdar att 

”kvinnor arbetar för lite” och har skrivit en debattartikel med samma rubrik som vi kan läsa om i första 

delen under opinion och artikeln har en tydlig koppling till Internationella kvinnodagen då det nämns i 

ingressen.

På sidan 4 i tidningen kan vi läsa en ledare med rubriken ”Kvinnodag – trots allt” som är 

skriven av chefredaktören. På sidan 6 i A-delen statistik om kvinnors underrepresentation på 

maktpositioner. På nästa sida intervjuas fem personer om vad de tycker är viktigt i kvinnorättsfrågan, 

vilket täcker halva uppslaget. I C- delen under Malmö på sidan 5 kan vi läsa om S:t Petri skola som 

dagen innan den internationella kvinnodagen hade temadag kring sexualitet och jämlikhet. På 

sportsidorna finner vi på sidorna 20–21 en intervju om friidrottaren Susanna Kallur och lördagskrönikan 

25



med rubriken ”Idrotten är inte befriad från samhällets maktstrukturer”. Det finns ingen vinjett om 

Internationella kvinnodagen, men krönikören nämner det i texten.

Västerbottens-Kuriren, 8 mars 2008

På VK:s förstasida står det ingenting om att det är det Internationella kvinnodagen. Däremot är 

huvudnyheten, som upptar halva sidan, med vinjetten Mäns våld mot kvinnor. Rubriken lyder: ”Advokat 

vill ge kvinnor förtur i domstolarna”.

I tidningen kan vi under Debatt, på sidan 4 i Del 1, läsa om hur kvinnors entreprenörskap på 

landsbygden är vägen till lönsamhet. Rubriken är ”Förebilder för kvinnor”. I texten nämns den 

Internationella kvinnodagen som i dag sammanfaller med landsbygdsriksdagen. Debattartikeln är 

skriven av Maud Olofsson (C). På sidan 10 – 11 i har uppslaget vinjetten Internationella kvinnodagen 

där alla artiklar berör ämnet ”mäns våld mot kvinnor”. På sidan 10 kan vi läsa en artikel om att allt fler  

våldsbrott mot kvinnor polisanmäls under vinjetten Internationella kvinnodagen. Längst ner på 

uppslagets finns statistik med tillhörande grafik om hur anmälningarna angående våldsbrott har ökat 

under de senaste tio åren, mellan åren 1997 – 2007. På nästa sida finns en artikel som handlar om att 

polisens arbete angående våld i nära relationer. Rubriken är ”Polisen vill bli effektivare”. På samma sida 

finns en kortare nyhetsartikel med advokaten Lena Isaksson som vill att kvinnor som utsätts för våld i 

nära relationer ska ges förtur i domstolarna. Mitt i uppslaget finn även en notis med rubriken 

”Mottagning hjälper våldsutsatta kvinnor”. På sidan 20 under Sverige finns det en kort artikel som 

beskriver ”kvinnor på frammarsch” som då syftar till att allt fler kvinnor väljer att bli bland annat läkare,  

jurister och arkitekter. I texten görs däremot inte någon tydlig koppling till Internationella kvinnodagen.

Eftersom den 8 mars detta år infaller på en lördag så finns det i VK en vinjett som kallas Lördag 

– intervju, på sidorna 22–23. I dag har de intervjuat den nyblivna mamman och kommunpolitikern 

Pernilla Djärv om hur hon och hennes sambo delade upp föräldraledigheten. På sidan 40 under Familj  

får vi träffa rockbandet Crazy Bacon som består av sju unga musiker. Rubriken är ”Sju tjejer tar plats på 

scenen”. På bilden poserar de ”lekfullt” och helt utan instrument. Ingen av dessa två artiklar är 

relaterade till Internationella kvinnodagen. I Del 2 som omfattar Kultur, Nöje, sport och tv står det inte 

någonstans på förstasidan om Internationella kvinnodagen. På bilagans första uppslag på sidorna 46 och 

47 kan vi under Kultur läsa rubriker som ”Pigroman på ett annat plan”, ”Mångbottnad och analytisk 

antologi om feminism” och ”Medkänsla hos kvinnliga reportrar”. Under vinjetten Nöje får vi träffa den 

kvinnliga dj-duon ”First ladies”. På sidan 72 i samma bilaga under Ordet fritt kan vi läsa insändare från 

nämndemän från Miljöpartiet med rubriken ”Justitieministern, är passiva kvinnor tillgängliga för sex?”.  

26



De menar att lagen är formulerad på ett sätt som går att tolka att övergrepp mäts i form av motstånd från 

offret. Inlägget avslutas med orden”. Ändra lagen nu till skydd för kvinnorna”. Ingenstans står det om 

den Internationella kvinnodagen, men eftersom hela sidan ägnas åt kvinnor så har vi valt att notera detta.

På förstasidan i bilagan Kultur är det en stor bild på författaren Åsne Seierstad som vi får träffa i 

en intervju. På sidans högra kant finns ett antal puffar som är relaterade till feminism på olika sätt.  

”Feminism i praktiken”, ”Nio feministbiblar”, ”Nina Björk”: “Kärlek för en heterosexuell kvinna är inte  

att tvinga sin man utan att acceptera honom som han är”. I tidningen på sidan 2–3 presenteras vinnarna 

av det pris som delas ut till några av DN:s fotografer. I högerspalten på sidan 3, tillhörande samma 

uppslag, finns en artikel med rubriken ”En tävling för män”. På så vis lyfter de jämställdhetsfrågan 

genom att i direkt anslutning till den relaterade artikeln problematisera att det inte var några kvinnor  

som vann pressfotograferas pris. På sidan 4 är det en enkät med rubriken ”Så firas kvinnodagen” med 

frågan: ”Vad gör du den 8 mars?” och ”Vad betyder den internationella kvinnodagen för dig?”. Nu 

nämns den Internationella kvinnodagen för första gången i tidningen. På sidan 7 kan vi läsa 

Bokkrönikan skriven av Nina Björk, som är författare till feministmanifestet “Under det rosa täcket”. I  

krönikan diskuterar hon hennes definition på jämställdhet. På uppslaget på sidan 8–9, längst ner, nämns 

dagen åter igen under rubriken ”Boklördag väljer” presenteras ”Kvinnoklassiker för kvinnodagen”. På 

sidorna 12–13 får vi träffa författaren Åsne Seierstad i Boklördag Intervju för att på sidan 14 läsa en 

debattartikel med rubriken ”Ta plats men släpp ansvaret”. Artikeln är relaterad till dagen eftersom 

ingressen lyder ”Nu är det slutpratat om män och kvinnor. Under 8 mars-veckan kommer böckerna som 

vill att vi ska göra annorlunda istället för att snacka.” Under vinjetten Konst på sidorna 20–21 tar 

artikelförfattaren temperaturen på svensk fotokonst och om hur feminism förändrat konsten med 

rubriken ”Med absolut gehör för stämning”. På sidan 24 under vinjetten Scen uppmärksammas en 

radioteater i P1 som handlar om ryska kvinnliga bombflygare. Rubriken är ”Krigskvinnor. Gripande om 

ryska bombflygare. Under vinjetten Tv & radio lyfts filmen ”Beautiful Beirut” som handlar om två 

kvinnliga journalister. Rubriken är ”Vardagsliv bland minor”. Ytterligare ett radioprogram lyfts, men 

den här gången med anledning av Internationella kvinnodagen. Att DN lyfter just detta ur radio- och tv- 

tablån tycker anmärkningsvärt, även om det inte har någon självklar koppling till Internationella  

kvinnodagen. Vi tolkar att DN lyft detta med tanke på därmed gjort ett aktivt val i refereringen av tv-

tablån.

I DN:s bilaga Ekonomi lyfts kvinnors företagande på olika sätt. På framsidan kan vi läsa rubriken 

”Få svenska kvinnor vågar starta eget… men vårdsektorn går mot strömmen”. På sidorna 2–3 i 

tidningen under Nyheter tas det upp i en artikel att Sverige ligger i botten gällande företagande för 
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kvinnor. På sidan 4 kan vi läsa om “kvinnan” som ”håller ett vakande öga på Carnegie”, där vi får träffa 

aktivistförvaltaren Anne Gudefin.

5.5 2013 – Internationell jämställdhet

År 2013 infaller 8 mars på en fredag, det innebär att VK kommer med bilagan Weekend och att DN ger 

ut bilagan DN Sthlm. I år tar tidningarna upp kvinnors rättigheter ur ett internationellt perspektiv, vilket 

vi inte har sett tidigare i vårt material, åtminstone inte i lika stor utsträckning. Flera tidningar använder  

det här året vinjetten Internationella kvinnodagen både på förstasidan och i tidningen. Många bilder i 

tidningarna föreställer kvinnor. Det osäkra materialet är sedan år 2008 fortsatt stort och följer tidigare  

linjer av rapportering om Internationella kvinnodagen – med kvinnoliv och problematisering av 

könsroller i fokus.

Dagens Nyheter, 8 mars 2013

På DN:s förstasida föreställer tre av totalt fyra bilder kvinnor. Huvudrubriken är ”Högskoleprovet 

gynnar män”. På sidan nämns Internationella kvinnodagen i fem vinjetter som hänvisar till olika delar i 

tidningen. På så vis är det uttalat att Internationella kvinnodagen genomsyrar i princip hela tidningen.  

Puffarna längst ner är ”Polskor kringgår tuff abortlag”, ”Sexism styr IT-rekryteringen”, ”9-1 till herrarna 

i schlagerfinalen” och ”Genustest fäller svenska filmer”. 

