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Abstract 
 
Politik har under hela 1900-talet varit ett manligt bevakningsområde. Men kvinnliga 
journalister har, framför allt under de senaste tjugo åren, tagit sig an ämnet i lika hög grad. 
Men finns det inom den politiska journalistiken ändå skillnader i vad män respektive kvinnor 
bevakar och hur yttrar sig i så fall dessa skillnader? Det har undersökts i den här studien. 

Monica Löfgren Nilssons och Monika Djerf-Pierres teorier om journalistikens kön, 
könsmärkningen av bevakningsområden och deras definitioner av ”hårda” och ”mjuka” 
bevakningsområden, där de mjuka är typiskt kvinnliga och de hårda typiskt manliga, har legat 
till grund för den här undersökningen. 

Studien utfördes kvantitativt, där 579 politiska artiklar från tidningarna Svenska Dagbladet, 
Aftonbladet, Kristianstadsbladet och Dala-Demokraten har ingått. Undersökningen utfördes 
inför riksdags- och EU-valet 2014 och artiklarna är hämtade under perioden oktober 2013 till 
mars 2014. 

Studiens resultat visade att politik i sig fortfarande är ett manligt bevakningsområde i 
landsortspressen, men inte i storstadspressen. I resultatet för varje enskild tidning visade det 
sig att i Dala-Demokraten och Kristianstadsbladet skrev männen mer i både hårda och mjuka 
ämnen inom den politiska bevakningen. Skillnaden var dock mindre i mjuka ämnen, där 
kvinnorna skrev något mer än de gjorde i de hårda. I Aftonbladet skrev män och kvinnor 
nästan lika mycket i både hårda och mjuka ämnen, medan det i Svenska Dagbladet fanns en 
tydligare könsmärkning, där kvinnor skrev mjuka nyheter och män hårda. 

Den politiska sakfråga som manliga journalister totalt rapporterade mest om var ekonomi, 
medan kvinnliga journalister totalt rapporterade mest om mänskliga rättigheter och 
jämställdhet. 

En slutsats av detta arbete är att det fortfarande råder en könsuppdelning av 
bevakningsområdena inom den politiska journalistiken, trots en relativt jämn fördelning 
mellan manliga och kvinnliga journalister både på redaktionerna och i Svenska 
Journalistförbundet. 
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1. Inledning  

Sedan 2012 finns det fler kvinnliga än manliga medlemmar i Svenska Journalistförbundet 

(SJF, 2012, s. 16). Men så har det inte alltid varit. Kvinnor har under hela 1900-talet varit 

underrepresenterade på det journalistiska fältet. När kvinnliga journalister senare ökade i antal 

var de ändå inte konkurrenter till sina manliga kollegor. Detta eftersom män och kvinnor 

rapporterade om olika typer av nyheter. (Djerf-Pierre, 2003, s. 32-34). 

Djerf-Pierre (2003) har till exempel betecknat samhälls- och opinionsjournalistik som ett 

traditionellt manligt journalistiskt fält. Vidare har Djerf-Pierre redovisat könsuppdelningen i 

olika bevakningsområden. Politik, ekonomi och utrikesfrågor har benämnts som ”hårda” och 

manliga nyheter och kultur, sociala frågor och miljö som ”mjuka” och kvinnliga nyheter. 

(Djerf-Pierre, 2003, s. 43) 

Den här uppsatsen undersöker huruvida de ”mjuka” och ”hårda” bevakningsområdena 

framträder i den politiska rapporteringen. Det vill säga ifall män och kvinnor skriver om olika 

politiska sakfrågor samt om de medverkar olika mycket i de opinionsbildande ledartexterna. 

Anledningen till att uppsatsförfattarna valde att studera just könsmärkning inom den politiska 

valbevakningen var för att den politiska journalistiken ansågs vara extra aktuell och 

betydelsefull inför de två valen år 2014 i Sverige. Skulle undersökningen resultera i 

utmärkande mönster i könsmärkningen av vilka politiska partier, opinionstexter och sakfrågor 

som män respektive kvinnor rapporterar om skulle det även kunna bidra till att mediernas 

politiska rapportering blir snedvriden och icke trovärdig.  

Sammanfattningsvis vill uppsatsen finna svar på vad den historiskt tydliga uppdelningen 

mellan mjukt och hårt, kvinnligt och manligt, tillsammans med det idag jämna antalet män 

och kvinnor på tidningsredaktionerna innebär för den politiska journalistikens könsmärkning. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka om manliga och kvinnliga journalister bevakar olika ämnen, 

partier och block i den politiska journalistiken inför 2014 års val. 2014 har fått benämningen 

”supervalår” i och med att det hålls både EU-val och riksdag-, landsting- och kommunval. Ett 

sådant valår är unikt på så sätt att det bara inträffar vart tjugonde år. Där av antog 

uppsatsförfattarna att den politiska bevakningen skulle vara mer betydelsefull och mer 
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omfattande just det här året. Dock undersöker den här studien den politiska bevakningen från 

ett år till ett halvår innan riksdagsvalet, vilket betyder att valkampanjerna inte riktigt tagit fart 

än. 

2.1 Hypotes och delsyfte 
I studien undersöks även skillnaderna i den politiska bevakningen mellan två 

storstadstidningar och två landsortstidningar. Försöksledarna har en hypotes att skillnader 

förekommer mellan vad manliga och kvinnliga journalister på dessa olika redaktioner skriver 

om. En av anledningarna till den här hypotesen är att tidigare forskning visat att mönstren av 

könsmärkning sett olika ut i tidningarna på landsbygden och i storstadstidningarna (Löfgren 

Nilsson, 1994, s. 95-103).  

Ett delsyfte med den här uppsatsen är att komplettera samt ge en uppdaterad bild av vad 

Löfgren Nilsson (1994) kom fram till för 20 år sedan i sin undersökning ”En dag på 

redaktionen – mäns och kvinnors arbete”. Se hennes resultat av undersökningen under 

”Teoretisk ram och tidigare forskning”. 

2.2 Frågeställningar 
Studien utgår från följande frågeställningar: 
- Hur visar sig könsmärkningen i den politiska bevakningen inför supervalåret 2014 i fyra 

papperstidningar där två är landsortspress och två storstadspress? 

- Hur skiljer det sig i den politiska bevakningen av ämnesområden, exempelvis ”hårda” och 

”mjuka” nyheter?  

- Hur skiljer sig bevakningen av olika politiska partier eller block? 

- Hur visar sig könsmärkningen i antalet ledartexter? 

 

3. Bakgrund  

3.1 Politisk journalistik 
Journalistik och politik är två grundläggande verksamheter i samhället. Dessa verksamheter är 

till viss del åtskilda, men samtidigt fungerar de inte utan varandra. (Ekström & Kroon, 2007, 

s. 7) De har båda ett gemensamt intresse av publicitet (Larsson, 2007, s. 148). Medierna är 

beroende av politiken då de innehar en maktposition i samhället genom att presentera 
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information, som i sin tur formas och omformas via medborgarna. Detta har stor betydelse för 

demokratin (Strömbäck, 2012, s. 265). Politiken är beroende av att medierna ger politiker och 

partier uppmärksamhet för att kunna vinna medborgarnas förtroende och röster. (Ekström & 

Kroon, 2007, s. 7) Journalistiken och medierna spelar därför en viktig roll i medborgarnas 

opinionsbildning.  

Enligt Strömbäck (2012) är journalistikens uppgifter inom den politiska bevakningen 

följande: 

• Att ge en verklighetsnära bild av politiken  

• Att granska de inflytelserika i samhället  

• Att berätta om politik på ett underhållande sätt  

• Att öka människors kunskaper om politik  

• Att ge människor sådan information att de fritt och självständigt kan ta ställning i 

samhällsfrågor  

• Att ta upp frågor som människor tycker är viktiga  

• Att låta olika åsikter och kulturyttringar komma till tals  

(Strömbäck, 2012, s. 265-268) 

 

Liksom de existerande förväntningar som finns på politiker och deras arbete finns även 

förväntningar på den politiska journalistiken. Precis som politikerna är medierna i behov av 

att uppfattas som legitima och trovärdiga. Men människors nyhetskonsumtion är frivillig. Det 

är därför viktigt för nyhetsförmedlarna att uppfattas som trovärdiga, eftersom de i längden 

annars tappar läsare, tittare och lyssnare. Dessutom kan politiker manipulera medierna till sin 

fördel, vilket även det leder till att medierna kan tappa i trovärdighet. Dock har människor ett 

kognitivt behov av att orientera sig i samhället, som tillfredsställs via medierna. Därför 

kommer människor ändå fortsätta att ta del av den politiska bevakningen via medierna. 

(Strömbäck, 2012, s. 266-267) 

 

Asp (2011) understryker mediernas faktiska maktposition inför ett val. Han menar att de 

partier som får mest utrymme i medierna antingen kan gynnas eller missgynnas, beroende på 

hur de framställs i medierna. (Asp, 2011, s. 18) De politiska frågor eller problem som får mest 

utrymme i medierna är oftast de frågor som publiken uppfattar som viktiga frågor. 

(Strömbäck, 2012, s. 269, Mc Comb 2006, Shehata 2010, Wanta & Ghanem 2007)  
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Den politiska journalistiken erbjuder en blandning av högt och lågt, tungt och lättsamt, eller 

mer generaliserande; betydelsefullt och mindre betydelsefullt. Den politiska 

mediebevakningen skriver till exempel spekulativa och tolkande analyser, opinionsmätningar, 

recensioner av partiledardebatter och nyheter om sakpolitiska frågor. Men också om 

socialdemokraten som snattade en whiskyflaska på Systembolaget, Anders Borgs nya frisyr 

eller Annie Lööf som iklädd en prinsessklänning svarar på personliga frågor. På grund av 

detta bör bevakningen av politiken inte passera utan ett kritiskt tänkande. (Strömbäck, 2012, 

s. 270) 

3.2 Journalistikens kön 
Inom alla demokratiska samhällen finns en maktelit. Denna finns även inom yrkesgrupper där 

det främst handlar om tillträde till positioner och platser. Ofta har denna maktelit bestått av 

äldre, vita män från övre medelklassen. De personer som däremot har lyst med sin frånvaro i 

dessa sammanhang är kvinnor. Kvinnor över lag, men mer specifikt yngre kvinnor med 

utländsk bakgrund från arbetarklassfamiljer. (Djerf-Pierre, 2007, s. 17) 

Detta har även varit fallet inom journalistyrket. 1950-talet präglades av strikta regler vad det 

gäller kvinnor på nyhetsredaktionerna. En kvinna per tidning var bestämmelsen på den tiden: 

”Tyvärr, vi har redan en kvinnlig reporter”. (Nordberg, 1993, s. 51) 

Sakta men säkert har könsfördelningen mellan journalisterna ändrats på redaktionerna. De 

kvinnliga reportrarna växte i antal och mycket har hänt framför allt under de senaste 30 åren. 

Fram till slutet av 1980-talet utgjorde dock kvinnorna fortfarande en klar minoritet på 

nyhetsredaktionerna. 1989 bestod en tredjedel av journalistkåren av kvinnor. (Löfgren 

Nilsson, 2007, s. 45) 

Men i och med denna patriarkala makthierarki som rådde ökade kvinnomedvetenheten i 

samhälls- och mediestrukturen (Nordberg, 1993, s. 51). Från 1990-talet och framåt har fler 

och fler kvinnliga journalister trätt fram i en tidigare mansdominerad bransch. (Löfgren 

Nilsson, 2007, s. 45) 

Vad kan då denna mansdominans inom journalistiken bero på? Löfgren Nilsson (2007)  

påvisar att kvinnor en gång i tiden inte hade med nyheter att göra. Nyheter som framför allt 

handlade om krig och politik ansågs högst opassande för en kvinna att ta del av. (Löfgren 

Nilsson, 2007, s. 45-46) Fortfarande under det rådande 2000-talet är kvinnor 
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underrepresenterade på toppositionerna, då de endast utgör en fjärdedel av chefsrollerna. 