Tidningens ledarsida på sidan 4 är inte direkt kopplad till Internationella kvinnodagen utan handlar om 

REVA-projektet i tunnelbanan. I högerkolumnen finns vinjetten Brott mot kvinnor där skribenten tar upp 

kritik mot att våld mot kvinnor har kommit att kopplas ihop med en kollektiv ”övergreppskultur” bland 

män. På sidan 5 under vinjetten Orättvisa löner kan vi läsa rubriken ”Putsa genusglasögonen”. 

Ledarskribenten menar att det behövs göra mer än att redovisa namnlistor över löneskillnader mellan 

könen. På sidan 6 under Debatt kan vi läsa att ”Sexism styr rekryteringen till den svenska IT-sektorn” 

där Sverige ligger efter länder som bland annat Turkiet och Finland. Artikeln har vinjetten 

Internationella kvinnodagen längst upp på sidan. Även på sidorna 8–9 under Nyheter finner vi vinjetten 

Internationella kvinnodagen. Artikeln tar upp att det i dag är svårt för kvinnor att komma in på 

“populära” utbildningar. Rubriken är ”Svårare för kvinnor att bli antagna”. Mitt i artikeln finns statistik  

över sökningar på populära utbildningar och hur stor andel kvinnor som blir antagna. I högerkolumnen 

finns ett så kallat “Case” som är kopplat till artikeln på uppslaget. Rubriken är ”Toppbetyg räckte inte  

för Milly, 19”. På sidan 11 under samma vinjett som föregående (Internationella kvinnodagen) kan vi 
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läsa en enkät som täcker en hel sida. Frågan är: ”Vilken är den viktigaste kvinnofrågan?”. På nästa sida,  

sidan 12, kan vi läsa rubriken ”Jämställdhet ska lyfta Folkpartiet”. Artikeln är inte uttalat kopplad till  

Internationella kvinnodagen, men lyfter folkpartiets hållning kring jämställdhet. Under vinjetten  

Världen på sidorna 14–15 kan vi läsa under vinjetten Internationella kvinnodagen om Polens hantering 

av abortlagen. Under den artikeln finns en mindre artikel med rubriken ”Lagstiftningen är präglad av 

den katolska kyrkan”. I högerkolumnen på uppslaget finner vi under vinjetten Fakta om 

abortlagstiftning där läsaren får ta del av abortlagstiftningen i Polen jämfört med andra länder. Samtliga 

artiklar på uppslaget är kopplade till varandra och därmed vinjetten för hela uppslaget. På sidan 23 

under Ekonomi kan vi läsa en kort notis med rubriken ”Fler kvinnor blir näringslivschefer” med en 

tillhörande bild som föreställer en kvinnosymbol. 

I bilagan DN Sthlm står det ingenting om Internationella kvinnodagen på framsidan och vi 

finner ingenting som vi upplever har anknytning till Internationella kvinnodagen i tidningen. I bilagan 

Kultur möts vi av texten på förstasidan ”Ladies?” ”Hur klarar de senaste tio årens svenska biosuccéer 

det feministiska testet?/…/”. I bilagan på sidan 4 under Nyheter finns vinjetten Kvinnodagen. Rubriken 

till artikeln är ”Tjejerna kommer att saknas” och problematiserar könsrepresentationen bland deltagarna  

i melodifestivalen. Under artikeln finns en krönika som kommenterar det artikeln ovan tar upp. På 

samma uppslag, på sidan 5, är rubriken ”De tar ståuppfajten för jämställdheten”. Artikeln går under 

vinjetten Kvinnodagen och lyfter två kvinnliga ståuppkomiker som uppträder för att fira kvinnodagen 

med “humor av kvinnor, för kvinnor”. Under vinjetten Idé och kritik på sidorna 8–9 finner vi vinjetten 

Internationella kvinnodagen. Rubriken är ”Hur jag lärde mig att bli Batlady” och artikeln är skriven av 

den brittiska författaren och feministen Caitlin Moran. På sidorna 16–17 under Filmfredag finner vi 

även vinjetten Internationella kvinnodagen. Rubriken är ”Svenska succéfilmer klarar inte testet”. DN 

har gjort det så kallade “bechdeltestet” på 30 svenska filmer och finner de flesta under all kritik. I  

uppslagets högerkant, på sidan 17, finns en krönika med rubriken ”Ju dyrare film desto färre kvinnor” 

som resonerar kring anledningar till att så många filmer inte klarar testet. Under Sport, på sidorna 24 

och 25, finner vi vinjetten Internationella kvinnodagen. I artikeln får vi träffa fotbollsspelaren Josefin 

Öqvist i ett reportage som handlar om vägen tillbaka från mammaledigheten. Rubriken är ”EM-jokern 

Öqvist har fått ny energi från Skåne”.

Göteborgs-Posten, 8 mars 2013

På förstasidan i GP finns totalt sex bilder varav fyra är på kvinnor. Huvudrubriken är ”Nu startar bygget 

av nya knytpunkten” som handlar om kollektivtrafiken vid knytpunkten Stenpiren. Längst upp på sidan 
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finns tre porträttbilder på kvinnor med rubriker ”Klara Nilsson laddar för SM”, ”Maria Skårberg jobbar 

inte jämt”, ”Kvinnornas teknikblogg” och ”Mia Edvardson släppte ut sången”. Längst ned på finns en 

notis med rubriken ”Gomorron!”. Notisen inleds med ”Flybolaget Air France slår sig för bröstet med att 

uppmärksamma internationella kvinnodagen genom att låta 24 av sina kvinnliga piloter och 

flygvärdinnor jobba tillsammans/…/”. Bredvid notisen finns en puff där rubriken är ”Kairos kvinnor på 

marsch”. Förutom att Internationella kvinnodagen nämns i en notis så finns det ingen övrig vinjett som 

uppmärksammar dagen.

I ledaren på sidan 2 är rubriken och underrubriken ”Jämställdhet rör oss alla – Det är trist att ett 

viktigt begrepp som feminism tyngs ned av fördomar”. Artikelförfattaren kritiserar att ordet feminism 

har kommit att förknippas med något negativt och gärna ersätts av andra ord som liberal, humanist eller  

jämställdist. Mitt i texten står det ”Vad: Idag är internationella kvinnodagen”, ”Debatt: Vad är  

feminism?” och ”Varför: Jämställdheten är allas ansvar”. Frågorna fungerar som en översikt av vad 

artikeln handlar om. I vänsterkolumnen på samma sida kan vi läsa en krönika med rubriken ”Flickors 

rätt till trygg skola”. Texten handlar om hur icke jämställd den svenska skolan är i dag. Det är endast 

ledaren som är tydligt kopplad till kvinnodagen. Den andra texten knyter däremot an till jämställdhet  

och problematiserar skolan ur ett genusperspektiv. På sidan 14–15 under vinjetten Utland finns en 

artikel som tar upp det ökade sexuella våldet har ökat i Kairo i samband med revolutionen. Rubriken är 

”Kairos kvinnor vägrar tystas”. Den största bilden visar en kvinna som går över ett övergångsställe och 

blir tagen på rumpan av en av de tre killar som springer efter henne. Längst till höger på sidan 15 finns 

det en textspalt under rubriken ”Detta händer i dag” och under står det ”Världen: Internationella 

kvinnodagen”. I övrigt nämns inte kvinnodagen i texten om kvinnorna i Kairo.

Under vinjetten Namn på sidan 30 står det som rubrik i vänsterspalten med röda bokstäver ”8 mars” med 

en tillhörande illustration som föreställer en kvinna med rödfärgad fana i handen. Under bilden står det 

”I dag firas internationella kvinnodagen världen över. Dagen har fått samma betydelse för 

kvinnorörelsen som 1 maj har för arbetarrörelsen/…/”. Under den texten finns årtalen 1817, 1909, 1934, 

1944 och 1984 med tillgörande text och bild. Här kan vi bland annat läsa om den första kvinnliga 

piloten, om skådespelaren Ingrid Bergman och om Nordens första professor i kvinnohistoria. Alltså en 

historisk återblick över betydelsefulla milstolpar i historien. 

På sidorna 34–35 under vinjetten Debatt finns en artikel som är skriven av en rad politiker, ordföranden 

i fackförbund och företagare. Artiklen har en tydlig anknytning till Internationella kvinnodagen eftersom 

artikeln inleds med ordet ”Kvinnodagen”. Rubriken är “Sverige långt ifrån jämställt” och författarna 

argumenterar för att jämställdheten i arbetslivet måste för att ”kunna bygga ett gott samhälle”. I Del 2,  
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som ägnas åt Ekonomi & Politik samt Sport, står det ingenting om att det är den Internationella 

kvinnodagen på framsidan. På sidorna 38–39 under vinjetten Ekonomi & Politik är rubriken ”Arvtagaren 

låter inte jobbet ta över” med underrubriken ”Chark-vd:n undviker den manliga fällan”. Artikeln inleds  

med vinjetten Kvinnodagen och handlar om en kvinna som är Vd på ett företag. Under artikeln finns 

ytterligare en artikel som syftar till föregående med rubriken ”Svenskt företagande jämställt 2073”. I  

högerkanten på artikeln finns det en lista över Sveriges mest jämställda städer. Även den här artikeln har 

vinjetten Kvinnodagen i ingressen. Längst ner till vänster på samma uppslag finns en notis med rubriken 

”Kvinnodagen 8 mars” som annonserar om två demonstrationer som ska hållas denna dag i Göteborg. 

En ”barnvagnsmarsch mot mödradödlighet” och en med temat ”Kvinnors rätt till sina egna kroppar”.  I 

Del 3 som innehåller Kultur & Nöje står det ingenting som är direkt kopplat till Internationella 

kvinnodagen. Fyra av totalt sex bilder på framsidan är på kvinnor. På sidan 56–57 under Kultur finns en 

artikel som handlar och författaren och feministen Maria Svelands bok Hatet som handlar om hennes 

erfarenheter av den antifeministiska våg som växer sig allt starkare i Sverige i dag. Rubriken är ”En 

lektion om hat”. Med på bild finns författaren själv och även tidigare böcker/antologier som hon 

skrivit/medverkat i. På sidan 59 under Kultur & Nöje–Nyheter kan vi läsa en artikel som är kopplad till 

kvinnodagen. Rubriken är ”Vill kasta gamla könsroller i soporna”. Artikeln är skriven i samband med 

den stora festen på Världskulturhuset som arrangeras till dagens ära. I nedre delen av sidan står det ”Tre 

andra evenemang i dag på Internationella kvinnodagen” som är seminarier om jämlikhet och 

jämställdhet, teaterföreställning och ett projekt som verkar för att förhindra sexuella övergrepp och hot  

mot kvinnor. På sidan 60 under vinjetten Klubb & konsert uppmärksammas Internationella kvinnodagen 

i form av att en rad fester och spelningar äger rum med samma tema. En artikel handlar om att allt fler  

fester arrangeras i samband med Internationella kvinnodagen i stället för demonstrationer och föredrag.  

Vi får också under veckans dj läsa om en kvinnlig dj-duo som spelar på en fest som firas i samband med 

Internationella kvinnodagen. Samtliga artiklar på sidan är relaterade till dagen och samtliga bilder  

föreställer kvinnor.

Svenska Dagbladet, 8 mars 2013

Internationella kvinnodagen skrivs ut som en vinjett på förstasidan. Huvudrubriken lyder “Jämställdhet i 

eget utskott” och handlar om en “Granskning för kvinnosaken” – att den nya jämställdhetsministern 

Maria Arnolm (FP) planerar att öppna ett jämställdhetsutskott i riksdagen, med uppgiften att granska 

huruvida de folkvalda driver en feministisk politik. Och om hennes inställning till feminism. Hänvisning 

till sidan 6–7. De övriga puffarna på förstasidan rör jämställdhet – exempelvis Sport, sidan 23 

31



“Löneklyftan inom idrott karläggs”, Utrikes, sidan 14–15 “Våldtagna indiskan hedrad”, sidan 5, 

Brännpunkt, “Kerry: Jämställdhet avgörande för utvecklingen” och sidan 10–11, Näringsliv, “Varannan 

damernas i Kinas bolag”. Högst upp på förstasidan syns en puff apropå Reportaget Helg som ska handla 

om Maria Sveland och Lisa Bjurwalds tankar kring rasistiskt- och antifeministiskt hat. Den enda puffen 

på förstasidan som vi inte tolkar har möjlig anknytning till Internationella kvinnodagen är den under 

vinjetten Köket. 3 av 5 porträttbilder på SvD:s förstasida föreställer kvinnor.

På sidan 5, Brännpunkt, finns Internationella kvinnodagen som vinjett, vilket förstasidan 

utlovade. USA:s utrikesminister John Kerry, skriver om jämställdhetens betydelse under rubriken “För 

USA är jämställdhet avgörande”. På sidan 6–7 återfinns intervjun med Maria Arnholm med rubriken 

“Jämställdheten ska vara självklar”. Längst ner på sidan 6 finns en tidsaxel (historisk återblick) som 

återger “Milstolpar i kampen för jämställdhet” med start 1864, då män inte längre ägde sin hustru enligt  

lag. På sidan 7:s nederkant får Maria Arnholm kort får ge sin syn på: “Internationella kvinnodagen”, 

“Feministiska förebilder”, “Monarkin”, “Vårdnadsbidrag”, “Att kandidera till riksdagen i valet 2014”. 

På sidan 14, Utrikes, finns en stor artikel med rubriken “Nirbhayas öde väckte hela världen”. Ingressen 

inleds med “Internationella kvinnodagen”. Artikeln handlar om att det priset International Woman of  

Courage Award ska delas ut av det amerikanska utrikesdepartementet under dagen. Bland annat till den 

indiska kvinna som våldtogs till döds i december 2012. Artikeln lyfter hur en indisk folkrörelse som 

kämpar för att få slut på våld mot kvinnor har växt fram efter händelsen och karlägger även 

kvinnorörelser i Egypten som värnar om kvinnors rätt att uttrycka sig fritt. I högerspalt på sidan 15, 

Utrikes, en kolumn med rubriken “Våldtäkt vardag för sydafrikaner”. Längst ner finns en bild på 

sydafrikanska demonstranter mot de utbredda våldtäkterna. I sportdelen på sidan 24, finns en artikel 

med rubriken “Skilda idrottsvärldar” som knyter an till Internationella kvinnodagen i ingressen. Artikeln  

är apropå ett forskningsprojekt som ska kartlägga kvinnor och mäns förutsättningar inom idrottsvärlden, 

socialt och ekonomiskt. I kulturdelen på sidan 2 hittar vi, Krönika Melodifestivalen. Krönikan 

problematiserar könsrepresentationen i Melodifestivalen och knyter ihop det med Internationella 

kvinnodagen. “I dag är det Internationella kvinnodagen och i morgon är allt glömt. Åtminstone i SVT 

där Melodifestivalen ståtar med 17 män mot en kvinna.” (SvD, 2013). På sidan 17 i kulturdelen, Under 

strecket, handlar essän om att “Beginerna var kvinnorörelsens föregångare”. Vilket vi tolkar ihop med 

Internationella kvinnodagen eftersom kvinnorörelsen nämns.  På sidan 10, Världen, kan vi läsa att “Kina 

toppar med kvinnor”. Artikeln handlar om att Kina är det land där andelen kvinnliga chefer är högst i  

världen (51 %). Artikeln innefattar en intervju med en kvinna som arbetar i Hongkong där hon berättar 

om hur hon upplever att kvinnor tar för sig på Kinas arbetsmarknad, varvat med siffror. På sidorna 12–
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13, Världen, kan vidare läsa ett stort reportage om Gudrun Sjödén som öppnar sin nya butik i USA om 

några dagar. Gudrun Sjödén får svara på frågor om Jämställdhet i företagsvärlden, kvotering i styrelser, 

om att vara en “tuff chef”, att anställa en manlig VD.

Bilagan bil & motors huvudrubrik är i dag “Kvinnosak”. Under går det att läsa “I dag på 

kvinnodagen sågar SvD Näringslivs Jonas Fröberg Genevesalongens kvinnosyn. Och frågar Fiatchefen 

Sergio Marchionne varför nya Alfa Romeon måste visas upp av en lättklädd modell”. Inuti bilagan 

återfinns mycket riktigt en artikel med rubriken “Fiatchefen och hans kvinnosyn” där artikelförfattaren 

använder scener från bilsalongen i Genève, med kvinnor i urringningar och klackskor som ler mot 

kamerorna framför bilarna, för att argumentera för Internationella kvinnodagens betydande existens.

Sydsvenskan Snällposten, 8 mars 2013

Sydsvenskans förstasida fylls ut helt med rosa grafik föreställande en kvinnosymbol och en världskarta. 

Tre enkätsvar från kvinnor får representera olika delar av världen – Egypten, Sydafrika och Indien. Den 

stora rubriken på förstasidan är “Nyckeln till framgång”. Ingressen knyter an till Internationella 

kvinnodagen. “Internationella kvinnodagen. Jämställdhet till 2015 lyder FN:s mål. Världen har tusen 

dagar på sig. Läget? Det beror på vad man mäter – men vägen till ökad jämställdhet går alltid genom 

skolan. Sydsvenskan har träffat tre kvinnor i olika länder”. Hänvisning till sidorna A6–9. Det handlar 

om ett slags “lägesrapport” över världens jämställdhet. Statistik som säger att 51 % av världens kvinnor 

numera är studenter, det vill säga majoritet. 40 % av världens kvinnor har blivit misshandlade av sin 

partner och att 20 % av världens parlamentsledamöter är kvinnor. 6 av 6 bilder som föreställer personer 

är kvinnor på förstasidan. Längst ner på sidan finns fyra notiser var av en har rubriken “Sexbrott på 

klinik utreds”, och handlar om en anställd på ungdomsmottagningen i Malmö som misstänks ha utnyttjat  

en kvinna sexuellt, som sökte sig till ungdomsmottagningen för att få hjälp. Hänvisning till sidan C2, 

Malmö. Det är oklart om artikeln knyter an till Internationella kvinnodagen, men genom notisen lyfts 

temat om mäns våld mot kvinnor, ett tema som vi känner igen i samband med Internationella  

kvinnodagen.

Redan på sidan A2, Innehåll, reagerar vi på att 5 av 6 porträttbilder föreställer kvinnor. 