(Djerf-Pierre, 2007, s. 23)  

Enligt Fagerström (2008) är en anledning till denna uppdelning mellan män och kvinnor den 

blindhet som undermedvetet skapats hos människor, utifrån samhällets stereotypa 

könsframställningar. De schabloner som skildrar män respektive kvinnor är så inpräntade i 

människors samhällssyn att de blivit blinda för dem. Därför uppstår denna uppdelning mellan 

manliga och kvinnliga intressen, framställningar, prestationer och kunskaper. (Fagerström, 

2008, s. 43) 

Begreppet ”könsmärkning” har kommit att användas mycket i dessa sammanhang. Det 

användes första gången av den amerikanska genusforskaren Moss Kanter (1977) och har 

sedan dess blivit ett etablerat begrepp inom forskningsfältet ”Kön och organisation”. 

(Löfgren-Nilsson, 2004, s. 39) 

Begreppet ”könsmärkning” beskriver Löfgren Nilsson (2007) som ett besvärligt men viktigt 

koncept att känna till. (Löfgren Nilsson, 2007, s. 45) Men för att lättare förstå det begreppet 

bör inledningsvis andra begrepp redas ut. ”Kön” i sig är ett begrepp som använts flitigt under 

1900-talet. Begreppet är biologiskt betingat och fyller sin funktion genom att skildra 

människor utifrån funktionen och tillvägagångssättet deras kroppar fortplantar sig. Det har 

efter detta utmärkts olika livsbanor, intressen och platser i samhället för män respektive 

kvinnor. (Edlund, Erson & Milles, 2007, s. 28) 

Där tillkommer begreppet ”könsroller”. Genom detta begrepp uppfattas människosläktet via 

två kön, där de både kompletterar varandra och är varandras totala motsatser. Socialt och 

kulturellt har olika roller och livsmönster för respektive kön skapats. (Edlund, Erson & 

Milles, 2007, s. 28-29) Med engelskans benämning för kön, ”sex”, menas biologiskt kön, 

medan ordet ”gender” innebär socialt skapade könsroller. I svenska språket har även detta 

tagits efter i form av begreppet ”genus”, som även här syftar till könsrollerna. (Kleberg, 1993, 

s. 20-21) 

Med ”könsmärkning” menas att det finns områden eller positioner inom yrkeslivet som är mer 

ämnade åt vissa personer då de fördelats på basis av kön. Mer ingående betyder detta att en 

människa blir stämplad utifrån stereotypa perspektiv som antingen man eller kvinna och med 
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utgångspunkt i detta förutsätts att denne har särskilda kunskaper och intressen. (Löfgren 

Nilsson, 2007, s. 45-46) 

2012 var cirka 200 fler kvinnor än män medlemmar i Journalistförbundet (se tabell 1), alltså 

en relativt jämn könsfördelning, men med ett kvinnligt överskott (SJF, 2012). Men trots en 

bättre könsbalans bland journalisterna skiljer det sig fortfarande mellan de manliga och 

kvinnliga bevakningsområdena (Löfgren Nilsson, 2007, s. 48). 

Tabell 1. Utvecklingen 2001-2012 av antal manliga och kvinnliga medlemmar i Svenska 

Journalistförbundet. 

 Dec -01 Dec -04 Dec -08 Dec -10 Dec -12 

Kvinnor 8959 8682 8367 8737 8867 

Män 10219 9535 8729 8771 8655 

Källa: SJF, 2012. 

 

3.3 ”Hårda” och ”mjuka” bevakningsområden 
Enligt Djerf Pierre (2003) och Löfgren Nilsson (2007) har könsmärkningen av journalisterna 

yttrat sig via bevakningsområden, där män och kvinnor rapporterat om olika typer av nyheter. 

Uppdelningen av bevakningsområdena har betraktats som ”mjuka” respektive ”hårda”, där de 

hårda områdena inom den journalistiska rapporteringen bedömts vara högstatus och de mjuka 

lågstatus (Djerf-Pierre, 2003, s. 36-37).  

Djerf-Pierre (2003) och Löfgren Nilsson (2007) menar att kvinnliga journalister är 

underrepresenterade vad det gäller bevakningsområden som ekonomi, politik, teknik, 

vetenskap, utrikesfrågor, samhällsfrågor, näringsliv, sport- och kriminaljournalistik. Det vill 

säga typiskt ”hårda” områden. Kvinnliga journalister får i större grad istället rapportera om 

familjefrågor, sociala frågor, såsom skola, bostäder, vård och omsorg, och miljö (Löfgren 

Nilsson, 2007, s. 47-48). Detta är exempel på ”mjuka” ämnesområden som inte ligger lika 

högt upp i den journalistiska hierarkin vad gäller bevakningsområden som prioriteras i den 

journalistiska rapporteringen (Löfgren Nilsson, 2007, s. 45). 

Det könsmärkta fältet ”hårt och mjukt” 1900-2000 

I ”Journalistikens kön. Fältets struktur och logik under 1900-talet” av Monica Djerf-Pierre 
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(2003), undersöks bland annat hur könsmärkningen av ”hårda” och ”mjuka” nyheter har 

förändrats under 1900-talet. 

Djerf-Pierre (2003) har utgått från Pierre Bourdieus teorier om den sociala maktens 

reproduktion där det journalistiska fältet är ett av de system där individer ”tävlar” om samma 

vinster och utbyten. Bland annat kan kön vara en typ av tillgång med vilket man vinner 

fördelar på fältet. (Djerf-Pierre, 2003, s. 29-30) 

Partipressen 1900-1950 

Dagspressjournalistiken bestod under den här tiden av en könsmärkning av både positioner 

och bevakningsområden. Kvinnor var mycket underrepresenterade och om de fanns på 

redaktionerna skrev de c-notiser, kåserier eller särskilda artiklar till kvinnosidorna om hus, 

hem och familj. (Djerf-Pierre, 2003, s. 32-34) 

Samtidigt bevakade männen ekonomi, inrikespolitik och andra ämnen, till exempel kultur 

som på den här tiden ansågs som ett manligt högstatusområde. Den manliga chefredaktören 

skrev det opinionsbildade materialet. (Djerf-Pierre, 2003, s. 32-34) 

När antalet kvinnor växte i dagstidningsjournalistiken sågs de inte som konkurrenter till 

männen, istället var de kompletterande då de stod för andra typer av material till tidningen. 

(Djerf-Pierre, 2003, s. 32-34). ”Den politiska och opinionsbildande journalistiken, var 

männens domän” (Djerf-Pierre, 2003, s. 34).  

Professionaliseringens tid 1950-1985 

Under den här perioden blev journalistutbildning allt vanligare. Journalistikens roll som 

granskare av makthavare blev journalistikens viktigaste uppgift i takt med att partipressen 

försvann.  

Trots att kvinnor växte i antal på redaktionerna dominerade männen alla bevakningsområden 

utom hem- och familjesidorna. På 60-talet luckrades fördelningen upp något mellan män och 

kvinnors bevakningsområden men det var fortfarande en tydlig könsmärkning och tydliga 

statusroller, vilket betyder att männen skrev om sådant som hade hög status: politik, 

utrikesnyheter och ekonomi. 

På 70-talet blev det en påtaglig uppdelning mellan ”mjuka” och ”hårda” nyheter. Kvinnor 

skrev om miljö, sociala frågor, konsumentfrågor och männen skrev nio av tio ”hårda” artiklar 

om näringsliv, sport, politik, ekonomi och utrikesfrågor. 
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När jämställdhetsdebatten kom igång på 80-talet var det första steget inte att få kvinnor att 

börja skriva om de ”hårda” nyheterna. Snarare att höja statusen på de ”mjuka”. (Djerf-Pierre, 

2003, s. 35-39) 

Kommersialiseringens och feminiseringens tid 1985-  

Antal manliga och kvinnliga journalister växte under den här tidsperioden till att i stort sett bli 

50/50 i Sverige. Könsmärkningen av bevakningsområden minskade samtidigt till att i stort 

sett utjämnas under den första perioden av 90-talet. (Djerf-Pierre, 2003, s. 43) 

Men enligt undersökningen ”Journalist 2000” framkom det att män fortfarande dominerade de 

”hårda” bevakningsområdena, såsom sport, näringsliv, kriminaljournalistik och 

opinionsjournalistik. Samtidigt som kvinnliga journalister bevakade de ”mjuka” områdena; 

sociala frågor, konsumentfrågor och familjejournalistik. (Asp, 2000) 

Den granskande och grävande journalistiken hade under slutet av 90-talet och början av 00-

talet högst status, samtidigt hade den en tydlig koppling till manlighet. Endast var femte 

vinnare år 1991-2001 av den prestigefulla utmärkelsen ”Guldspaden”, för bästa journalistiska 

gräv, var kvinna. (Djerf-Pierre, 2003, s. 42-43) 

 

4. Teoretisk ram och tidigare forskning  

4.1 Forskning om könsmärkning 
Två namn som återkommer i många sammanhang kring medieforskning om manligt och 

kvinnligt är Monica Löfgren Nilsson och Monika Djerf-Pierre.  

I de undersökningar som dessa två forskare utfört kring könsmärkning och hårda och mjuka 

bevakningsområden råder en samstämmighet i att det förekommer skillnader mellan manliga 

och kvinnliga journalister vad gäller antal män respektive kvinnor på redaktionerna och dess 

positioner i branschen. Forskningen som gjorts kring detta har dock visat att skillnaderna var 

mindre under senare delen av 00-talet än hur det sett ut rent historiskt. Vad som fortfarande 

skiljde sig mellan manliga och kvinnliga journalister var bevakningsområdena. 

Löfgren Nilsson (2004) redovisade i ”Könsmärkning i SVT:s nyheter 1958-2003” hur SVT:s 

nyhetsinslag i Aktuellt och Rapport var uppdelade mellan könen. Hon kom fram till att 

skillnaderna mellan manliga och kvinnliga bevakningsområden i början av 2000-talet åter 
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ökade och gick tillbaka till gamla, traditionella mönster, såsom hårt och mjukt. Ämnen som 

politik, ekonomi och arbetsmarknad dominerades av manliga reportrar. Kvinnorna 

rapporterade i större grad om sociala frågor, miljö, skola och barnomsorg. (Löfgren Nilsson, 

2004, s. 45-48) 

I Löfgren Nilssons undersökning om SVT:s nyheter var 14 procent av de hårda ämnena i 

rapporteringen 1958-1965 av kvinnliga reportrar och 46 procent av manliga reportrar om 

samma ämnen. Under perioden 2000-2003 rapporterade 58 procent kvinnor om hårda ämnen i 

SVT:s nyheter och männen 74 procent. Antalet kvinnor i rapporteringen kring de hårda 

ämnena hade alltså ökat markant, men fortfarande inte till en jämställd nivå. (Löfgren 

Nilsson, 2004, s. 45) 

Undersökningen visade att rapporteringen under perioden 1958-1965 kring de mjuka 

bevakningsområdena till tio procent var producerade av kvinnor och åtta procent av män. Av 

samma ämnen fast under perioden 2000-2003 var 24 procent av de mjuka nyheterna av 

kvinnor och elva procent av män. Detta visar att de kvinnliga journalisterna fortfarande i 

större grad bevakade de mjuka ämnesområdena. Löfgren Nilsson påvisade även att det under 

perioden 1958-1965 över lag fanns fler manliga journalister än kvinnliga journalister, och att 

detta kunde påverka varför resultatet visade en mindre skillnad mellan män och kvinnor från 

den perioden. (Löfgren Nilsson, 2004, s. 45-48) 

Djerf-Pierres forskning om könsmärkning inom journalistiken under 1900-talet visade på en 

stor förändring i vad män och kvinnor rapporterade om. Från början rapporterade männen om 

allt. När kvinnorna senare blev fler i journalistkåren fanns tydliga mönster i kvinnors 

rapportering av mjuka nyheter och männens rapportering av hårda. 

Mellan 90- och 00-talet var könsmärkningen nästan utjämnad, dock dominerade fortfarande 

männen i högstatusområden som inom den grävande journalistiken (Djerf-Pierre, 2003, s. 29-

43).  

I Löfgren Nilssons (1994)  studie ”En dag på redaktionen – mäns och kvinnors arbete” 

undersökte hon mjuka och hårda nyheter i olika medier. Hon hittade bland annat skillnader i 

landsorts- och storstadspressen. När hon undersökte skillnader i inrikesbevakningen mellan 

manliga och kvinnliga journalister under en dag visade det sig att männen totalt sett 

dominerade de hårda nyheterna som politik, näringsliv, brott, försvar och ekonomi och 

kvinnorna hade en totalt sett större dominans i bevakningen av sociala frågor. När det 
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resultatet sedan delades upp för respektive medium visade det sig att det var mer jämställt i 

landsortstidningarna än i storstadspressen. När Löfgren Nilsson vidare undersökte mäns och 

kvinnors specialområden fick hon samma resultat. Skillnaderna mellan mäns och kvinnors 

specialområden både med avseende på de hårda och mjuka ämnena, var mest jämställda i 

landsortspressen. (Löfgren Nilsson, 1994, s. 95-103) 

I en senare undersökning av Löfgren Nilsson (2007) undersöktes den svenska journalistkåren. 