Kvinnorepresentationen på bild forsätter att vara övervägande genom hela tidningen. På sidorna A4–A5, 

Opinion, handlar det om jämställdhet. En krönika av Anna-Lena Laurén som är Hufvudstadsbladets 

korrespondent i Moskva menar att “I Ryssland är jämställdheten inte ens ett ideal.” Hon skriver om 

Internationella kvinnodagen, som i Ryssland är en helgdag och en dag där man förväntas hylla kvinnor 

för att de är kvinnor, men att arbetet mot jämställdhet mellan könen inte anses vara någonting att sträva  
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efter bland Rysslands medelklass. Huvudledaren knyter inte an till Internationella kvinnodagen uttalat,  

men handlar om att kvinnors arbetsinsatser borde värderas lika högt som mäns. “Ge kvinnor samma 

chans” lyder rubriken. EU-kommissionens vice ordförande kräver i en artikel nolltolerans mot kvinnlig 

könsstympning. Som utlovat börjar delen om Internationella kvinnodagen på sidan A6–7. Överst på 

sidan en vinjett, Internationella kvinnodagen. Statistik ramar in sidan så som “800 kvinnor dör av 

barnafödande eller graviditet. Varje dag.” eller “43 procent av tyska gifta kvinnor förvärvsarbetar inte”.  

Längst till höger på sidan A7, arton exempel på kvinnor med makt. Även på sidorna A8–9 ramas 

intervjuerna in av grafik och statistik över “Andel kvinnliga parlamentsledamöter”, “Världens mest 

jämställda länder (där Island är först och Sverige rankas på fjärdeplats), “Världens minst jämställda 

länder”, “Andel kvinnor på högre befattningar”, “Medellivslängd på kvinnor 1990 och 2010”, 

“Studenter på högskolor och universitet”, “Läskunnighet” och “Kvinnors löner i industrin”. All statistik 

är internationell.

I första artikeln (A6) på temat Internationella kvinnodagen problematiseras platsens betydelse i  

en kort lägesrapport. Fyra av tio kvinnor har blivit misshandlade av sin partner, men kvinnorna är i dag i 

majoritet bland världens studenter (51 %) konstateras det igen. För att världens kvinnor inte ska vara 

utelämnade till sin make har FN resonerat att fler flickor ska gå i skolan, vilket ska ge dem större chans 

på arbetsmarknaden. “Världens kvinnor har aldrig haft det så bra som i dag. Chansen att bli minister 

eller överleva en förlossning ökar. Risken att bli misshandlad är dock lika stor som vanligt. Och allt  

beror på var man bor.” (Sydsvenskan, 2013) Sedan följer intervjuer med kvinnorna från framsidan under 

rubrikerna: “Hon drömmer om en egen rörelse”, “Hon vill att dottern lämnar Egypten” och “Hon har 

andra möjligheter än mamma och mormor”.

Kulturdelen genomsyras av artiklar som lyfter jämställdhetsproblematisering. På kulturdelens 

framsida är det en bild som föreställer två kvinnor på en nattklubb. “Se men inte röra” heter det i  

rubriken och artikeln återfinns på sidan B6. Vinjetten är “Kvinnors trygghet på krogen” och handlar om 

hur kvinnor utsätts för “tafsande” i krogmiljön. På sidan B12 recenseras Maria Svelands bok Hatet. En 

bok om antifeminism. Och i spalten bredvid finns en krönika med vinjetten “Globala konflikter”. I 

rubriken står det att “Kvinnor måste få makt att stoppa övergreppen” apropå kvinnors marginaliserade 

maktposition i världen. Texten har en internationell vinkel och lyfter bland annat hur våldtäkt används 

som vapen i krig. På sidan B15 “En cykelfärd mot kvinnlig frigörelse”, recension av filmen Den gröna 

cykeln. Vi noterar artikeln på grund av dess titel. På sidan B24, Personligt, är personporträttet över en 

kvinna som har rest runt i Senegal och på Kap Verde-öarna under det senaste året. Även Sydsvenskans 

sportsidor belyser frågan om jämställdhet mellan män och kvinnor. På sidan C10 Lund, en rapport från 
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Idrottsgalan med rubriken “Männen dominerade Lund idrottsfest” och handlar just om att 

mansrepresentationen var hög på Idrottsgalan. På sidan A14, Sverige Skåne, dyker en artikel från TT 

under vinjetten Internationella kvinnodagen med rubriken “Ojämställt i socialförsäkringen”. Det är en 

artikel som lyfter den o-jämställda fördelningen av sjukförsäkringen och knyter ihop det med 

Internationella kvinnodagen. Artikeln är apropå en utredning som Försäkringskassan gjort lagom till  

Internationella kvinnodagen. På sidan A18 hittar vi en notis med vinjetten Jämställdhet, som handlar om 

att “Fler kvinnor blir chefer i näringslivet”.

Västerbottens-Kuriren, 8 mars 2013

På VK:s förstasida ägnas halva sidan till att presentera sin fredagsbilaga Weekend fredag. En stor bild 

föreställande en kvinna med sina två barn. Bilden hänger ihop med ett reportage från en familj med fyra 

generationer kvinnor. Under rubriken “100 procent kvinnor” knyter de ihop reportaget med 

Internationella kvinnodagen. “Isa Grensell och döttrarna Lilly och Maffi kan fira Internationella 

kvinnodagen stort i dag – deras släkt består nämligen uteslutande av fyra generationer kvinnor.” (VK, 

2013) Högst upp på sidan finns två puffar “Umeå: Möt kvinnorna bakom 30-årsdirande Radio Ellen” 

och “Umeå: Sjuksköterskorna får 24 000 kronor hos kommunen”. På förstasidans högersida samsas 

olika lokala nyhetsnotiser.

På sidan 2, Ledare, skriver Lisa Tegby, präst i Umeå en uppmaning till alla tanter på 

Internationella kvinnodagen. “Så upp i träden, tanter i alla åldrar! Höjta och förvåna världen! Det är  

internationella kvinnodagen i dag...” (VK, 2013). Även ett debattinlägg på sidan 4, knyter an till 

Internationella kvinnodagen. Det är Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan som, under 

rubriken “Utrota hungern och stärk kvinnorna”, skriver “I dag, på Internationella kvinnodagen, kan vi 

detta år inspireras av ett viktigt 100-årsjubileum. Våren 1913 beslut riksdagen i stor enighet att som 

första land i världen införa en pension som omfattade i princip hela befolkningen. Även kvinnor som 

aldrig haft egna inkomster var berättigade till pension” (VK, 2013). Texten uppmuntrar till att skänka 

pengar till kyrkans arbete för att “minska hungern och främja jämställdhet och kvinnors 

självbestämmande”. På sidan 10, Umeå, kommer vi fram till reportaget om radioprogrammet Radio 

Ellen. Rubriken heter “Radioprogrammet från Umeå gav röst åt kvinnorörelsen”, vilket gör att vi  

kopplar ihop artikeln med Internationella kvinnodagen, trots att det inte skrivs ut. I artikeln intervjuar  

VK personerna bakom programmet om kvinnorörelse och kvinnokamp. Sidan 17 känner vi igen rubriken 

“Kvinnor vabbar ännu mest” om att Försäkringskassan inför Internationella kvinnodagen har lyft 

snedfördelningen av bidrag och stöd i socialförsäkringssystemet.
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Weekend fredag skriver inte någonting om Internationella kvinnodagen på bilagans förstasida. De väljer 

att ha en stor bild av melodifestivalaktuella Daniel Lindgren. Under bilden finns fyra puffar som 

skvallrar om bilagans innehåll. På sidan 30, Weekend fredag, hittar vi artikeln “I ordspråken lever 

stereotyperna kvar” som är en analys av norrländska ordspråk utifrån stereotypa föreställningar om 

manligt och kvinnligt. Som vi noterar med vetskapen om att det är Internationella kvinnodagen. I  

anslutning med artikeln på sidan 31, Weekend fredag uppmärksammas “Demonstration för kvinnors 

rättigheter” och “Marsch mot mödradödlighet”, det vill säga lokala demonstrationer som är aktuella på  

Internationella kvinnodagen. Sidorna 32–33 tas upp av reportaget som annonserade på tidningens 

förstasida. Rubriken lyder “100 procent tjejdominans i 100 år” och handlar om familjen där det bara 

föds flickor. I högerspalt finns “Myterna: så styr du könet på ditt blivande barn”. På sidan 35, finns en 

krönika med titeln “Girlsen som utmanar könsrollerna”, vilken problematiserar könsrollerna i filmer och 

ger förslag på karaktärer som utmanar traditionella föreställningar om kvinnor. På sidan 38 recenseras 

Maria Svelands bok Hatet. På sidan bredvid, under en recension av en dansföreställning, hittar vi en 

kortare artikel om ett indiskt rockband. Rubriken lyder “Indiens yttrandefrihet under belägring” och är 

en rapport från Kovalam Beach, Kerala i Indien. Det handlar om hur tre tonårstjejer vann en 

musiktävling, där 29 andra band deltog. Efter tävlingen tvingades de att splittra bandet under dödshot.  

Den här artikeln knyter på så vis an till ett internationellt perspektiv och problematiserar kvinnors  

rättigheter men Internationella kvinnodagen skrivs inte ut. På sidan 51, Ordet fritt, finns flera insändare 

som är signerad UN Women, Lycksele Kvinnojour, Marianne Normark (FP) med rubriker som tydligt 

knyter an till Internationella kvinnodagen; “Uppmaningar på Internationella kvinnodagen”, “Fira 

kvinnor som kämpar mot våld och förtryck på kvinnodagen” och “Krav på kvinnodagen: 

Mammogrefiscreening även för kvinnor 75 år och äldre”.

6. Analys

8 mars 1978 - Arbete åt alla

Ingen av de undersökta tidningarna lyfter Internationella kvinnodagen på förstasidan år 1978. Vid 

närmre titt på materialet så kan vi se att dagen lyfts konkret, framför allt i DN och VK får Internationella 

kvinnodagen utrymme i insändare och artiklar. Internationell kvinnodagen tycks inte påverka tidningens 

innehåll i stort utan avhandlas i artiklar och insändare där Internationella kvinnodagen uttalas. Det ges  

utrymme för kritik mot könsskillnader i framför allt arbetsliv. Fokus ligger på kvinnoorganisationers och 

på politiska frågor som “kvinnans rätt till arbete – arbete åt alla” eller “daghem åt alla” – det är  
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återkommande hos alla tidningar som väljer att ta upp Internationella kvinnodagen. Den enda tidningen 

som inte skriver någonting om Internationella kvinnodagen år 1978 är Sydsvenskan.

8 mars 1988 - Lika lön

År 1988 tar GP, DN, SvD och VK upp Internationella kvinnodagen på förstasidan. GP har en notis med 

ett tydligt budskap att uppmärksamma Internationella kvinnodagen. “God morgon! I dag är det 

Internationella kvinnodagen/.../”. Längre ner finns vinjetten Kvinnodagen där löner är i fokus. VK, SvD 

och DN tar inte upp Internationella kvinnodagen på förstasidan i varken vinjetter eller rubriker utan 

nämner det i längre textstycken på framsidan. Sydsvenskan utmärker sig detta år genom att vara den 

enda tidningen som inte tar upp Internationella kvinnodagen på förstasidan och heller inte uttalat i  

tidningen. Däremot hittar vi en puff på förstasidan som hänvisar till en artikel i vilken två kvinnliga 

fotografer porträtteras. Artikeln har inte tydlig anknytning till Internationella kvinnodagen men vi  

inkluderar den i det osäkra materialet eftersom att den lyfter kvinnor som gör någonting, vilket 

Sydsvenskan även har valt att presentera på förstasidan den 8 mars. GP tar upp kvinnodagen på ett 

tydligt sätt på en hel sida i del 2. I två separata artiklar, där enbart kvinnor uttalar sig om sin situation,  

problematiseras jämställdhet och löner. SvD tar på Inrikes upp att allt fler kvinnor väljer typiskt 

mansdominerade yrken. På samma sida lyfter de fram statistik över jobblandskapet i Sverige ur ett  

könsperspektiv. Även VK lyfter frågor som berör jobb ur ett jämställdhetsperspektiv. På sidan 15 i första 

delen finns rubrikerna “De jobbar för ökad jämställdhet” där Umeå universitet lyfter sin representation 

bland kön gällande jobb. På samma sida problematiseras vilka jobb på universitetet som domineras av 

kvinnor respektive män, där männen toppar bland annat professurposterna. DN lyfter Internationella 

kvinnodagen genom att lyfta fram ett personporträtt där Greta, 94 år, får berätta om sitt liv och där hon 

beskrivs som bland annat “fredskämpe, jorden runt-resenär och folkbildare”. Samtliga av dessa artiklar i  

GP, SvD, VK och DN knyter an till Internationella kvinnodagen. Däremot hittar vi en del artiklar som vi 

valt att ta med i analysen eftersom de på olika sätt knyter an till våra teman. I DN på sidan 4 i bilagan 

Kultur problematiseras kvinnorörelsen i Skandinavien som “lever på sparlåga” enligt författaren. 

Eftersom de lyfter denna på framsidan gör vi tolkningen att de tycker att det är viktigt att lyfta den.  

Precis som vi motiverade att notera artikeln om fotograferna i Sydsvenskan. Genom att lyfta dessa på 

framsidan får de ett högre nyhetsvärde, enligt vår uppfattning. SvD lyfter på Idagsidan en artikel med 

rubriken “När hon inte kan lämna över har han ingen chans att ta ansvar”. I artikeln framgår det att det 

är en del av SvD:s följetong “ansvarsserie”, men vi gör tolkningen att tidningen eventuellt valt att lyfta  

”ansvar” ur ett könsperspektiv den 8 mars.
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8 mars 1998 - “Kvinnor kan, vill och törs”

År 1998 får Internationella kvinnodagen utrymme på alla tidningars förstasidor. Alla tidningar, utom 

DN, tar även upp Internationella kvinnodagen inuti tidningen. Eftersom den 8 mars år 1998 infaller sig 

på en söndag är det flera tidningar som har “Söndagsintervjuer”. I GP intervjuas Eva Moberg apropå 

Internationella kvinnodagen då GP uppger sig minnas “hur hon fick gubbarna att storkna av ilska”. Men 

Eva Moberg vinner också nyhetsvärde på att hon är aktuell i ett evenemang samma dag. SvD väljer som 

enda tidning att lyfta en man i samband med Internationella kvinnodagen, detta gör de i Söndag Närbild, 

där Lennart Lindén får uttala sig om det så kallade könskriget och hur han ser på jämlikhet mellan män 

och kvinnor. GP och SvD skriver om “könsrollsdebatten”. GP och VK är i år ensamma om att ge 

utrymme för insändare och debattinlägg som lyfter jämställdhetsfrågor apropå Internationella 

kvinnodagen. Övriga tidningar väljer andra kopplingar. I GP:s söndagsbilaga finns ett stort reportage 

som ämnar göra en lägesrapport över jämställdheten i Sverige. Även Sydsvenskan tar Internationella 

kvinnodagen i akt för att kartlägga olika förhållningssätt till ordet jämställdhet, men inte som GP i ett 

reportage, utan i form av intervjuer med auktoritetspersoner så som politiker och ordförande i en 

kvinnoorganisation. SvD och VK har valt att porträttera kvinnor i form av “kvinnoliv”. I båda fallen 

finns betoning på olikhet, styrka och beslutsamhet. Delar av Internationella kvinnodagens historia dyker 

upp i DN, som lyfter Clara Zetkin och i GP som kartlägger kvinnokampsfrågor över tid. Annars används 

Internationella kvinnodagen för att knyta an till mer samtida jämställdhetsfrågor så som representation,  

löner eller i personporträtt. Därför tolkade vi sammanträffandet att både SvD och DN knyter 

vetenskapliga artiklar till frågan om könskillnader kan ha drivits på av Internationella kvinnodagen.  

Liksom att DN också i dag har med en stor artikel som problematiserar att få kvinnor väljer olika 

tekniska utbildningar. Att SvD på sidan Ung idag, väljer att intervjua två ungdomstjejer menar vi 

påminner om VK och SvD Magasinets förhållningssätt till att lyfta kvinnoliv apropå Internationella 

kvinnodagen och vi spekulerar därför att det inte var en slump att den intervjun hamnade i tidningen just  

den 8 mars. Även att DN väljer att intervjua konstnären Louise Bourgeois kan vi spekulera hänger ihop 

med Internationella kvinnodagen. I år är första gången som vi ser Internationella kvinnodagen figurera 

på sportsidorna i vårt material (SvD, 1998).

8 mars 2008 - Jämställdhet och kvinnligt företagande

År 2008 finns det en tydlig skillnad mellan tidningarna gällande förstasidan där VK och DN utmärker 

sig genom att inte ha någon vinjett eller rubrik som är kopplat till Internationella kvinnodagen. SvD, 

Sydsvenskan och GP tar alla upp Internationella kvinnodagen som vinjett eller i puffarna på framsidan.

38



GP lyfter Internationella kvinnodagen på debattsidorna där jämställdhet lyfts både internationellt och 

gällande Sveriges arbetsliv. På framsidan lyfts Internationella kvinnodagen tydligt med puffar som rör 

jobb, kvinnor i Västsahara och en feministikon. På så vis berör Internationella kvinnodagen många olika 

delar i tidningen, som ledarsidan, vinjetterna Lördag och Utland. På sidan 5 i Del 1 en överblick över 

Internationella kvinnodagens framväxt från tidigt 1900-tal fram till 1977 då FN ”rekommenderar ett 

allmänt firande” av dagen. På samma sida informeras läsaren om föreläsningar som hålls i Göteborg 

apropå Internationella kvinnodagen. Den historiska anknytningen och rapporteringen om händelser som 

är kopplade till dagen känns igen från 1998 års rapportering från den 8 mars. SvD tar upp ämnen som är 

relaterade till dagen på framsidan, i huvudbilagan såväl under nyhetssidorna som på debattsidan 

Brännpunkt. På kultursidan i SvD tas Internationella kvinnodagen upp i samband med premiären av 

dokumentärfilmen om feministen och journalisten Bang. I SvD:s bilaga Näringsliv är inte nyheterna 

direkt kopplade till dagen, men jämställdhetsfrågor gällande jobb dominerar. Sydsvenskan domineras av 

porträtt och intervjuer med både offentliga och privata personer. Vi kan läsa fyra olika typer av 

debattartiklar och krönikor som tar upp Internationella kvinnodagen. I stort sätt hela tidningen och alla  

delar tar upp dagen och då oftast på ett tydligt sätt. Artiklarna som är relaterade till Internationella  

kvinnodagen rör statistik, jämställdhet inom arbetet och återfinns i debattartiklar, portträtt och intervjuer  

med kvinnor.