Det var ett forskningsprojekt där JMG samarbetade med Svenska Journalistförbundet för att 

kartlägga hur den svenska journalistkåren såg ut år 2005 och hur den hade förändrats fram till 

dess. Projektet leddes av Kent Asp. Monica Löfgren Nilsson undersökte i det här projektet 

återigen andel kvinnor inom olika bevakningsområden. Hon kom fram till att kvinnor 

framförallt var underrepresenterade på områden som ledartexter, sportjournalistik och 

kriminaljournalistik. Däremot var det mer könsmässigt balanserat i bevakningsområden som 

kultur, utrikesfrågor och övrig politik. (Löfgren Nilsson, 2007, s. 48) 

Van Zoonen (1998) har undersökt den kvinnliga och manliga journalistiken i holländska 

nyhetsmedier. Hon redovisade i sin undersökning att kvinnliga journalister tenderade att 

skriva om sådant som enligt samhällets stereotypa könsroller ansågs ligga dem nära, såsom 

mode, barn och matlagning. Van Zoonen redogjorde även för ”den naturliga 

genusuppdelningen i journalistiken”. Hon menade att manliga journalister skrev om sådant 

som ligger i den offentliga sektorn, medan kvinnliga journalister inriktade sig på den privata 

sektorn. (Van Zoonen, 1998, s. 36) 

Löfgren Nilsson (2009) har även forskat i huruvida kvinnor använder sig av kvinnliga källor. 

Hon redovisade att kvinnor inom journalistiken inte endast har tillfört att fler mjuka 

ämnesområden bevakats, utan att andelen kvinnor i nyhetssammanhang totalt sett har ökat 

sedan de kvinnliga journalisterna blev fler på redaktionerna. Detta på grund av att kvinnliga 

journalister tenderar att använda kvinnliga källor. De har också en benägenhet att i större grad 

använda sig av källor bestående av ”vanligt folk”, istället för officiella källor, såsom politiker, 

myndigheter, experter och organisationer. (Löfgren Nilsson, 2009, s. 15-16) 

I en undersökning om kvinnor och medier har Maria Edström (2000) undersökt hur 

jämställdhetsministern, Margareta Winberg, förekom i medierna år 1999 och 2000. Hon 

redovisade bland annat hur olika manliga och kvinnliga journalister rapporterade om 

jämställdhetsministern. Dubbelt så många kvinnor som män skrev artiklar om 
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jämställdhetsministern. Dessa handlade framför allt om lagstiftningar, nya jämställdhetsmål 

och feminism. De artiklar som männen skrev om Winberg handlade oftast om män eller om 

jordbruk, då Winberg även var jordbruksminister. (Edström, 2000, s. 47)   

Edström redovisade också att jämställdhet är en kvinnofråga i medierna. ”Jämställdhet” 

innebär att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter samt skyldigheter. Det är 

därför inte bara en kvinnofråga. Men det är de kvinnliga journalisterna som har tagit på sig att 

rapportera om sådana frågor. (Edström, 2000, s. 50) 

I de tidigare undersökningar som utförts om könsmärkning har alla nyheter som producerats i 

TV, tidningar eller radio ingått i undersökningarna. I den kvantitativa studie som denna 

uppsats bygger på har endast ett ämne valts ut (politik) som därefter brutits upp i flera ämnen. 

De har i sin tur kategoriserats som hårda eller mjuka bevakningsområden. Det betyder att den 

här undersökningen på så sätt är unik. 

4.2 Tidigare kandidatuppsats  
Kandidatuppsatsen ”Hårda och mjuka bevakningsområden i lokalpressen” skriven av Ida 

Nordenhem och Nadya Norton (2010) har verkat som inspiration bland annat för metod- och 

litteraturanvändningen i den här studien. De undersökte könsmärkningen i Upsala Nya 

Tidning och Vestmanlands Läns Tidning under åren 1999 och 2009. De kom fram till att 

männen dominerade både hårda och mjuka bevakningsområden både under 1999 och 2009, 

med undantaget VLT år 2009, då kvinnor skrev fler mjuka ämnen. (Nordemhem & Norton, 

2010, s. 22) 

4.3 Politisk forskning 
Asp har i en undersökning från 2012 forskat i journalisters olika partisympatier. Han kom 

bland annat fram till att kvinnliga journalister totalt sett sympatiserade något mer med 

vänsterställda partier än sina manliga kollegor (Asp, 2012, s. 92).  
 

Undersökningen visade också att det enskilda parti som journalister sammantaget 

sympatiserade mest med var Miljöpartiet. Manliga journalister sympatiserade, enligt 

undersökningen, mer med Moderaterna och Vänsterpartiet än vad kvinnorna gjorde, medan 

kvinnliga journalister sympatiserade något mer med Miljöpartiet och Centerpartiet än vad 

männen gjorde. (Asp, 2012, s. 105) 
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Ingen forskare har dock undersökt om det finns en könsmärkning i journalisters bevakning av 

partier och block, vilket nu undersökts i den här studien.  

 

5. Metod 

5.1 Kvantitativ innehållsanalys 
Studien utfördes genom en kvantitativ innehållsanalys eftersom den lämpade sig bäst för den 

här undersökningen. Detta på grund av att kvantitativa studier klarar av att mäta ett stort antal 

artiklar samt se mönster i det material som samlats in, vilket också var hela syftet med 

studien. Kvantitativa data används även för att visa på samband mellan olika variabler och 

sedan koppla sambanden till verkligheten (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2003, s. 

214), i det här fallet sambandet mellan kvinnliga och manliga journalister och 

bevakningsområden inom politiken.   

5.2 Val av tidningar 
Fyra papperstidningar valdes ut för studien. Två av dem tillhör storstadspressen och två av 

dem tillhör landsortspressen. De två grupperna av papperstidningar valdes då försöksledarna 

hade en hypotes kring att det skulle finnas skillnader i hur kvinnliga och manliga journalister 

bevakade politiken i landsortspress respektive storstadspress. Löfgren Nilsson (1994) 

redovisade i sin undersökning ”En dag på redaktionen – mäns och kvinnors arbete” att 

uppdelningen mellan mjukt och hårt, kvinnligt och manligt finns i alla olika medier, dock var 

uppdelningen tydligare i storstadspressen än i landsortspressen. (Löfgren Nilsson, 1994, s. 

103) 

Aftonbladet och Svenska Dagbladet valdes ut då de är två giganter i storstadspressen. 

Aftonbladet är en kvällstidning och Svenska Dagbladet är en dagstidning. Båda tidningarna 

ges ut sju dagar i veckan. Aftonbladet har beteckningen ”obunden socialdemokratisk”, medan 

Svenska Dagbladet kallar sig för ”obunden moderat”. Att ha två tidningar som representerar 

olika politisk färg var viktigt då studien också undersökte om män och kvinnor rapporterade 

om olika politiska partier eller politiska block och då var det relevant att ta hänsyn till 

tidningens färg. 

Kristianstadsbladet och Dala-Demokraten är två landsortstidningar. De valdes ut då de har 

stor geografisk spridning. Kristianstadsbladet ligger i Skåne och Dala-Demokraten i Dalarna. 
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Tidningarna bevakar därmed till exempel områden med olika politiska styren. 

Kristianstadsbladet är ”liberal” och Dala-Demokraten betecknas som ”fristående 

socialdemokratisk”. Därmed ingick två papperstidningar med den politiska färgen blå och två 

med den politiska färgen röd i undersökningen. 

De fyra tidningarna har olika upplagor, Aftonbladet har en upplaga på 188 100 och Svenska 

Dagbladet 174 400 (TU, 2014, s. 5). Kristianstadsbladet har en upplaga på 25 900 exemplar 

och Dala-Demokraten 12 800 (TS Mediefakta, 2013). Därmed är storstadstidningarna ungefär 

lika stora medan Kristianstadsbladet är dubbelt så stor som Dala-Demokraten. Den skillnaden 

spelar dock ingen större roll då de båda tidningarna ges ut sex dagar i veckan. 

5.3 Val av tidsperiod. 
Då studien genomfördes under våren 2014 valdes en tidsperiod innan de båda valen. 

Tidsperioden var sex månader och inleddes ungefär ett år innan riksdagsvalet som äger rum i 

september 2014. Tidsperioden blev närmare bestämt från oktober 2013 och fram till mars 

2014. För att få en bra mängd artiklar gjordes sedan ett veckonedslag i varje månad. Det blev 

den 1-7:e, alltså första veckan i varje månad, baserat på datum och inte veckodagar. 

5.4 Urval  
Eftersom undersökningen endast rör artiklar om politik var det viktigt att hitta rätt 

urvalsteknik av artiklar. Inför ett valår kan i stort sett alla typer av artiklar på något sätt 

kopplas till politik. Därför fanns det ett sätt att hitta de artiklar som var mest relevanta för den 

här undersökningen och det var att välja ett antal sökord via ett strategiskt urval. Det innebär 

att försöksledarnas sakkunskaper används för att hitta de enheter som bäst lämpar sig för 

undersökningen. (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2003, s. 219) 

De åtta riksdagspartierna och Feministiskt initiativ samt Piratpartiet, som sitter i EU-

parlamentet, blev sökord. Dessa kompletterades med sökord som ”riksdagen”, ”regeringen”, 

”kommunfullmäktige” och benämningar på de två blocken i svensk politik. Exempelvis 

”alliansen”, ”de rödgröna”, ”de borgerliga” och så vidare. Urvalet bestod av totalt 17 sökord. 

Urvalet gjordes med motivet att de politiska partierna är medievalrörelsens främsta aktörer. 

54 procent av de synliga aktörerna i medievalrörelsen är partierna. (Asp, 2011, s. 29) Med 

största säkerhet missades därför inga artiklar då de artiklar som direkt skulle vara kopplade till 

svensk valpolitik troligen innehöll något av följande sökord: 
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1. Moderaterna  

2. Folkpartiet  

3. Centerpartiet  

4. Kristdemokraterna  

5. Socialdemokraterna  

6. Vänsterpartiet  

7. Miljöpartiet  

8. Sverigedemokraterna  

9. Feministiskt initiativ  

10. Piratpartiet  

11. Regeringen  

12. Riksdagen  

13. Borgerliga  

14. Rödgröna  

15. Alliansen  

16. Oppositionen  

17. Kommunfullmäktige (endast sökord på landsortstidningarna).	  

Artiklarna som ingick i undersökningen hämtades ned digitalt från Retriever Mediearkivet, 

där de flesta artiklar från svensk press arkiveras.  

När urvalet var gjort för respektive tidning valdes artiklar utan byline bort då de inte var 

relevanta för en undersökning om manliga och kvinnliga skribenter. Artiklar som inte rörde 

svensk politik valdes också bort. Det kunde vara artiklar som innehöll ”regeringen”, men som 

inte syftade till den svenska regeringen. I undersökningen togs även debattartiklar bort 

eftersom de inte var skrivna av en journalist, och då det var journalister undersökningen 

syftade till. En del gästkrönikor där det framgick att det inte var en byline av en journalist som 

arbetade på tidningen eller frilansade för tidningen togs också bort. 

Totalt ingick 579 artiklar i undersökningen som kodades i Excel. De fördelade sig relativt 

jämnt mellan tidningarna då det inte skiljde mer än 26 artiklar mellan Svenska Dagbladet som 

hade flest artiklar, 158 stycken, och Dala-Demokraten med minst antal artiklar, 132 stycken. 

För innehållsanalysen skapades ett kodschema med variabler där de viktigaste var skribentens 

kön, typ av text, huvudsakligt ämne, huvudsakligt parti och huvudsakligt block. Anledningen 
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till formuleringen ”huvudsakligt” var att det endast skulle bli ett variabelvärde för varje 

analysenhet då det är lättast att mäta (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2003, s. 218).  

Typ av text var viktigt att koda för att kunna urskilja ledartexter från nyhetstexter i resultatet. 