VK och DN utmärker sig från de övriga tidningarna detta år genom att inte nämna Internationella 

kvinnodagen på förstasidan. VK tar enbart upp Internationella kvinnodagen i huvudbilagan, där det 

fanns en vinjett på temat som berör kvinnligt företagande och “mäns Våld mot kvinnor”. Däremot 

genomsyrar hela tidningen på olika sätt kvinnorelaterade frågor i form av intervjuer, artiklar och 

insändare. Debattartiklarna belyser jämställdhet, artiklarna som är utannonserat relaterade till temat  

behandlar “mäns våld mot kvinnor” och porträtten och intervjuerna visar aktiva kvinnor som framställs  

på ett “självständigt” sätt. Därmed uppmärksammar VK Internationella kvinnodagen på ett varierande 

sätt gällande de ämnen som berörs. I DN är det enbart i bilagan Kultur finns en enkät med frågan: “Vad 

betyder den internationella kvinnodagen för dig?”. Det är den enda gången i hela tidningen som 

Internationella kvinnodagen nämns. Vi kan däremot konstatera att DN belyser feminism och 

jämställdhetsfrågor gällande kvinnligt företagande. I DN:s bilaga Ekonomi behandlas kvinnors 

företagande och bilagan Kultur lyfter feminism, jämställdhet samt problematiserar tidningens egna 

innehåll gällande DN:s pressfotografpris som enbart delats ut till manliga fotografer.
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8 mars 2013 - Internationell jämställdhet

År 2013 skrivs Internationella kvinnodagen ut på samtliga förstasidor. Alla utom VK och GP 

uppmärksammar Internationella kvinnodagen med särskilda vinjetter. I år väljer framför allt GP, DN, 

Sydsvenskan och SvD att rikta blickarna utanför Sverige i samband med kvinnodagsvinjetten, vilket 

innebär att det tillförs ett internationellt perspektiv i rapporteringen om Internationella kvinnodagen. VK 

utmärker sig genom att behålla lokalt fokus. I SvD återfinns Internationella kvinnodagen i alla delar 

utom Köket. Det här året ser vi också att Internationella kvinnodagen behandlas på motorsidorna för 

första gången i det undersökta materialet. DN och SvD uttalar genom sina förstasidor att Internationella 

kvinnodagen kommer genomsyra tidningens innehåll, men det är någonting vi upplever stämmer 

överens även med övriga tidningars rapportering från den 8 mars 2013. Visst skulle VK kunna skriva om 

ett indiskt tjejband som blir dödshotade när de spelar rockmusik, även en annan dag, men tillsammans 

med tidningarnas övriga delar, till exempel att sidorna innan handlar om hur stereotypa föreställningar  

om genus förs vidare genom språket eller att en krönika problematiserar könsroller i film, antyder 

helheten att Internationella kvinnodagen har fått en egen nyhetsvärdering. Maria Svelands Hatet: En bok 

om antifeminism kom ut i februari 2013 men togs upp av både Sydsvenskan, SvD, VK och GP på 

Internationella kvinnodagen, den 8 mars. SvD väljer att lyfta Gudrun Sjödén den 8 mars, trots att hennes 

butik inte öppnar förrän några dagar senare. Som vi ser det hade SvD kunnat presentera artikeln en 

annan dag och tror därför att Internationella kvinnodagen har påverkat nyhetsurvalet. Intervjun med 

Gudrun Sjödén ligger i linje med tidigare former av rapportering vi har sett i samband med 

Internationella kvinnodagen på flera plan. Dels är det ett kvinnoporträtt, dels handlar det om kvinnligt  

företagande (att lyckas som kvinna) dels har intervjun en internationell dimension då Gudrun Sjödén nu 

har expanderat till USA. Gudrun Sjödén får också tycka till om jämställdhetskampen och artikeln berör 

på det viset an till den mer politiska vinkeln. Att VK väljer att ha med ett reportage om Radio Ellen ser 

vi som ytterligare ett exempel på hur Internationella kvinnodagen har blivit ett undantag i  

nyhetsvärderingen. Reportaget sägs vara med anledning av Radio Ellens trettiofemårsjubileum. Enligt  

Svensk mediedatabas sändes det första avsnittet av Radio Ellen den 19 september 1981, ändå väljer VK 

att lyfta det den 8 mars. SvD recenserar, liksom Sydsvenskan, filmen Den gröna cykeln på tidningens 

kultursidor. I SvD:s fall har vi dock valt att inte notera det i anteckningarna, trots att artiklarna är  

likvärdiga. I Sydsvenskan fick recensionen rubriken “En cykelfärd mot kvinnlig frigörelse” medan 

recensionen i SvD fick titeln “Starkt om saudisk frihetslängtan”. Filmen Den gröna cykeln har uppenbart 

ett nyhetsvärde i att det är en aktuell film på bio. Men Sydsvenskans vinkling på rubriken “mot kvinnlig 

frigörelse” gjorde att vi valde att tolka in Internationella kvinnodagens närvaro. Eftersom i stort sett hela  
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Sydsvenskans kulturdel den 8 mars 2013 ägnar sig att lyfta kvinnor så blev det i det här fallet extra 

anmärkningsvärt att Sydsvenskan valde att lägga könskampen först, istället för att som i SvD välja att 

lyfta frigörelse ur ett etnicitetsperspektiv. Både Sydsvenskan och VK lyfter information om 

snedfördelning inom sjukförsäkringssystemet, baserat på en rapport från försäkringskassan. Det här året 

får kvinnorörelser utrymme i form av en intervju men personerna bakom Radio Ellen, där de får 

uttrycka hur de ser på kvinnorörelsens utveckling. I till exempel SvD väljer man istället att lyfta 

kvinnorörelser i form av internationella rörelser.

6.1 Jämförelse över tid

De övergripande teman som vi har läst ut ur materialet (Arbete åt alla, Lika lön, “Kvinnor kan vill och 

törs”, Jämställdhet och kvinnligt företagande samt Internationell jämställdhet) menar vi är talande för  

den utveckling som vi ser i rapporteringen om Internationella kvinnodagen. År 1978 rapporterades det 

om Internationella kvinnodagen i form av nyhetsreferat som berättade att kvinnoorganisationer skulle 

demonstrera, eller i debattinlägg som argumenterade utifrån år 1978:s kvinnokampstema som var 

kvinnoarbetslöshet. År 1988 fokuserades fortfarande kvinnors arbetslivssituation men nu i form av “lika 

lön till alla”. År 1998 ser vi hur tidningarna börjar lyfta fram kvinnor och kvinnoliv. Det handlar om 

kvinnor som har valt (“att göra” någonting som kvinna) och på SvD:s sportsidor noterar man hur 

kvinnor tar del av idrottsvärlden i allt större utsträckning. 

År 2008 är ett intressant år på det sättet att det osäkra materialet blir allt större – det vill säga att  

tidningarna nu tycks genomsyras av ett jämställdhetstänk. DN utmärker sig genom att inte skriva ut 

Internationella kvinnodagen på förstasidan. Dagstidningarna forsätter att lyfta fram kvinnor i samband 

med Internationella kvinnodagen, men det här året ligger mycket fokusering på kvinnligt företagande.  

År 2013 återfinns Internationella kvinnodagen utskrivet på samtliga förstasidor men då gärna i samband 

med kvinnors rättigheter i en internationell kontext. Den enda tidningen som behåller lokalt fokus är VK. 

Utöver att Internationella kvinnodagen knyts ihop med ett internationellt perspektiv, så kan vi se att  

tidningarna gärna lyfter fram kvinnor och presenterar artiklar som berör frågor om genus och 

jämställdhet den 8 mars.

VK håller en relativt jämn rapportering om Internationella kvinnodagen under hela 

tidsperioden. Till skillnad från Sydsvenskan som från att varken 1978 eller 1988 nämna dagen till att år 

2013 ägna hela förstasidan samt att fylla tidningens alla delar med rapportering om Internationella  

kvinnodagen. Även SvD, GP och Sydsvenskan kan sägas hålla en relativt jämn rapportering under hela 

tidsperioden, även om sättet att rapportera skiljer sig något över tid. Till exempel utmärker sig DN år 
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2008 genom att inte nämna Internationella kvinnodagen mer än i en enkät kulturdelen – även om 

tidningen i stort innehåller material som påminner om kvinnorörelsens diskurs det här året. År 1978 var 

DN den tidning som, tillsammans med VK, uttalat använde Internationella kvinnodagen mest i form av 

att presentera debattinlägg och insändare som lyfte kvinnorörelsens kamp. När alla tidningar år 1998 för 

första gången i vår undersökning tar upp Internationella kvinnodagen i tidningen, så nöjer sig DN med 

en krönika på förstasidan. Samma år är GP och VK de enda som ger utrymme för debattinlägg och 

insändare. Vilket går att jämföra med år 2013 när samtliga tidningar har insändare och/eller debattinlägg  

som är relaterade till Internationella kvinnodagen. SvD har sedan 1998 rapporterat om Internationella 

kvinnodagen på ett uttalat sätt i många olika delar av tidningen. År 2013 knyter SvD an till 

Internationella kvinnodagen i bilagan Bil & Motor, liksom att de var den första tidningen i vårt material 

att knyta an till Internationella kvinnodagen i sportsidorna år 1998.

Internationella kvinnodagen – ett allmänintresse

Den tydligaste förändringen över tid är att materialet har blivit avsevärt större från och med 1998 fram 

till 2013. Det kan delvis bero på att den 8 mars åren 1998, 2008 och 2013 infaller på helgdagar (fredag, 

lördag och söndag), vilket innebär att extra bilagor och vinjetter tillkommer. Vi kan även konstatera en  

förändring i hur dagstidningarna rapporterar om Internationella kvinnodagen. Från att ha en rapportering 

som handlar om objektivt politisk rapportering kopplat till demonstrationer och en tydlig koppling till  

1970-talets kvinnorörelse till att mer outtalat handla om samtida jämställdhetsfrågor. På så vis gör vi gör  

kopplingen till Michel Foucaults teori om diskursens möjlighetsvillkor. Han menar att diskursens 

existens förutsätter en händelse, serie och regelbundenhet som senare följs av möjlighetsvillkor för 

diskursens fäste i samhället (Foucault 1993:38). I materialet kan vi se det mönstret i form av att  

kvinnorörelsen lyfte frågan om kvinnors rättigheter, då i form av interna möten och demonstrationer,  

som i sin tur ledde till att Internationella kvinnodagen den 8 mars erkändes av FN. Att FN erkände 

dagen menar vi kan ha bidragit till att medier började uppmärksamma Internationella kvinnodagen. Där  

med fick Internationella kvinnodagen tyngd i nyhetsflödet. Att Internationella kvinnodagen återkommer  

varje år, innebär en regelbundenhet, som har lett till att Internationella kvinnodagen har fått en  

normaliserad ställning i mediernas nyhetsvärdering den 8 mars – Internationella kvinnodagen tycks ha 

blivit bärare av ett allmänintresse.
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Kvinnorörelsens inverkan på nyhetsdiskursen

Redan år 1988 ser vi en förändring i hur man förhåller sig till rapporteringen om Internationella 

kvinnodagen sedan årtiondet innan. Rapporteringen avser fortfarande politiska sakfrågor, med fokus på 

kvinnors arbete eller mer specifikt – lika lön. Det är dock först år 1998 som Internationella kvinnodagen 

uttalat figurerar i samtliga tidningar - det är nu Sydsvenskan lyfter Internationella kvinnodagen för första 

gången i vårt material. Förändringen innebär att vi upplever att fokus har flyttats från rapportering och 

konkreta debattinlägg om jämställdhet eller kvinnors rättigheter apropå Internationella kvinnodagen –  

till att lyfta fram kvinnoporträtt (VK, 1998, SvD 1998) eller att som i GP ge en översikt över det 

“jämställda Sverige” i form av ett reportage (GP, 1998). År 1998 är även det år som Internationella 

kvinnodagen för första gången, i vårt material, lyfts på sportsidorna (SvD, 1998), i form av en krönika 

som problematiserar idrottsvärldens mansdominans. Internationella kvinnodagen blir en ingång till att  

ifrågasätta mansdominansen inom idrottsvärlden – vilket på sätt och vis vidgar nyhetsdiskursen – just på 

Internationella kvinnodagen. I materialet kan vi utläsa att det eventuell sker en förändring i diskursen 

även utanför nyhetssfären, vilket dagstidningarna speglar. Att Sydsvenskan lyfter den bioaktuella filmen 

Den gröna cykeln som handlar om kvinnlig frigörelse (Sydsvenskan, 2013) ser vi som ett exempel på att 

jämställdhetsfrågor och kvinnlig frigörelse är aktuella på andra håll i samhället – i det här fallet inom 

den populärkulturella sfären. År 2013 skriver både VK och Sydsvenskan om att socialförsäkringen 

fortfarande fördelas ojämställt mellan könen (Sydsvenskan, 2013, VK, 2013). Artiklarna är baserade på 

en rapport som försäkringskassan har tagit fram till den Internationella kvinnodagen – vilket styrker att  

8 mars har en särskild nyhetsvärdering som även andra instanser i samhället är uppmärksamma på och 

uppmuntrar.

År 2008 ökar mängden material dramatiskt och Internationella kvinnodagen återfinns i de flesta 

delar av samtliga tidningar. Som vi skrev i teoridelen (3.2) så hävdar Michel Foucault att diskurser talar  

om vad som är “sanning” inom ett visst fält (Foucault 1993:11). Vi kopplar ihop det ökade utrymmet av 

Internationella kvinnodagen år 2008 med att dagspressen, som institution, har backat upp Internationella 

kvinnodagen och på så vis gjort den viktig och “sann”. År 2008 domineras av begreppet “feminism” i 

rapporteringen om Internationella kvinnodagen där DN utmärker sig genom att inte beröra detta 

tidningen. På så vis kommer ett “nytt” begrepp in vårt material som vi inte stött på tidigare i vår  

undersökning. Internationella kvinnodagens ökade utrymme, från och med år 1998, talar för att 

kvinnorörelsens diskurs kommit att påverka nyhetsvärderingen. Internationella kvinnodagens ökade 

utrymme i dagstidningarna kan tolkas som ett sätt att använda den 8 mars som ett verktyg för att lyfta 

frågor om exempelvis jämställdhet, oavsett ifall Internationella kvinnodagen nämns eller inte.  
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Tidningarna har gått från att mellan år 1978 och 1998 rapportera med tydlig koppling till Internationella  

kvinnodagen till att lyfta kvinnor och kvinnors rättigheter på ett mer otydligt sätt år 2008. År 2013 har 

rapporteringen svängt igen då samtliga tidningar tar upp Internationella kvinnodagen på förstasidan. VK 

och GP använder däremot inga vinjetter vilket de övriga tidningarna gör. År 2013 verkar det otänkbart 

att inte uppmärksamma Internationella kvinnodagen vilket aktualiserar det som Michel Foucault hävdar  

om diskursernas gränser då diskurser, enligt Michel Foucault, är berättelser ur samtiden som upprepas 

och förskjuts (Foucault 1993:16). Att Internationella kvinnodagen inte går att utelämna ur 

nyhetsdiskursen det här året, sätter en gräns för nyhetsdiskursen som inte fanns år 1978. På så sätt visar 

vårt resultat på diskursernas möjlighet att förändras. Nyhetsvärderingen sägs vara styrd av ett 

allmänintresse, vilket också har förknippats med en värderingsram som sitter i väggarna på 

redaktionerna kombinerat med ett antagande om vad publiken är intresserade av att läsa om. Att  

Internationella kvinnodagen återkommer varje år har givit 8 mars statusen av att bära ett allmänintresse.  

Marina Ghersetti skiljer på innehåll och form i nyhetsvärderingen (Ghersetti 2012:214–215) och vi 

menar att presentationen av innehållet kan påverka hur relevant ett ämne framstår för publiken, det vill  

säga påverka dagordningen. När Internationella kvinnodagen nämns på samtliga tidningars förstasidor 

den 8 mars, framstår det också som ett ämne som har samhällsbetydelse. Vi hävdar att layouten kan bli  

ett verktyg för dagstidningarna att få ett litet material att framstå som större än vad det är. På VK:s 

förstasida år 2013 kan vi läsa den stora rubriken “100 procent kvinnor” för att i bilagan Weekend fredag 

hitta intervjun med en kvinna vars släkt består av fyra generationer bara kvinnor. Det här innehållet hade 

kunnat komprimeras på en mindre yta, men med vald layout täcker den två sidor och framstår, 

tillsammans med bilden på tidningens förstasida, som viktig för tidningens helhet. Vi har redan 

konstaterat att det framstår som uteslutet att utelämna rapportering från Internationella kvinnodagen i  

vår samtid. Utifrån dagordningsteorin kan vi anta att det också finns en förväntan från publiken att den 8 

mars uppmärksammas i ljuset av Internationella kvinnodagen – vilket dagspressen vill svara på. Det 

uppstår en förhandling mellan kvinnorörelsens diskurs, nyhetsdiskursen och samhället i stort i 

dagspressen den 8 mars.

7. Slutsatser och diskussion

I den här undersökningen av dagspressens rapportering om Internationella kvinnodagen blir det tydligt 

att nyhetsvärderingen den 8 mars har kommit att påverkas av Internationella kvinnodagen. Detta menar  

vi går att knyta ihop med Michel Foucaults teori om diskursens möjlighetsvillkor – att diskursen kräver 
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en händelse, serie och regelbundenhet för att nå ett normaliserat fäste och tillstånd. Internationella 

kvinnodagen firas sedan 1978 på rekommendation av FN varje år den 8 mars, vilket innebär en 

regelbundenhet som vi tror har bidragit till att det har uppstått en förändring i nyhetsurvalet det datumet.  

Vi kan konstatera att vad vi kallar kvinnorörelsens diskurs, från att ha hängt ihop med en marginaliserad 

grupp, har kommit att påverka nyhetsdiskursen och blivit en viktig del av nyhetsvärderingen den 8 mars. 

I undersökningen ser vi hur benämningen Internationella kvinnodagen till en början främst figurerar i  

samband med konkret rapportering från 8 mars eller i insändare och debattartiklar författade utanför 

redaktionen. Sedan tycks Internationella kvinnodagen ha utvecklats till ett verktyg för dagstidningarna 

att lyfta ämnen som vi knyter ihop med kvinnorörelsens diskurs. För att ännu senare, i allt större 

utsträckning, lyfta liknande ämnen, men utan att uttala Internationella kvinnodagen – dessa ämnen har  

blivit en del av nyhetsdiskursen den 8 mars. År 2013 nämner samtliga tidningar den Internationella 

kvinnodagen, vilket inte var fallet år 1978. Vi tolkar det som att det på senare år är näst intill omöjligt  

för tidningarna att inte nämna Internationella kvinnodagen alls. Vi menar att det i och med detta finns en  

gräns för vad dagspressen kan skriva och inte skriva om den 8 mars 2013 som inte fanns år 1978 . 