För att hitta just det huvudsakliga ämnet lästes först hela texten för att avläsa om den hade ett 

tydligt huvudsakligt ämne. Var det svårt att hitta det huvudsakliga ämnet användes tekniken 

att gå tillbaka till rubrik och ingress för att se vilket ämne som var tydligast där. Gick det inte 

att hitta ett huvudsakligt ämne valdes ”inget huvudsakligt ämne”. Samma teknik användes för 

att hitta huvudsakligt parti eller huvudsakligt block (se bilaga 2 för utförlig kodanvisning). 

Pilotstudie och reliabilitetsprövning 

Innan kodningen av artiklarna påbörjades utfördes en pilotstudie för att se vad som behövde 

förtydligas och ändras i kodschemat och kodanvisningen. Detta gjordes via en provkodning 

samt en korskodning, där försöksledarnas resultat jämfördes med varandras. Efter detta 

diskuterades hur skillnaderna som fanns i resultatet av pilotstudien kunde förebyggas genom 

ändringar i kodschemat och kodanvisningen. 

Det gjordes även en reliabilitetsprövning i slutet av kodningsarbetet för att se i hur stor grad 

försöksledarna kodat olika. Detta var en försäkring om att kodningen inte hade styrts av en 

enskild försöksledare (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2003, s. 226). Prövningen 

gjordes med en korskodning, vilket innebar att tjugo artiklar kodades av båda försöksledarna 

och sedan jämfördes för att säkerställa att innehållsanalysen inte var beroende av vem som 

kodat. Resultatet visade att försöksledarna till 87,5 procent hade kodat likadant. Det innebar 

att av 80 olika variabelvärden var det tio som skiljde sig i hur försöksledarna kodat.  

5.5 Definition av ämnen 
De olika ämnena definierades delvis ur ”Spegla, granska, tolka” av Djerf-Pierre och Weibull 

(2001, s. 372-373) samt, Asps ”Mediernas prestationer och betydelse i valet 2010” (2011, s. 

59-62) och Strömbäcks ”Journalistiken och politiken” (2012, s. 271-274). I ”Spegla, granska, 

tolka” definieras tolv nyhetskategorier. Dessa definitioner har till viss del använts, dock har 

de ändrats en del då den här undersökningen endast rör artiklar om politik. Därför har Asps 

(2011) ämnesdefinitioner kompletterat och förtydligat de ämnesområden som de politiska 

artiklarna genom innehållsanalysen delades upp i.  

När det gäller den politiska nyhetsjournalistiken kan den delas upp i sakfrågor och det som 

Strömbäck (2012) kallar för spelgestaltning. Där ingår artiklar som inte handlar om politiska 
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sakfrågor utan istället fokuserar på det politiska spelet, vinnare och förlorare, kampen om 

opinionen och politiska strategier. (Strömbäck, 2012, s. 272) 

Därför blev ”politiskt spel och strategi” en egen ämneskategori. En kategori som precis enligt 

forskningen visade sig vara mycket omfattande i undersökningen. Journalister väljer enligt 

Strömbäck (2012) att i allt högre grad gestalta politiska nyheter som just spel och strategier 

(Strömbäck, 2012, s. 273). 

I följande ämnen (nedan) definieras även om ämnet i fråga räknas som hårt, mjukt eller 

neutralt. Dessa definitioner har bestämts med hjälp av Djerf-Pierres (2003, 2007) och Löfgren 

Nilssons (1994, 2000, 2004, 2007, 2009) begrepp om hårda och mjuka ämnen från deras 

tidigare undersökningar. Försöksledarna har via dessa undersökningar studerat deras sätt att 

kategorisera in ämnena som hårda eller mjuka, och har sedan anpassat ämnesområdena till 

just den här studien. 

Ekonomi (hårt ämne): En artikel som huvudsakligen tar upp ett ekonomiskt ämne eller fråga 

inom politiken. Det kan vara allmänt om budgeten, allmänt om skatter eller kostnader som 

huvudsakligen dominerar artikeln, politiska artiklar som ligger under vinjetten ”ekonomi” 

samt strejker, inflation och räntor. 

Exempel: ”Snart väntas Socialdemokraterna lägga fram sin skuggbudget”.  

Exempel som inte är ekonomi: ”Kostnader för ett nytt badhus”. Eftersom den handlar om 

frågan om ett badhus kommer den inte kodas till variabelvärdet ”ekonomi” utan som ”kultur 

och fritid”. Eller en artikel om budgeten för skolan, där den kodas till ”sociala frågor”, inte 

”ekonomi”. 

Näringsliv (hårt): En artikel som huvudsakligen tar upp frågor om näringslivet, så som 

aktiemarknaden, börsen, enskilda företag, organisationer eller myndigheter.  

Exempel: ”Lönsamma banker hett byte på börsen”. 

Sociala frågor (mjukt): Politiska sakfrågor där man talar om skolpolitik, vård, omsorg och 

bostadsfrågor. Det kan handla om motioner/propositioner om hur äldrevården ska bli bättre 

eller artiklar om bostadsbrist, satsningar på nybyggen med mera. 

Exempel: ”Jan Björklund uttalar sig om Pisa-undersökningen”.  
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Miljö (mjukt): En artikel som huvudsakligen tar upp politiska sakfrågor kring miljö. 

Exempelvis koldioxidskatt, kärnkraft, globala miljöhot, klimatet, biologisk mångfald och 

kemikalier. 

Exempel: ”Centerpartiet vill gå med oppositionen om att avveckla de äldsta svenska 

kärnkraftsreaktorerna”. 

Kultur och fritid (mjukt): En artikel som huvudsakligen tar upp politiska sakfrågor som rör 

kultur eller fritid. Det kan till exempel vara fritidsgårdar, badhus, arenabyggen, järnvägen, 

infrastruktur, museum och statliga teatrar med mera. 

Exempel: ”Kommunfullmäktige vill ha omröstning om att bygga ett nytt shoppingcenter”. 

Mänskliga rättigheter (mjukt): En artikel som huvudsakligen rör frågor om mänskliga 

rättigheter. Till exempel homosexuellas rättigheter, aborträtt, religionsfrihet, likhet inför 

lagen, asylfrågor, rättigheter för personer med funktionsnedsättning/handikapp. 

Exempel: ”Regeringen är överrens om att se över åldersgränsen för könsbyte” 

Utrikesfrågor (hårt): En artikel som i huvudsak rör hur Sverige ska agera gentemot andra 

länder. Biståndsfrågor, EU-frågor med mera. 

Exempel: ”Carl Bildt: så ska Sverige agera i Ukraina-krisen”. 

Invandring/migration (neutralt): En artikel som huvudsakligen rör sakfrågor kring 

invandringspolitik/flyktingpolitik, asyl och hur migrationsverket ska handla i dessa frågor. 

Exempel: ”Sverige väntas ta emot tusentals flyktingar från Syrien nästa år - Tobias Billström 

förklarar situationen”. 

Brott (hårt): En artikel som huvudsakligen tar upp politiska frågor om brott, rättsväsendet 

och domstolar.  

Exempel: ”Beatrice Ask om hur fotbollsvåldet ska försvinna”. 

Försvarsfrågor (hårt): En artikel som huvudsakligen rör politiska frågor om försvaret. 

Exempelvis satsningar på försvaret, FRA-lagen eller försvarsministern uttalar sig i olika 

frågor. 

Exempel: ”Karin Enström vill köpa ytterligare tio Jas Gripen”.  
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Handel (hårt): En artikel som huvudsakligen rör handelspolitik, till exempel handel mellan 

länder, tullar, export och import. 

Exempel: ”Ewa Björling i exportbråk med Mikael Damberg”. 

Jämställdhetsfrågor (mjukt): En artikel som huvudsakligen handlar om jämställdhet, 

kvotering, mamma- och pappaledighet, feminism, diskrimineringsombudsmannen och 

föräldrapenning. 

Exempel: ”Statsministerns lönesänkarlinje är ett hårt slag mot arbetarkvinnorna”. 

Human interest (mjukt): En artikel som huvudsakligen inte rör sakpolitiska frågor i sig, utan 

fokuserar på en politiker som person eller till exempel hur politikerna klädde sig på EU-

toppmötet.  

Exempel: Socialdemokraternas Tomas Rudin snattade whiskyflaska.  

Arbetslöshet/Sysselsättning (neutralt): Artiklar som handlar om jobbfrågor, arbetslöshet 

och politikernas eventuella lösningar på det här.  

Exempel: ”4000 fler jobb när krogmomsen sänktes”  

Försäkringsfrågor (neutralt): Artiklar som handlar om socialförsäkring, a-kassa, pensionen 

med mera. 

Exempel: ”Sjukskrivningar i Region Skåne ökar mest i landet” 

Politiskt spel och strategier (neutralt): En artikel som huvudsakligen inte rör politiska 

sakfrågor i sig, utan istället fokuserar på politiskt spel, strategier och struktur. Till exempel 

opinionsmätningar, partiledardebatter, spekulationer kring vem som blir näste statsminister, 

regeringsbildning och hur partier exempelvis kritiserar varandra.  

Exempel: ”Kommer Socialdemokraterna gå ihop med Vänstern om de vinner valet?” 

Övrig politik (neutralt): Artiklar som inte passar in i någon av de ovanstående kategorierna, 

som exempelvis handlar om kyrkan eller medier. 

Exempel: ”Borde det vara lag på att SVT ska sända OS?” 
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Inget huvudsakligt ämne (neutralt): Artiklar som rör flera olika ämnen i lika stor grad där 

det inte går att utläsa något huvudsakligt ämne. Där det inte heller handlar om politiskt spel 

eller strategier.  

Exempel: ”Annie Lööf berättar om sina sju viktigaste valfrågor”. 

 

6. Metodkritik 

Den kvantitativa innehållsanalysen av de 579 artiklarna byggde på en väl utarbetad 

kodanvisning (se bilaga 2). Den behövde vara mycket tydlig då det var två personer som 

delade upp och kodade materialet. Men trots en kodanvisning finns det risker att det uppstår 

olika bedömningar av artiklarna. En korskodning visade till exempel att försöksledarna till 

12,5 procent hade kodat olika. I vissa fall var några av de skillnaderna det som kodats som 

huvudsakligt ämne. Detta innebär att om en försöksledare kodat alla artiklar hade resultatet 

kunnat bli något annorlunda.  

579 artiklar är inte ett för litet material för att det ska gå att dra slutsatser. Däremot kan det bli 

ett för litet antal när man tittar på enskilda variabelvärden som ett parti eller det huvudsakliga 

ämnet försäkringsfrågor. Till exempel ingick 115 ledartexter i studien och av dem fanns 27 

stycken i Dala-Demokraten. Risken med så få ledartexter från en tidning är att etablerade 

ledarskribenter på tidningen i fråga kan påverka resultatet. Göran Greider gjorde med största 

sannolikhet att det blev en mycket övervägande mängd ledare skrivna av män på Dala-

Demokraten. 

Det kan även ha hänt att artiklar har missats på grund av fel sökord, eller att det har saknats 

artiklar i Mediearkivet från någon av de fyra tidningarna. Det betyder att det kan finnas ett 

bortfall som försöksledarna är omedvetna om. 

Det finns också kritik mot metoden, det vill säga den kvantitativa innehållsanalysen. Den 

mäter bara generellt och kan missa kvalitativa aspekter så som att tolka på djupet och därmed 

förstå helheten (Nilsson, 2010, s. 121).  

 

Resultatet av den här undersökningen visade till exempel att kvinnor skrev många artiklar om 

brott som i sig räknas som ett typiskt manligt område. Dock handlade dessa artiklar många 

gånger om brott mot kvinnor. Ett exempel på det är en artikel från Aftonbladet av Lena Melin 
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från 2014-02-02 om att ”Samtyckesparagrafen i sexualbrottslagstiftningen ändrat sig”. 

Forskning visar att kvinnor oftast skriver om kvinnor och kvinnofrågor. Exempelvis har 

kvinnliga journalister fler kvinnliga källor och skriver som pedagoger med mer närhet och 

inlevelse än män (Löfgren Nilsson, 2009, s. 15-16). Dock kan detta inte upptäckas i en 

kvantitativ innehållsanalys då alla artiklar om brott hamnar i en och samma kategori där 

texten inte analyseras kvalitativt.  

 

I kodningsprocessen märktes behov av att ämnet ”infrastruktur” skulle ha haft ett eget 

variabelvärde istället för att kodas till kultur och fritid. Det kan nämligen ha inneburit att det 

blev ett skevt resultat på just det variabelvärdet. Teknik anses enligt Löfgren Nilsson (2000) 

vara ett hårt ämne och infrastruktur ligger nära ämnet teknik (Löfgren Nilsson, 2000, s. 8). 

Detta gjorde att hårda och mjuka artiklar i den här studien blandades i samma variabelvärde.  

Undersökningen utgick bara från papperstidningar. Det betyder att en del betydelsefulla 

artiklar från tidningarnas webbsidor missades. I Asps (2011) undersökning om ”Mediernas 

prestationer och betydelse i valet 2010” skrev han om internetsajters allt större betydelse som 

informationskälla i valbevakningen, särskilt för förstagångsväljare (Asp, 2011 s. 21). Där av 

är det relevant att kritisera att den här undersökningen endast har utgått från tryckt press.  

 

7. Resultat och analys 

Totalt har 579 artiklar ingått i undersökningen. 158 från Svenska Dagbladet, 141 från 

Aftonbladet, 148 från Kristianstadsbladet och 132 från Dala-Demokraten. 346 artiklar är totalt 

skrivna av män och 217 av kvinnor. Övriga är skrivna av män och kvinnor tillsammans. 

På de olika redaktionerna skiljer sig antalet anställda manliga respektive kvinnliga reportrar 

(se tabell 2). På Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Kristianstadsbladet räknas reportrar 

inom områdena; nyheter, kultur, näringsliv och sport, exklusive chefer, redaktörer, fotografer, 

utrikeskorrespondenter, redigerare och tv-medarbetare. På Dala-Demokraten är även 

fotografer inräknade då alla reportrar även fotar. 	  
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Tabell 2. Antal anställda reportrar på tidningarna. 	  

 

      

7.1 Bevakning av hårda och mjuka ämnen 

18 olika ämnen kodades. När resultatet räknades ut slogs ämnena ihop och bildade tre 

grupper: ”hårda nyheter”, ”mjuka nyheter” och ”neutrala nyheter” där de hårda nyheterna; 

brott, ekonomi, näringsliv, handel, utrikesfrågor och försvar räknas som typiskt manliga 

bevakningsområden. Och mjuka nyheter; sociala frågor, miljö, kultur och fritid, 

jämställdhetsfrågor, mänskliga rättigheter och human interest räknas som typiskt kvinnliga 

bevakningsområden, enligt Djerf-Pierres (2003) och Löfgren Nilssons (2007) definitioner. De 

artiklar som efter kodningen fick benämningen neutrala nyheter är sådana som varken kan ses 

som hårda eller mjuka och varken typiskt manliga eller typiskt kvinnliga. Såsom; politiskt 

spel, migrationsfrågor, försäkringsfrågor, arbetslöshet/sysselsättning, övrig politik och artiklar 

utan ett huvudsakligt ämne.  

Det sammanlagda resultatet visar stora skillnader mellan landsortspressen; Dala-Demokraten 

och Kristianstadsbladet och storstadspressen; Aftonbladet och Svenska Dagbladet. 

Storstadspressen har en mycket jämn fördelning i antal artiklar skrivna av män, 45 procent 

och kvinnor, 51 procent (övriga skrivna av både män och kvinnor) medan landsortspressen 

har stora skillnader i antal artiklar skrivna av män, 76 procent och kvinnor, 23 procent (övriga 

skrivna av både män och kvinnor).  

Det sammanlagda resultatet visar att män har skrivit flest artiklar både om mjuka, hårda och 

neutrala ämnen (se figur 1). Dock är skillnaden minst mellan kvinnliga och manliga 

journalister i bevakningen av mjuka ämnesområden där männen har skrivit 99 artiklar medan 

kvinnorna skrivit 90 artiklar. Det ger inte en helt rättvis bild då landsortspressen, med ett 

 Tidning	   Antal kvinnliga 
reportrar	  

Antal manliga 
reportrar	  

Totalt	  

Svenska Dagbladet	   22	   23	   45	  

Aftonbladet	   18	   18	   36	  

Kristianstadsbladet	   8	   7	   15	  

Dala-Demokraten	   6	   11	   17	  

Källa: Respektive nyhets- eller redaktionschef på tidningarna (2014).	  
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större antal manliga skribenter, påverkar det totala resultatet som visar att männen har skrivit 

mer om allt. 

Hårt och mjukt i storstads- och landsortspressen 

I storstadspressen visar resultatet att fler politiska artiklar är skrivna av kvinnliga skribenter 

än av manliga skribenter. Det gäller både i Svenska Dagbladet med 75 artiklar av män och 78 

artiklar av kvinnor och i Aftonbladet med 58 artiklar av män och 75 artiklar av kvinnor. Dock 

är mönstren tydliga; de bevakar inte samma områden. De manliga journalisterna har skrivit 

artiklar om de hårda ämnena, 57 procent och kvinnor har skrivit om de mjuka ämnena, 62 

procent (se figur 2).   

Störst är skillnaden i artiklar om ekonomi där männen skrivit 13 artiklar och kvinnor tre, samt 

handel där män skrivit samtliga artiklar.  I artiklar om sociala frågor har kvinnliga journalister 

skrivit 23 artiklar och manliga journalister tolv. Kvinnor har även rapporterat mest om 

jämställdhetsfrågor, sju artiklar mot männens tre i ämnet. Ett exempel på ett hårt ämne, där 

kvinnor ändå dominerar bevakningen i storstadspressen är artiklar om brott där kvinnorna 

skrivit 63 procent av alla artiklar som rörde ämnet. 

I landsortspressen domineras den politiska bevakningen i nästan alla ämnesområden av män, 

både mjuka, hårda och neutrala ämnen (se figur 3). Det beror på att 213 artiklar är skrivna av 

män och endast 64 stycken av kvinnor, vilket betyder att de manliga skribenterna skrivit över 

tre fjärdedelar av alla artiklar. Det skiljer dock mest mellan kvinnor och män i bevakningen av 

hårda ämnen där männen skrivit åtta gånger fler artiklar än kvinnor. I bevakningen av mjuka 

ämnen har männen skrivit ungefär dubbelt så många artiklar som kvinnorna. 

Även i landsortspressen är skillnaderna störst i ämnen som ekonomi; män 33 artiklar och 

kvinnor två och näringsliv; män åtta artiklar mot kvinnornas en. Kvinnor har endast skrivit 

mer om ett ämne och det är det mjuka ämnet mänskliga rättigheter, där de skrivit samtliga sex 

artiklar. 

Hårt och mjukt i enskilda tidningar 

I resultatet för varje enskild tidning är Aftonbladet den enda tidning som har fler kvinnliga 

skribenter både i bevakningen av hårda och mjuka ämnen, skillnaden är mycket liten men den 

finns där. Kvinnor har skrivit 21 hårda nyheter mot de manliga kollegornas 17 artiklar. 

Kvinnorna har även skrivit 20 mjuka nyheter och männen 18.  
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I Svenska Dagbladet finns tydligare uppdelning. Männen har skrivit 38 artiklar om hårda 

ämnen mot kvinnornas 25 artiklar i samma kategori. Och kvinnorna har skrivit 29 artiklar om 

mjuka ämnen mot männens 13 artiklar. 

Specifika ämnen 

Totalt finns det en del specifika hårda ämnen där männen är mest framträdande. Det är 

artiklar om ekonomi, där de skrivit 89 procent av alla artiklar. Även handel där de skrivit 

samtliga artiklar samt näringsliv där de skrivit 68 procent av alla artiklar i ämnet. Även 

utrikesfrågor domineras av männen där de har skrivit 58 procent av alla artiklar. 

Specifika mjuka ämnen där kvinnor dominerar är artiklar om mänskliga rättigheter där de 

skrivit 79 procent av alla artiklar och jämställdhetsfrågor där de skrivit 67 procent av alla 

artiklar. 

Det finns ett typiskt mjukt ämne där män dominerar och det är kultur och fritid, i övrigt är det 

förhållandevis jämnt.  

I det neutrala ämnet ”politiskt spel och strategier”, som inte gick att sätta in som mjukt eller 

hårt ämne då det rör allt ifrån opinionsundersökningar till recensioner om partiledardebatter 

och hur ett parti gör för att vinna valet, är män åter dominerande. De har skrivit 63 procent av 

alla sådana artiklar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Fördelningen av hårda och mjuka nyheter mellan manliga och kvinnliga journalister i alla 

tidningar. 
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Figur 2. Fördelningen av hårda och mjuka nyheter mellan manliga och kvinnliga journalister i 

storstadspressen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Fördelningen av hårda och mjuka nyheter mellan manliga och kvinnliga journalister i 

landsortspressen. 
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7.2 Bevakning av politiska partier  
Av de 579 artiklar som ingick i undersökningen kodades 311 artiklar som ”inget huvudsakligt 

parti”. Dessa artiklar handlar istället om flera partier i huvudsak, opinionsmätningar, 

partiledardebatter, riksdagen, regeringen, kommunfullmäktige eller spekulationer om den 

framtida regering som kommer bildas efter valet i september 2014.  

Av de återstående 268 artiklar som presenterar ett huvudsakligt parti kan paralleller dras 

mellan partierna och skribentens kön. De mönster som framträder starkast är att manliga 

journalister skrivit mer om alla partier utom Feministiskt initiativ, Centerpartiet, 

Kristdemokraterna och Miljöpartiet, där den största skillnaden mellan könen finns i 

bevakningen av Feministiskt initiativ och Kristdemokraterna. 

Alla artiklar om Feministiskt initiativ är skrivna av kvinnliga skribenter. Dock ingick endast 

fyra artiklar i undersökningen med Feministiskt initiativ som huvudsakligt parti. 

Av artiklar med Kristdemokraterna som huvudsakligt parti är 86 procent av dem skrivna av 

kvinnor. 

Störst skillnad mellan manliga och kvinnliga skribenter kan observeras i rapporteringen kring 

Moderaterna som huvudsakligt parti, där dubbelt så många män som kvinnor rapporterade om 

partiet i fråga. Stora skillnader kan även visas i bevakningen av Vänsterpartiet, där 73 procent 

av artiklarna är skrivna av män. För diagram av fördelningen mellan alla partier och kön, se 

figur 4. 

Partibevakningen i storstads- och landsortspressen 

Fördelningen mellan skribentens kön och bevakningen av de politiska partierna ser 

annorlunda ut om resultatet delas upp i landsorts- respektive storstadspress. 

I storstadspressen dominerar männen rapporteringen av Sverigedemokraterna, med dubbelt så 

många artiklar som de kvinnliga journalisterna. De manliga journalisterna har likaså här 

skrivit mer om Moderaterna och även mer om Folkpartiet. 

56 procent av artiklarna om Socialdemokraterna är skrivna av kvinnliga journalister, medan 

männen stod för 38 procent av artiklarna. Övriga artiklar om Socialdemokraterna är skrivna 

av både en manlig och en kvinnlig journalist. 
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Kvinnorna i storstadspressen är även mest framträdande i bevakningen av Centerpartiet, där 

de skrivit tolv artiklar mot männens tre.  Även partier som Feministiskt initiativ, Miljöpartiet 

och Kristdemokraterna har en övervägande kvinnlig dominans i rapporteringen.  

Bevakningen av Vänsterpartiet är lika mellan män och kvinnor i storstadspressen. 

Vad det gäller landsortspressen ser resultatet annorlunda ut. Till skillnad från storstadspressen 

har kvinnorna här rapporterat något mer om Sverigedemokraterna. Nio artiklar om 

Sverigedemokraterna är skrivna av kvinnor och sju av män. Det finns endast ett annat parti 

som kvinnliga journalister rapporterat mer om än de manliga och det är Kristdemokraterna. 

Dock ingår endast två artiklar om Kristdemokraterna från landsortspressen i undersökningen. 

Resultatet från landsortspressen visar en tydlig manlig dominans i rapporteringen kring 

partierna. Förutom Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har männen skrivit mer om 

alla politiska partier. Störst skillnad kunde ses i rapporteringen av Moderaterna där männen 

skrivit sju gånger fler artiklar än kvinnorna. I bevakningen av Folkpartiet är sex gånger så 

många artiklar skrivna av män, i bevakningen av Centerpartiet är tre gånger fler artiklar 

skrivna av män, Socialdemokraterna nästan fyra gånger fler artiklar och i rapporteringen av 

Vänsterpartiet är alla artiklar skrivna av män. Dock handlar endast fem artiklar från 

landsortspressen om Vänsterpartiet i huvudsak.  

Partibevakningen i enskilda tidningar 

I resultatet för varje enskild tidning kan vissa aspekter uppmärksammas; Kristianstadsbladet 

är enda tidning där kvinnorna skrivit mer om Sverigedemokraterna, med sex artiklar där 

männen endast stod för två.  

Moderaterna är det parti som alla tidningars manliga skribenter skrivit flest artiklar om och 

där det skiljer sig mest mellan manliga och kvinnliga skribenter. Männen har också skrivit, 

dock ej i lika stor grad, mer om Socialdemokraterna, förutom i Aftonbladet där kvinnorna 

stått för elva artiklar om partiet och männen för fyra. 
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Figur 4. Partibevakningen mellan manliga och kvinnliga journalister i alla tidningar.  

 

Bevakning av politiska block 

Även i rapporteringen av blocken är det många artiklar som inte presenterar något 

huvudsakligt block, närmare bestämt 401 artiklar. Dessa artiklar handlar istället om ett parti i 

huvudsak eller varken om ett huvudsakligt parti eller block, till exempel en artikel om en 

opinionsundersökning eller kommunfullmäktige i Kristianstad. 

Det är många artiklar som behandlar det borgerliga blocket, men eftersom artiklar om 

regeringen kodats som det borgerliga blocket förefaller det sig naturligt att detta block 

bevakas mest. 150 artiklar i undersökningen har det borgerliga blocket som huvudsakligt, 

medan 28 artiklar i huvudsak handlar om det rödgröna blocket. 

Vad det gäller fördelningen mellan manliga och kvinnliga skribenter i rapporteringen kring 

blocken skiljer sig resultatet mellan det borgerliga blocket och det rödgröna.  

I rapporteringen kring det rödgröna blocket är det en jämn fördelning till skillnad från 

rapporteringen kring det borgerliga blocket. Lika många kvinnor som män har rapporterat om 
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det rödgröna blocket. Och ungefär dubbelt så många artiklar om det borgerliga blocket är 

skrivna av manliga journalister.  

Blockrapporteringen i storstads- och landsortspressen 

Dessa resultat skiljer sig dock rejält då de bryts ned till landsorts- och storstadspress. I 

storstadspressen är rapporteringen kring det borgerliga blocket relativt jämnt fördelat mellan 

könen, medan artiklar om det rödgröna blocket till större del är skrivna av kvinnor, där de 

skrivit lite mer än dubbelt så många artiklar.  

I landsortspressen dominerar männen rapporteringen av båda blocken. 85 procent av 

artiklarna om det borgerliga blocket är skrivna av män och 73 procent av artiklarna om det 

rödgröna blocket är även dem skrivna av män.  

7.3 Rapportering via ledartexter 
Ledarsidorna utgör en viktig roll i den politiska bevakningen. Totalt ingår 115 ledartexter i 

undersökningen vilket betyder att det är den mest framträdande politiska text, förutom 

nyhetstext som ingår i undersökningen. Ungefär en femtedel av alla artiklar är ledare.  Här 

presenteras därför resultatet av hur många män respektive kvinnor som skrivit ledartexter:  

Då män dominerar den totala bevakningen av politiska artiklar under den valda perioden visar 

resultatet även att de har skrivit flest ledare. 73 ledartexter är skrivna av män och 42 av 

kvinnor. 

Ledare i storstads- och landsortspressen 

Den stora skillnaden ligger istället i de olika tidningarna för sig och i storstadspressen mot 

landsortspressen (se figur 5). I storstadspressen är det fler kvinnor som skrivit på ledarsidorna, 

63 procent kvinnor mot 37 procent män. Det är fler kvinnor som skrivit ledare i både Svenska 

Dagbladet och Aftonbladet.  

I landsortstidningarna är det däremot klart fler män än kvinnor som skrivit ledare. 52 

ledartexter av män och endast sex av kvinnor. Störst skillnad är det i Dala-Demokraten som 

under den aktuella perioden bara har en ledare skriven av en kvinna och 26 skrivna av män. 
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Figur 5. Antal ledartexter fördelade mellan män och kvinnor i landsorts- respektive 

storstadspressen.  

	  

7.4 Artiklar i innehållsanalysen 

Eftersom undersökningen endast inkluderar artiklar från en vecka i varje månad har specifika 

händelser inträffat under dessa veckor vilket på sitt sätt har påverkat resultatet. Detta på grund 

av att några av de artiklar som ingått i innehållsanalysen dominerats av nyheter om dessa 

politiska händelser under just de dagarna. Dessa politiska nyhetshändelser har varit både av 

det hårda och det mjuka slaget.  

Det inträffar alltid politiska händelser som medierna rapporterar extra mycket om vissa dagar 

och veckor, så i det stora hela har detta inte någon större betydelse för resultatet i 

undersökningen, men kan vara bra att ha i åtanke.  

Under den första veckan som ingick i undersökningen (1-7 oktober 2013) ägde en 

partiledardebatt rum som den politiska bevakningen rapporterade mycket om. Exempel på 

rubriker eller underrubriker från artiklar den veckan är: ”Här lade partiledarna mest krut” 

(Aftonbladet), ”Svensk politik som kampsport i partiledardebatten” (SVD), ”För låg nivå på 

debatten” (Aftonbladet), ”Ett val utan vinnare - en partiledardebatt ett år före valet” 

(Kristianstadsbladet), ”Det argaste mötet hittills” (SVD). Dessa var både recensioner av 

debatten, ledartexter och rena nyhetstexter. Den här nyhetshändelsen gör att det i resultatet är 

många artiklar i det huvudsakliga ämnet ”politiskt spel och strategi”, som är en neutral 

kategori. Resultatet visar att manliga journalister skrivit mest om ”politiskt spel och strategi”. 
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En händelse som inträffade under veckan 1-7 november 2013 var tårtattacken mot 

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Detta resulterade i att fler artiklar 

antagligen handlade om Sverigedemokraterna den veckan. Svenska Dagbladet skrev en artikel 

med rubriken ”Tårtningen ett slag mot demokratin”. Aftonbladet var den tidning med flest 

artiklar om händelsen: ”Oacceptabel attack mot Jimmie Åkesson”, ”Varje attack ökar 

avståndet mellan väljare och folkvalda”, ”Grattis till gratis PR SD”, ”Här kastar hon tårtan” 

och ”Skärp straffet för våld mot politiker” är exempel på rubriker från Aftonbladet om 

händelsen. Dessa artiklar hamnade oftast i kategorin ”human interest”. Resultatet visar att 

kvinnliga journalister skrivit mest i ämnet ”human interest”. 

En händelse som ägde rum under veckan 1-7 december 2013 var Nelson Mandelas bortgång 

som medierna i stort rapporterade mycket om och likaså i artiklar om den politiska betydelse 

denna händelse förde med sig. ”Högerns hat mot Mandela” (Aftonbladet), ”Svenskt stöd 

viktigt för Mandela” (Dala-Demokraten), ”Mandela kanske helt enkelt var unik” (SVD), 

”Sveriges stöd var helt avgörande” (SVD). Dessa artiklar hamnade bland annat i kategorin 

”mänskliga rättigheter”, som är ett av få ämnen som kvinnliga journalister totalt skrivit mest 

om.  

Den 3 december 2013 offentliggjordes även Pisa-undersökningen som visade att Sveriges 

skolor har blivit generellt sämre på alla områden. Många artiklar från denna vecka präglades 

därför även av denna nyhet. Exempelvis ”Skolans störtdykning skapar lokal osämja” 

(Kristianstadsbladet), ”Svensk skola får underkänt” (Dala-Demokraten), ”Skolfrågan visar 

borgerlig spricka” (SVD), ”Efter katastrofrapporten: skolan är den viktigaste frågan inför 

valet” (Aftonbladet). Skolfrågan är i sig ett mjukt ämne och hamnade i ämneskategorin 

”sociala frågor”. Det totala resultatet visar att män skrivit flest artiklar i ämnet ”sociala 

frågor”, det är dock bara i landsortspressen som det resultatet egentligen stämmer. I 

Aftonbladet och Svenska Dagbladet dominerar kvinnor ämnet. De två exempel ovan från 

Aftonbladet och Svenska Dagbladet skrevs av kvinnor medan artikeln från Kristianstadsbladet 

och artikeln från Dala-Demokraten skrevs av manliga journalister.  

Upploppen som har ägt rum i Ukraina under större delen av senvintern och våren 2014 tog 

avstamp i slutet av februari. Därför handlade många artiklar om just detta under veckan 1-7 

mars 2014. ”Hur kunde så många ha fel om Ryssland?” (Aftonbladet), ”Enström vill rusta upp 

i ändrat läge” (SVD), ”Säg upp avtalet med Ryssland” (SVD), ”Svensk utrikespolitik stavas 
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Carl Bildt” (Dala-Demokraten). Det här är exempel på artiklar som hamnade i hårda 

ämneskategorier som ”försvar” och ”utrikesfrågor”. De båda domineras i resultatet av män.  

Ett exempel på en lokal händelse som blivit en följetång i de politiska artiklarna i 

Kristianstadsbladet är diskussioner om bygget av ett nytt köpcenter utanför Kristianstad. 

Exempel på artiklar om denna händelse är: ”C4 Shoppings nya detaljplan godkänd”, ”C4 

Shopping polisanmäler Nätverket – folkomröstningskampanjen”. Dessa artiklar hamnade i 

kategorin ”kultur och fritid” som i Kristianstadsbladet visade sig vara ett av det tydligt 

manliga bevakningsområdena. 	  

	  

8. Slutsats och diskussion 	  

Syftet med uppsatsen var att med hjälp av tidigare forskning om könsmärkning och teorier 

kring uppdelningen av hårda och mjuka nyheter, undersöka om och hur detta avspeglas i den 

politiska bevakningen idag. 

Begreppen mjukt och hårt i dessa sammanhang bör tolkas med en medvetenhet och ett kritiskt 

tänkande. I och med att utvecklingen vad det gäller antal kvinnliga journalister har gått framåt 

sedan 1900-talets mansdominans, kan innebörden av begreppen och ämnesområdena även ha 

ändrats. Mjuka ämnen idag är kanske inte vad mjuka ämnen var på 80- och 90-talet, då 

kvinnorna började öka i antal ute på redaktionerna. Även på senare år kan dessa begrepp ha 

kommit att ändra innebörd. När Djerf-Pierres undersökning 2003 eller Löfgren Nilssons 

undersökning 2007 utfördes var mjuka ämnen något annat än vad de är idag. Trots att dessa 

utfördes för bara elva respektive sju år sedan kan betydelsen av vad som kategoriserades som 

mjukt eller hårt eventuellt innebära något annat nu. Mjuka och hårda ämnen är idag ett mer 

flytande begrepp och inte lika lätt att definiera längre. Nyheter om skolan som varit ett typiskt 

kvinnligt och mjukt område är idag ofta mer åt det hårda hållet. Journalister fokuserar gärna 

på ekonomin och budgeten för skolan istället för skolans pedagogik, vilket gör att Djerf-Pierre 

och Löfgren Nilssons definitioner av hårt och mjukt inte längre har samma innebörd. Detta 

bör tas i åtanke då denna uppsats bygger på begreppen från tidigare undersökningar i en 

journalistisk värld där saker och ting kan förändras fort. 

Även i denna studie har det varit svårt att kategorisera ämnena som ingått i undersökningen 

som hårda eller mjuka, vilket i sin tur är en orsak till att så pass många ämnen kodades som 

neutrala istället.   
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Det är även viktigt att understryka att det material som ingått i undersökningen är för litet för 

att kunna dra generella slutsatser om den politiska journalistiken eller de politiska 

journalisterna i Sverige. Inte heller går det att dra slutsatser om storstadspressen och 

landsortspressen i stort. Däremot går det att säga något generellt om den politiska 

journalistiken i de fyra tidningarna; Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dala-Demokraten och 

Kristianstadsbladet, under den här tidsperioden.  

Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen visar att mönster i könsmärkningen av hårda 

och mjuka bevakningsområden existerar. De är dock endast tydliga i storstadspressen och 

framförallt i Svenska Dagbladet där männen precis som i den traditionella uppdelningen 

dominerar de hårda nyheterna, men är klart underrepresenterade i de mjuka nyheterna. De 

kvinnliga journalisterna på Svenska Dagbladet skriver nästan dubbelt så många mjuka nyheter 

som männen. Alla tidningar i den här studien är könsmärkta men på olika sätt. Aftonbladet är 

minst könsmärkt i uppdelningen av hårda och mjuka nyheter. 

I landsortspressen finns också en könsmärkning men där skriver männen överlag fler artiklar, 

det vill säga både i mjuka och hårda ämnesområden. Skillnaden är dock avsevärt mindre i de 

mjuka ämnena där kvinnor skriver mer än de gör i de hårda.  

Hypotesen om att det skulle finnas skillnader mellan landsortspress och storsstadspress 

verifierades i och med detta resultat. Däremot stämmer inte den skillnad som den här 

undersökningen hittade, med den skillnaden som Löfgren Nilsson (1994) kom fram till i ”En 

dag på redaktionen – mäns och kvinnors arbete”. Hon redovisade att landsortspressen var 

mindre könsmärkt i bevakningsområden än storstadspressen. Löfgren Nilssons resultat är 

dock inte så relevant då det uppenbarligen har hänt mycket under den tjugoårsperiod som gått 

sedan hennes undersökning. Det kan konstateras efter den här undersökningen att 

storstadspressen och landsortspressen sedan 1994 har bytt roller. Idag är det mer jämställt i 

storstadspressen i avseendet med könsuppdelningen av mjuka och hårda nyheter än det är i 

landsortspressen.  

Könsmärkningen kan ha med både den redaktionella organisationen och reportrarnas val och 

specialområden att göra. En anledning till att det är mer jämställt i antal artiklar skrivna av 

män och kvinnor i de två storstadstidningarna kan vara för att de har etablerade politiska 

reportrar av båda könen som har politik som sitt specialområde, till exempel Lena Melin på 

Aftonbladet och Göran Eriksson på Svenska Dagbladet. Därför kan det tänkas att de på 
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storstadsredaktionerna är mer medvetna om och när det blir ojämställt i bevakningen av 

politik. Reportrarna på landsortspressen är inte inriktade på ett specialområde i samma grad 

som reportrarna på storstadstidningarna. Redaktionerna på landsortstidningarna är mindre och 

reportrarna skriver under fler än bara en sektion. Det kan vara anledningen till att det är så 

stor skillnad mellan hur många manliga respektive kvinnliga journalister som skriver om 

politik där. Det kanske tas för givet att det är männens område. Dock har den här studien inte 

undersökt reportrarnas positioner inom den redaktionella strukturen. 

I det sammanlagda materialet som ingick i undersökningen har män skrivit 129 fler politiska 

artiklar än kvinnor. Detta bekräftar Djerf-Pierres (2003) och Löfgren Nilssons (2000) tes om 

att politik i sig är ett traditionellt manligt bevakningsområde. Där av kan det vara en 

bidragande faktor till vad undersökningen resulterade i.  

Det finns dock ämnen där kvinnliga journalister totalt sett har skrivit fler artiklar. Mest 

utmärkande av dessa är mänskliga rättigheter och jämställdhet. Det bekräftar Edströms 

forskning från 2000 om att jämställdhet är en kvinnofråga i medierna. (Edström, 2000, s. 50)  

Något att poängtera är att det nästan är jämnt i storstadspressen vad gäller antal artiklar 

skrivna av manliga respektive kvinnliga journalister. Det betyder att storstadspressen har 

kommit längre i utvecklingen till en jämställd redaktionell miljö, trots den könsmärkning som 

uppdagades via undersökningen. I Aftonbladet och Svenska Dagbladet är det också jämnare i 

hur många ledartexter som skrivits av män respektive kvinnor jämfört med 

Kristianstadsbladet och Dala-Demokraten.  

I landsortspressen skrevs 52 av 58 ledartexter av män. Trots att undersökningen har ett litet 

antal ledartexter är uppdelningen så pass tydlig att slutsatsen kan dras att kvinnor inte 

förekommer alls i lika stor grad som män i det opinionsbildande materialet. 

På Dala-Demokraten arbetar sex kvinnliga reportrar och elva manliga vilket kan vara en 

förklaring till varför det är så många fler politiska artiklar och ledartexter skrivna av män där. 

På Kristianstadsbladet arbetar dock åtta kvinnliga och sju manliga reportrar. Resultatet visade 

att männen skrivit 114 av de 148 politiska artiklarna på tidningen. Det betyder att trots att det 

finns fler kvinnliga reportrar på Kristianstadsbladets redaktion är de mycket 

underrepresenterade i den politiska bevakningen. Frågan om det beror på att de kvinnliga 

journalisterna har valt att skriva om annat än politik eller om det är en ojämställd struktur på 
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redaktionen ligger också utanför ramen för denna studie.  

På Aftonbladet är det helt jämställt i antal manliga och kvinnliga reportrar. Det är också den 

tidning som är mest jämställd vad det gäller bevakningsområden, opinionstexter och totalt 

antal politiska artiklar. 

Svenska Dagbladet som är den tidning där den traditionella uppdelningen av hårt och mjukt är 

som tydligast har en näst intill jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga reportrar på 

redaktionen. Men också den tidning som ändå vidhåller en del traditionella mönster i vad 

männen och kvinnorna bevakar. 

I studien undersöktes också huruvida manliga och kvinnliga journalister bevakar olika 

politiska partier och block. Eftersom männen skrev flest artiklar har de också skrivit mer om 

alla partier utom Feministiskt initiativ, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. 

Intressant med dessa partier som kvinnliga journalister bevakar i något större utsträckning än 

män är att de alla, utom Kristdemokraterna, även har en kvinnlig partiledare, talesperson eller 

språkrör. Det bekräftar Löfgren Nilssons teorier om att kvinnor har kvinnliga källor (Löfgren 

Nilsson, 2009 s. 15-16). Dock kan den här teorin inte styrkas då undersökningen utfördes 

kvantitativt och där könet på källan inte kodades.  

Vad gäller det totala resultatet av blockbevakningen skriver män mer om det borgerliga 

blocket medan det är en jämn rapportering mellan kvinnliga och manliga journalister kring 

det rödgröna blocket. Paralleller kan i förekommande fall dras här till att fler män än kvinnor 

röstar på partier inom det borgerliga blocket samt att kvinnliga journalister sympatiserar något 

mer med vänsterställda partier än män. (Asp, 2012, s. 92) 

Enligt Strömbäck (2012) är de politiska frågor som får störst uppmärksamhet i medierna 

också de frågor som publiken uppfattar som viktigast. I Kristianstadsbladet och Dala-

Demokraten är det en manlig prägel på de politiska och opinionsbildande artiklarna som 

publiken tar del av. Det går inte att säga hur detta påverkar publiken men det man kan fastslå 

är att både politik och medier har ett behov av att vara legitima och trovärdiga. Den 

trovärdigheten borde därför minska då det enligt den här undersökningen inte är jämställt i 

den politiska bevakningen på dessa redaktioner. (Strömbäck, 2012, s. 269) 
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Tyvärr saknas det i stor utsträckning forskning i vad det egentligen betyder att männen 

dominerar vissa journalistiska fält (Djerf-Pierre, 2003, s. 47). Exempelvis vad det då betyder 

att Kristianstadsbladet och Dala-Demokratens politiska journalistik dominerades av män.  

En möjlig slutsats om det journalistiska fältets könslogik är att det journalistiska uppdraget 

förknippas med manlighet (Djerf-Pierre, 2003, s. 48). Samtidigt har föreställningar om vad 

kvinnligt och ”kvinnlig journalistik” är skapat förväntningar som riskerar att kvinnor placeras 

in i facken med de mjuka nyheterna; vård, omsorg, skolan med mera. 

Men könsmärkningen behöver i sig inte uppfattas som ett problem. Om mäns och kvinnors 

olika rapportering ses som en naturlig följd av att män och kvinnor helt enkelt har olika 

intressen och preferenser och driver sin journalistik därefter kan könsmärkningen betraktas 

som oproblematisk. Beror den däremot på att det finns en status och makt där män gynnas på 

kvinnors bekostnad är det ett stort problem ur en jämställdhetssynpunkt.  

Eftersom kvinnliga journalister trädde in senare i yrket har de fått en roll som innebär att de 

ska ”göra skillnad” i yrket eller bidra med andra typer av kunskaper och förändringar. Den 

rollen har männen inte fått eller tagit sig an på samma sätt. (Djerf-Pierre, 2003, s. 29) 

Sammanfattningsvis råder skillnader i de manliga och kvinnliga bevakningsområdena inom 

den politiska rapporteringen. Trots en relativt jämn fördelning mellan könen på redaktionerna 

och i Svenska Journalistförbundet, föreligger en ojämn uppdelning av bevakningsområdena 

inom den politiska journalistiken inför valen 2014. Utvecklingen går framåt, baserat på hur 

könsfördelningen på redaktionerna sett ut under 1900-talet, men fortfarande är en utveckling 

mot total jämställdhet mellan manliga och kvinnliga journalister under progression. 

 

9. Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att undersöka fler tidningar och använda ett större material. 

Dessutom vore det intressant att studera den totala valbevakningen under hela året innan 

riksdagsvalet 2014 för att därmed kunna säga något mer om huruvida hela perioden var 

könsmärkt eller ej.  

Det vore också bra att komplettera den kvantitativa studien med kvalitativa studier för att på 

så vis få en bredare förståelse för var skillnaderna ligger mellan män och kvinnor i den 

politiska valbevakningen. 
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Med intervjuer skulle det dessutom gå att utveckla en diskussion i hur reportrar själva tänker 

om uppdelningen och vilken betydelse de skillnader som hittades kan ha. Då kan det även 

upptäckas vad ojämställdheten beror på, om det är strukturella problem eller något annat som 

ligger bakom den.  

För den här undersökningen kunde antalet variabler ha utökats. Till exempel att även titta på 

vad kvinnliga och manliga skribenter använder för källor. Under studien upptäcktes att 

kvinnor kanske i större grad använde just kvinnliga källor. Dock undersöktes inte det här i den 

kvantitativa innehållsanalysen och därför kunde inget sägas om det.  
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Bilaga 1. Kodschema 

 
Variabel 1: Tidning 
Variabelvärde 1: Svenska Dagbladet 
Variabelvärde 2: Aftonbladet 
Variabelvärde 3: Kristianstadsbladet 
Variabelvärde 4: Dala-Demokraten 

Variabel 2: Datum 
Variabelvärde 1: 1-7 oktober 2013 
Variabelvärde 2: 1-7 november 2013 
Variabelvärde 3: 1-7 december 2013 
Variabelvärde 4: 1-7 januari 2014 
Variabelvärde 5: 1-7 februari 2014 
Variabelvärde 6: 1-7 mars 2014 

Variabel 3: Typ av text 
Variabelvärde 1: Nyhetstext 
Variabelvärde 2: Krönika 
Variabelvärde 3: Ledare 
Variabelvärde 4: Notis 
Variabelvärde 5: Reportage 
Variabelvärde 6: Personporträtt 

Variabel 4: Skribentens kön 
Variabelvärde 1: Manlig skribent 
Variabelvärde 2: Kvinnlig skribent 
Variabelvärde 3: Manlig och kvinnlig skribent 

Variabel 5: Huvudsakligt parti 
Variabelvärde 1: Moderaterna 
Variabelvärde 2: Folkpartiet 
Variabelvärde 3: Centerpartiet 
Variabelvärde 4: Kristdemokraterna 
Variabelvärde 5: Socialdemokraterna 
Variabelvärde 6: Vänsterpartiet 
Variabelvärde 7: Miljöpartiet 
Variabelvärde 8: Sverigedemokraterna 
Variabelvärde 9: Feministiskt initiativ 
Variabelvärde 10: Piratpartiet 
Variabelvärde 11: Övriga Partier 
Variabelvärde 12: Inget huvudsakligt parti 

Variabel 6: Huvudsakligt block 
Variabelvärde 1: De borgerliga/ de blåa/ Alliansen/ Högerblocket/ Regeringen 
Variabelvärde 2: De rödgröna/ Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet/ 
Oppositionen/ Vänsterblocket 
Variabelvärde 3: Inget huvudsakligt block 

Variabel 8: Huvudsakliga ämnesområden/sakfrågor 
Variabelvärde 1: Ekonomi (hårt) 
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Variabelvärde 2: Näringsliv (hårt) 
Variabelvärde 3: Sociala frågor (skola/vård/omsorg/bostadsfrågor) (mjukt) 
Variabelvärde 4: Miljö (mjukt) 
Variabelvärde 5: Kultur och fritid (mjukt) 
Variabelvärde 6: Mänskliga rättigheter (mjukt) 
Variabelvärde 7: Utrikesfrågor (hårt) 
Variabelvärde 8: Invandring/Migrationsfrågor (neutralt) 
Variabelvärde 9: Brott (hårt) 
Variabelvärde 10: Försvarsfrågor (hårt) 
Variabelvärde 11: Handel (hårt) 
Variabelvärde 12: Jämställdhetsfrågor (mjukt) 
Variabelvärde 13: Human interest (mjukt) 
Variabelvärde 14: Arbetslöshet/Sysselsättning (neutralt) 
Variabelvärde 15: Försäkringsfrågor/Social trygghet/Pension (neutralt) 
Variabelvärde 16: Politiskt spel och strategier (politisk struktur, opinionsundersökning, 
partidebatter) (neutralt) 
Variabelvärde 17: Övrig politik (neutralt) 
Variabelvärde 18: Inget huvudsakligt ämne (neutralt) 
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Bilaga 2. Kodanvisning 

 
1. Skribentens kön: 
Manlig skribent: Först tittar vi på skribentens byline. Om det är ett manligt förnamn kodas 
artikeln med ”1” som betyder manlig skribent. Om det inte framgår av namnet ifall det är en 
manlig skribent googlar vi skribentens namn eller tittar på bildbylinen om en sådan finns. Om 
det är två män eller fler som skrivit artikeln kodas det som ”manlig skribent”, det vill säga 
”1”. 

Kvinnlig skribent: Vi utgår från samma anvisningar som vid manlig skribent. 

Manlig och kvinnlig skribent: Om det är en byline med både kvinnlig och manlig skribent 
kodas det som ”3”. Alla kombinationer där både manliga och kvinnliga skribenter 
förekommer som byline kodas på det här sättet. 

2. Typ av text: 

Nyhetstext: En artikel som oftast förkommer under vinjetten ”nyheter” kodas som en 
nyhetstext. Det kan också vara inrikes- eller utrikesartiklar som är nyhetstexter.  I en 
nyhetstext förekommer ingen direkt opinion från journalisten som skrivit den.  

Krönika: En opinionstext som inte är en ledare, men som uttrycker liknande politiska åsikter 
eller diskussioner. Det måste vara en journalist som står bakom texten, därför går 
”gästkrönikor” bort, där det framgår att skribenten inte är journalist. 

Ledare: En opinionsartikel som klart och tydligt har vinjetten ”ledare”, som alltså står på 
tidningens ”ledarsida” och kodas med variabelvärdet ”3”, som betyder ledare. 

Notis: De flesta notiser saknar byline och har därför inte inkluderats. Dock kan det 
förekomma och då definieras en notis som en kort nyhetstext på några få meningar. Den 
innehåller bara de viktigaste fakta om en händelse.  

Reportage: Längre journalistisk berättelse som innehåller person- och miljöbeskrivningar, ofta 
har journalisten vart på plats.  

Personporträtt: En artikel med en person i huvudrollen och som journalisten har intervjuat och 
som beskrivs samt kommer till tals i texten.  

3. Tidning: 

De fyra olika tidningarna som ingår i undersökningen kodas med var sitt variabelvärde, 1-4. 

4. Datum:  

Eftersom urvalet av artiklar består av en vecka i varje månad från varje tidning kodas varje 
vecka för sig. Till exempel en artikel som är hämtad från en av tidningarna den 3/10 2013 får 
variabelvärdet ”1” som innebär 1-7 oktober 2013.  

Detta kodades för att vi skulle kunna gå tillbaka och hitta specifika artiklar. 
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5. Artikelnummer: 

Varje artikel hade ett eget nummer i Excel. Numret blev den sidan artikeln startade på i PDF-
filen som hämtades ned från Mediearkivet. Detta för att vi skulle kunna gå tillbaka och hitta 
specifika artiklar. 

6. Huvudsakligt parti: 

Det ska framgå tydligt om en artikel handlar om ett enda parti i huvudsak. Kodas det till 
exempel med variabelvärde ”1” ska artikeln huvudsakligen handla om Moderaterna, eller en 
politiker från Moderaterna. Det kan till exempel vara en artikel som handlar om en motion 
som har lagts fram av Moderaterna. Även om ett annat parti kommenterar motionen ska det 
vara tydligt att Moderaterna är det huvudsakliga partiet som artikeln fokuserar på.  

Skulle det dock vara så att artikeln i huvudsak handlar om Socialdemokraternas kritik mot 
motionen och det bara nämns att det är Moderaterna som har lagt fram den, då kodas den 
istället som ”5”, det vill säga att den handlar huvudsakligen om Socialdemokraterna. 

Hjälp kan vara att titta vad som står i rubriken eller ingressen och vilket parti som nämns där. 
Det är oftast det ”huvudsakliga partiet” som skribenten väljer att lägga tyngd vid. 

Ofta nämns flera partier som får ungefär lika mycket plats i artikeln. Då kodas detta med 
variabelvärde ”12”, det vill säga inget huvudsakligt parti. 

7. Benämning av block: 

Ibland nämns flera partier från ett av de politiska blocken, till exempel: allianspartierna, de 
borgerliga, regeringen eller de partier som ingår i det här blocket. Eller så nämns motsatsen 
till dem, det vill säga; oppositionen, de rödgröna eller de partier som ingår i det här blocket.  

OBS: Oppositionen kan innebära andra partier som inte ingår i det rödgröna blocket, till 
exempel Sverigedemokraterna.  

Huruvida artikeln kodas som ”huvudsakliga borgerliga blocket” eller ”huvudsakliga rödgröna 
blocket” avgörs i kontext till den. I en artikel om en opinionsundersökning ingår för det mesta 
mer än ett parti, då kan blockkodningen användas om det framgår att artikeln syftar till ett 
huvudsakligt block.  

Om artikeln handlar om regeringen i huvudsak kodas det till ”det borgerliga blocket”. 

Ibland förekommer alla riksdagspartier i en artikel, eller så nämns både det borgerliga och det 
rödgröna blocket, då kodas det med variabelvärdet ”3”, det vill säga ”inget huvudsakligt 
block” 

Det kan vara så att två partier nämns i artikeln utan att någon av dem är ”huvudsakligt parti”. 
Till exempel en artikel där Moderaterna och Socialdemokraterna får lika mycket utrymme. 
Detta kodas då som ”inget huvudsakligt parti” och ”inget block”. 

8. Huvudsakliga ämnesområden:  

Ekonomi (hårt ämne): En artikel som huvudsakligen tar upp ett ekonomiskt ämne eller fråga 
inom politiken. Det kan vara allmänt om budgeten, allmänt om skatter eller kostnader som 
huvudsakligen dominerar artikeln, politiska artiklar som ligger under vinjetten ”ekonomi” 
samt strejker, inflation och räntor. 
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Exempel: ”Snart väntas Socialdemokraterna lägga fram sin skuggbudget”.  

Exempel som inte är ekonomi: ”Kostnader för ett nytt badhus”. Eftersom det handlar om 
frågan om ett badhus kommer den inte kodas till variabelvärdet ”ekonomi” utan som ”kultur 
och fritid”. Eller en artikel om budgeten för skolan, där kodas den till ”sociala frågor”, inte 
”ekonomi”. 

Näringsliv (hårt): En artikel som huvudsakligen tar upp frågor om näringslivet, så som 
aktiemarknaden, börsen, enskilda företag, organisationer eller myndigheter.  

Exempel: ”Lönsamma banker hett byte på börsen”. 

Sociala frågor (mjukt): Politiska sakfrågor där man talar om skolpolitik, vård, omsorg och 
bostadsfrågor. Det kan handla om motioner/propositioner om hur äldrevården ska bli bättre 
eller artiklar om bostadsbrist, satsningar på nybyggen med mera. 

Exempel: ”Jan Björklund uttalar sig om Pisa-undersökningen”.  

Miljö (mjukt): En artikel som huvudsakligen tar upp politiska sakfrågor kring miljö. 
Exempelvis koldioxidskatt, kärnkraft, globala miljöhot, klimatet, biologisk mångfald och 
kemikalier. 

Exempel: ”Centerpartiet vill gå med oppositionen om att avveckla de äldsta svenska 
kärnkraftsreaktorerna”. 

Kultur och fritid (mjukt): En artikel som huvudsakligen tar upp politiska sakfrågor som rör 
kultur eller fritid. Det kan till exempel vara fritidsgårdar, badhus, arenabyggen, järnvägen, 
infrastruktur, museum och statliga teatrar med mera. 

Exempel: ”Kommunfullmäktige vill ha omröstning om att bygga ett nytt shoppingcenter”. 

Mänskliga rättigheter (mjukt): En artikel som huvudsakligen rör frågor om mänskliga 
rättigheter i världen. Till exempel homosexuellas rättigheter, aborträtt, religionsfrihet, likhet 
inför lagen, asylfrågor, rättigheter för personer med funktionsnedsättning/handikapp. 

Exempel: ”Regeringen är överrens om att se över åldersgränsen för könsbyte” 

Utrikesfrågor (hårt): En artikel som i huvudsak rör Sveriges agerande gentemot andra 
länder. Biståndsfrågor, EU-frågor med mera. 

Exempel: ”Carl Bildt: så ska Sverige agera i krisen i Ukraina”. 

Invandring/migration (neutralt): En artikel som huvudsakligen rör sakfrågor kring 
invandringspolitik/flyktingpolitik och hur migrationsverket ska handla i dessa frågor. 

Exempel: ”Sverige väntas ta emot tusentals flyktingar från Syrien nästa år - Tobias Billström 
förklarar situationen”. 

Brott (hårt): En artikel som huvudsakligen tar upp politiska frågor om brott, rättsväsendet 
och domstolar.  

Exempel: ”Beatrice Ask om hur fotbollsvåldet ska försvinna”. 
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Försvarsfrågor (hårt): En artikel som huvudsakligen rör politiska frågor om försvaret. 
Exempelvis satsningar på försvaret, FRA-lagen eller försvarsministern uttalar sig i olika 
frågor. 

Exempel: ”Karin Enström vill köpa ytterligare tio Jas Gripen”.  

Handel (hårt): En artikel som huvudsakligen rör handelspolitik, till exempel handel mellan 
länder, tullar, export och import. 

Exempel: ”Ewa Björling i exportbråk med Mikael Damberg”. 

Jämställdhetsfrågor (mjukt): En artikel som huvudsakligen handlar om jämställdhet, 
kvotering, mamma- och pappaledighet, feminism, diskrimineringsombudsmannen och 
föräldrapenning. 

Exempel: ”Statsministerns lönesänkarlinje är ett hårt slag mot arbetarkvinnorna”. 

Human interest (mjukt): En artikel som huvudsakligen inte rör sakpolitiska frågor i sig, utan 
fokuserar på en politiker som person eller till exempel hur politikerna klädde sig på EU-
toppmötet.  

Exempel: Socialdemokraternas Tomas Rudin snattade whiskyflaska.  

Arbetslöshet/sysselsättning (neutralt): Artiklar som handlar jobbfrågor, arbetslöshet och 
politikernas eventuella lösningar på det här.  

Exempel: ”4000 fler jobb när krogmomsen sänktes”  

Försäkringsfrågor (neutralt): Artiklar som handlar om socialförsäkring, a-kassa, pensionen 
med mera. 

Exempel: ”Sjukskrivningar i Region Skåne ökar mest i landet” 

Politiskt spel och strategier (neutralt): En artikel som huvudsakligen inte rör politiska 
sakfrågor i sig, utan istället fokuserar på politiskt spel, strategier och struktur. Till exempel 
opinionsmätningar, partiledardebatter, spekulationer kring vem som blir näste statsminister, 
regeringsbildning och hur partier exempelvis kritiserar varandra.  

Exempel: ”Kommer Socialdemokraterna gå ihop med Vänstern om de vinner valet?” 

Övrig politik (neutralt): Artiklar som inte passar in i någon av de ovanstående kategorierna, 
som exempelvis handlar om kyrkan eller medier. 

Exempel: ”Borde det vara lag på att SVT ska sända OS?” 

Inget huvudsakligt ämne (neutralt): Artiklar som rör flera olika ämnen i lika stor grad där 
det går inte går att utläsa något huvudsakligt ämne. Där det inte heller handlar om politiskt 
spel eller strategier.  

Exempel: ”Annie Lööf berättar om sina sju viktigaste valfrågor”. 