Dagspressen konstruerar, enligt vår tolkning av dagordningsteorin, nyhetsinnehållet efter ett antagande 

om publikens intressen. Den 8 mars kan vi se att dagspressen på olika sätt ger Internationella 

kvinnodagen mening. Detta meningsskapande sker i en förhandling med publiken, samhället och 

dagspressens inneboende förutsättningar, tekniska och med hänsyn till rådande nyhetsdiskurs (vad som 

går att rapportera eller inte). Med dagordningsteorin kommer en maktaspekt som rör medierna och 

publikens relation – och en frågeställning om var makten över nyhetsurvalet verkligen ligger. Genom att  

undersöka hur dagstidningarna presenterar Internationella kvinnodagen, layoutmässigt, har vi gjort 

analysen att layouten kan bidra till att stärka mediernas dagordningsmakt i samband med Internationella  

kvinnodagen.

I materialet kan vi utläsa att det har skett en förändring i dagspressens sätt att förhålla sig 

till rapporteringen av Internationella kvinnodagen. Vi har formulerat fem rubriker som vi tycker 

representerar huvuddragen i rapporteringens förändring över tid. År 1978 handlar rapporteringen 

huvudsakligen om Arbete åt alla för att 1988 lyfta rätten om lika lön. År 1998 upplever vi en 

förskjutning i rapportering när flera tidningar tar Internationella kvinnodagen i akt för att lyfta kvinnor  

som “gör”, vilket vi sammanfattar under rubriken “Kvinnor kan, vill och törs” för att tio år senare 

framför allt belysa jämställdhet och kvinnligt företagande. År 2013 anläggs ett internationellt perspektiv  

på rapporteringen om Internationella kvinnodagen. Vi kan konstatera att rapporteringen om 

Internationella kvinnodagen får allt större utrymme i dagspressens olika delar ju närmre vår samtid vi  
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kommer. Överlag utmärker sig Sydsvenskan bland de övriga tidningarna genom att inte lyfta 

Internationella kvinnodagen förrän 1998. Det är också den tidning som genomgår tydligast förändring i 

förhållningssättet till rapporteringen om Internationella kvinnodagen. VK är mest konsekvent i sin 

rapportering om Internationella kvinnodagen över tid.

Vi menar att dagspressen delvis använder Internationella kvinnodagen som ett verktyg för att 

lyfta frågor, vilka vi menar ligger i linje med kvinnorörelsens diskurs, som att problematisera 

könsskillnader i arbetslivet eller könsrepresentationen inom något område. Vi kan också se hur 

dagspressen använder Internationella kvinnodagen för att lyfta fram kvinnor och kvinnoliv mer allmänt,  

ju närmre vi kommer vår samtid. Vi kan till exempel se hur många förstasidor år 2013 domineras av 

kvinnobilder och även att stor del av innehållet i tidningen lyfter fram kvinnor, på bild och i text. För  

vidare forskning tycker vi att det vore intressant att undersöka nyhetsdiskursen kring den Internationella 

kvinnodagen närmre och se om och i så fall hur framställningen och tilltalet har förändrats över tid.  

Även om vi i den här studien kan konstatera att Internationella kvinnodagen har fått större utrymme 

sedan slutet av 1990-talet, så vore det relevant att problematisera framställningen i dessa artiklar.

46



8. Källförteckning

Tryckta källor:

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2012). Textens mening och makt: metodbok i  

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3., [utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.) (2007). Diskursanalys i praktiken. 1. uppl. Malmö: Liber

Clayhills, Harriet (1991). Kvinnohistorisk uppslagsbok. Stockholm: Rabén & Sjögren

Coleman, Renita, McCombs, Maxwell, Shaw, Donald & Weaver, David (2009). Agenda Setting i Wahl-

Jorgensen, Karin & Hanitzsch, Thomas (red.) The handbook of journalism studies. New York: 

Routledge

Dijk, Teun Adrianus van (2009). News discourse and idelogy i Wahl-Jorgensen, Karin & Hanitzsch, 

Thomas (red.) The handbook of journalism studies. New York: Routledge

Dijk, Teun Adrianus van (1991). Racism and the press. London: Routledge

Esaiasson, Peter (2012). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4., [rev.] 

uppl. Stockholm: Norstedts juridik

Foucault, Michel (1993). Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 2  

december 1970. Stockholm: B. Östlings bokförl. Symposion

Ghersetti, Marina (2012). Journalistikens nyhetsvärdering i Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.) 

(2012). Medierna och demokratin. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur

Isaksson, Emma (2007). Kvinnokamp: synen på underordning och motstånd i den nya kvinnorörelsen. 

Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2007

Lundgren, Kristina, Ney, Birgitta & Thurén, Torsten (1999). Nyheter: att läsa tidningstext. Stockholm: 

Ordfront

47



O'Neill, Deirdre & Harcup, Tony (2009). News values and selectivity i Wahl-Jorgensen, Karin & 

Hanitzsch, Thomas (red.) The handbook of journalism studies. New York: Routledge

Shehata, Adam (2012). Medierna och makten över publiken i Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.) 

(2012). Medierna och demokratin. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur

Artiklar:

Clayhills, Harriet (1987). 8 mars historia i Kvinnobulletinen: Grupp 8 informerar. (17)1/2. Stockholm: 

Grupp 8

McCombs, Maxwell & Shaw, Donald L. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. Public 

Opinion Quarterly 36(1)

White, D. M. (1950). The Gate Keeper: A Case Study In the Selection of News. Journalism Quarterly, s. 

383–390

Uppslagsverk: 

Johansson, Alf W & Sundin, Staffan (2013). Sökord: Dagens Nyheter. Nationalencyklopedin. (Hämtad 

2013-05-15) http://www.ne.se/lang/dagens-nyheter

Jonsson, Sverker (2013). Sökord: Dagens nyheter. Nationalencyklopedin. (Hämtad 2013-05-15). 

http://www.ne.se/lang/göteborgs-posten 

Sandlund, Elisabeth (2013). Sökord: Svenska Dagbladet. Nationalencyklopedin. (Hämtad 2013-05-15) 

http://www.ne.se/lang/svenska-dagbladet

Vallinder, Torbjörn & NE-redaktionen (uppdatering) (2013). Sökord: Sydsvenska dagbladet Snällposten. 

Nationalencyklopedin. (Hämtad 2013-05-15). http://www.ne.se/lang/sydsvenska-dagbladet-snällposten

Västerbottens-kuriren (2013). Sökord: Västerbottens-kuriren. Nationalencyklopedin. (Hämtad 2013-05-

15). http://www.ne.se/lang/västerbottens-kuriren  

48

http://www.ne.se/lang/dagens-nyheter
http://www.ne.se/lang/v%8Asterbottens-kuriren
http://www.ne.se/lang/sydsvenska-dagbladet-sn%8Allposten
http://www.ne.se/lang/svenska-dagbladet
http://www.ne.se/lang/g%9Ateborgs-posten
http://www.ne.se/lang/g%9Ateborgs-posten


Radio och tv-program:

Tankesmedjan 20120308 (2012). Tankesmedjan. Producent: Hanna Olsson, Sveriges Radio, P3, 8 mars 

2012

Efter tio (2012). Efter tio. TV4, 8 mars 2012

Dagstidningar:

DN, 1978-03-08

DN, 1988-03-08

DN, 1998-03-08

DN, 2008-03-08

DN, 2013-03-08

GP, 1978-03-08

GP, 1988-03-08

GP, 1998-03-08

GP, 2008-03-08

GP, 2013-03-08

Sydsvenskan 1978-03-08

Sydsvenskan 1988-03-08

Sydsvenskan 1998-03-08

Sydsvenskan 2008-03-08

Sydsvenskan 2013-03-08

SvD 1978-03-08

SvD 1988-03-08

SvD 1998-03-08

SvD 2008-03-08

SvD 2013-03-08

VK 1978-03-08

VK 1988-03-08

VK 1998-03-08

VK 2008-03-08

VK 2013-03-08

49


	Abstract
	Förord
	Innehållsförteckning
	1. Inledning			5
	2. Bakgrund 			7
	3. Teori 				8
	4. Material och metod		11
	5. Resultat			15

	1. Inledning 

	1.1 Disposition
	1.2 Syfte
	1.3 Frågeställningar 

	2. Bakgrund
	2.1 Internationella kvinnodagens historia

	3. Teori
	3.1 Tidigare forskning
	3.2 Diskursteori
	3.3 Nyhetsvärderingsteori 

	4. Material och metod
	4.1 Presentation av tidningarna
	GP – Göteborgs-Posten
	SvD – Svenska Dagbladet

	4.2 Metod
	4.3 Frågor till materialet

	5. Resultat
	5.1 1978 – Arbete åt alla
	5.2 1988 – Lika löner
	5.3 1998 – “Kvinnor kan, vill och törs”
	5.4 2008 – Jämställdhet och kvinnligt företagande
	5.5 2013 – Internationell jämställdhet

	6. Analys
	8 mars 1978 - Arbete åt alla
	8 mars 1988 - Lika lön
	8 mars 1998 - “Kvinnor kan, vill och törs”
	8 mars 2008 - Jämställdhet och kvinnligt företagande
	8 mars 2013 - Internationell jämställdhet
	6.1 Jämförelse över tid

	7. Slutsatser och diskussion
	8. Källförteckning
	Tryckta källor:
	Artiklar:
	Uppslagsverk: 
	Radio och tv-program:
	Dagstidningar:


