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 Abstract 
The overall goal for Swedish equality is that women and men shall have the same 

opportunities, rights and obligations within all areas in life. There is a clear political 

consensus and national unity on this issue. Despite this, our society is still not equal. Why? 

 

Luleå University of Technology has conducted a study of how women and men are exposed 

in media in Norrbotten, with the ambition to produce a broad discussion on the subject. The 

study showed that 72% of all news were about men and 18% were about women. The lack of 

balance that was found as well in writing as in pictures and was maintained by both male and 

female reporters. There was also a difference in how women and men were portrayed. Men 

were portrayed as active while women were portrayed as passive. 

 

This essay is founded on the mentioned study and gives a more theoretical angle of the 

relation between equality and media, through a perspective based on discourse analyse. The 

basis lies within questions as: How does media in Norrbotten reflect women and men? Does 

media produce and/or reproduce conceptions of gender and in that case, which conceptions? 

How does media’s reflection affect the development towards equality? What 

influence/meaning does it have? Does media have the power to influence equality? 

 

The distribution of power and influence is, in Norrbotten, a clear advantage for men, when as 

are much more represented in media. The responsibility for house and children lies on the 

woman, as those keywords are not represented whatsoever among the most common 

keywords for men. This makes it obvious that you are faced with the image that men and 

women carries certain characteristics.      

  

The media-image of Norrbotten is probably of importance for the feeling of familiarity with 

the region for men and women. The male dominance in media does bring consequences. As a 

powerful factor in public, media carries a responsibility to visualise their own part in the 

creation of gender. Media lacks awareness of the importance that the creation of women and 

men contributes to. Stereotypes and biased descriptions counteracts a development of the 

society towards more equality. A more equal content might strengthen the democracy and the 

trust in media. 



Sammanfattning 
Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i livet och det råder politisk 

enighet om detta. Trots denna enighet är vårt samhälle fortfarande inte jämställt. Varför? 

 

Luleå Tekniska Universitet har genomfört en studie av norrbottnisk medias gestaltning av 

kvinnor och män, med ambitionen att skapa en grund för en bredare diskussion om hur 

kvinnor och män skildras i media. Studien visade att 72% av alla nyheter handlade om män 

och 18% handlade om kvinnor. En obalans som återfanns likväl i text som på bild och som 

upprätthölls av såväl kvinnliga som manliga reportrar. Det fanns även en skillnad mellan hur 

kvinnor och män skildras. Män skildrades som aktiva och kvinnor som passiva.  

 

Denna uppsats bygger på nämnda studie och ger en mer teoretisk bild av förhållandet mellan 

jämställdhet och media, genom ett diskursanalytiskt perspektiv. Utgångspunkten ligger i 

frågor som: Hur speglar media i norrbotten kvinnor och män? Producerar och/eller förmedlar 

media föreställningar om genus och i så fall vilka? Hur påverkar medias bild 

jämställdhetsutvecklingen? Vilken påverkan/betydelse har det? Har media makt att påverka 

jämställdheten? 

 

I norrbotten är fördelningen av makt och inflytande en klar fördel för män, då män är 

representerade i media i mycket större utsträckning. Ansvaret för hem och barn vilar på 

kvinnan, då det överhuvudtaget inte finns med bland de tio mest vanliga grupperna av 

nyckelord för män. Detta visar att det är tydligt att man som norrbottning ställs inför bilden att 

män och kvinnor bär på vissa egenskaper.  

 

Bilden av Norrbotten i media har sannolikt betydelse för hur väl män och kvinnor känner sig 

hemmastadda i länet. Den manliga dominansen i media får då konsekvenser. Som maktfaktor 

i det offentliga rummet bär media på ett ansvar att synliggöra sin egen del i skapandet av 

genus. Det saknas en medvetenhet hos media om vad den sammanlagda gestaltningen av 

kvinnor och män skapar för bild. Stereotypa bilder och fördomsfulla framställanden 

motverkar en utveckling av samhället mot ökad jämställdhet. Ett mer jämställt medieinnehåll 

kan stärka demokratin och förtroendet för medierna. 
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1. Inledning 
Lördag den 16 april skriver länets tidningar om den medieundersökning som Luleå tekniska 

universitet gjort på uppdrag av länsstyrelsen. Studien handlar om hur stor övervikt av män det 

är i norrbottnisk media och särskilt inom sporten. Denna dag pryds Norrbottenskurirens fram-

sida av en fotbollsspelare från Bodens BK, ett stort foto som täcker cirka halva tidningen, med 

en hänvisning till den bilaga som följer med och som handlar om den kommande starten av 

fotbollssäsongen. Faktum är att dessa spelare ännu inte åstadkommit något, denna säsong. 

Lite längre ner, i högra hörnet, finns en liten bild med en liten rubrik som meddelar att Ida-

Therese, länets brottartjej, har tagit EM-guld. Hon har dessutom bytt viktklass, vilket gjort 

utmaningen än större. Är detta en typisk bild av hur män och kvinnor speglas i Norrbottens-

media? Eller handlar det bara om att fotbollen är en större publikmagnet? Skulle då storleken 

på reportagen varit densamma om fotbollspelaren var tjej och brottaren var en kille?   

 

1.1 Bakgrund  

Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i livet och det råder politisk enig-

het om detta. Trots denna enighet är vårt samhälle fortfarande inte jämställt. Varför? Det finns 

många olika orsaker till det och det är svårt att hitta en enda lösning som skulle kunna föränd-

ra det. På regional nivå ligger uppdraget att arbeta för det politiska målet delvis hos Länssty-

relsen. I sitt regionala tillväxtprogram slår Länsstyrelsen fast att Norrbotten ska vara en attrak-

tiv och dynamisk region där både män och kvinnor vill leva och arbeta. Mot bakgrund av det-

ta har Luleå tekniska universitet, på uppdrag av Länsstyrelsen, genomfört en studie av norr-

bottnisk medias gestaltning av kvinnor och män. Syftet var att uppmärksamma de regionala 

massmediernas roll för den bild som ges av Norrbotten, både inom länet och utåt mot omgi-

vande regioner. Ambitionen med studien var att skapa en grund för en bredare diskussion om 

hur kvinnor och män skildras i media. Studien, Många manliga män, en studie om hur kvin-

nor och män skildras i norrbottnisk media, presenterades den 15 april 2005 och utgjorde en 

granskning av massmedia i Norrbotten under två veckor i oktober 2004. Studien var till större 

delen en kvantitativ analys, antal och andel kvinnor och män i studerades, men den innehöll 

även en kvalitativ nivå där innehållet till viss del granskades. Dock går materialet inte djupare 

in på text- och bildanalys. Ambitionen var att studien skulle vara så heltäckande som möjligt, 

så att granskningen motsvarar den bild av Norrbotten som en vanlig vardagsläsare, -tittare och 

/eller –lyssnare får. Därför ingick två dagstidningar, två TV-bolag samt en radiostation i stu-
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dien och sammanlagt ingick 1157 artiklar och reportage samt 718 bilder och tv-inslag i analy-

sen.1 Speglingen av Norrbotten och de som bor i regionen diskuteras i Hörnströms undersök-

ning Norrbotten – en framtidsregion för unga högutbildade  kvinnor? Där tydliggörs att bil-

den av Norrbotten i media sannolikt har betydelse för hur väl män och kvinnor känner sig 

hemmastadda i länet. Vidare utpekas länet som ett mansdominerat gruvarbetarlän av de 

kvinnliga respondenterna som ingick i undersökningen.2 Hörnström menar att om norrbott-

ningarna tror på länets möjligheter och strävar framåt med självförtroende och vågar satsa på 

utveckling, så blir Norrbotten en attraktiv plats att leva och bo på. Medias spegling spelar stor 

roll för den bilden. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att, med ett diskursanalytiskt perspektiv, ge en bild av norrbott-

nisk medias gestaltning av kvinnor och män. Att ge en bild av förhållandet mellan jämställd-

het och media. En diskussion kommer att föras om vad diskursen uttrycker och vilken bety-

delse den kan ha. Utgångspunkten ligger i frågor som: Hur speglar media i norrbotten kvinnor 

och män? Producerar och/eller förmedlar media föreställningar om genus och i så fall vilka? 

Hur påverkar medias bild jämställdhetsutvecklingen? Vilken påverkan/betydelse har det? Har 

media makt att påverka jämställdheten? 

 

                                                 
1 Studien beskrivs mer ingående i kapitel 4. 
2 Hörnström 2003:13 
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2. Metod 
För att besvara frågorna som beskrivits i syftet ovan, valde jag att arbeta med ett diskursanaly-

tiskt perspektiv. Det är ett perspektiv som med teorins hjälp bistår till att kliva in bakom text 

och siffror och tydliggöra ett mönster. Den konkreta praktiska verkligheten kan man inte åter-

ge, men detta är ett försök att återge den rådande diskursen. Vidare är det av vikt att syn-

liggöra makten över diskursen och vem som har rätt att definiera när, var och hur man får tala, 

vilket är en central fråga i analysen av diskursen.3 Denna uppsats bygger på Abrahamsson & 

Waaras empiriska undersökning som tidigare refererats till och med hjälp av diskursanalysen 

tas ett mer teoretiskt grepp på materialet. Med diskursperspektivet vill jag spegla den bild av 

verkligheten som media ger och sätta det i en bredare kontext. Kopplingen till jämställdhet, 

samt den forskning som diskuterar vilken makt media har, hjälper till att sätta materialet i 

olika sammanhang för att se hur och varför det ser ut som det gör – och vilka dess verkningar 

är.4  

 

Att analysera media och dess maktutövning kan enligt Ekecrantz & Olsson göras på såväl 

makro- som mikro nivå.5 Makroanalysen handlar om samhällsförhållanden, relationer mellan 

grupper eller intressen, sociala skillnader, institutioner, större strukturer osv. På mikroplanet 

talar man istället om texten mellan källan och läsaren, mellan journalisten och läsaren och 

mellan läsaren och samhället. Det beskrivna samhället är en kulturell konstruktion som upp-

står i mötet mellan beskrivaren och det beskrivna och det skrivna blir text först i mötet med 

läsaren. Denna uppsats belyser kontexten i större utsträckning än texten och kan därmed sägas 

ta ett perspektiv som ligger närmare makro än mikro. För att ta steget från en mikronivå till 

makronivån används ett diskursanalytiskt perspektiv som metod.  

 

2.1 Diskursanalys som metod 

Diskurser kan beskrivas som talordningar och logiker som bestämmer gränserna för vad som 

är socialt och kulturellt accepterat som sant, trovärdigt, förnuftigt, osv. Att studera diskurser 

och sociala konstruktioner innebär att fundera över det som sägs, hur det sägs och hur det an-

nars skulle kunna sägas. När gränserna för diskursen tydliggörs, blir det också påtagligt vad 

som inte är möjligt att säga i ett visst sammanhang.  

 

                                                 
3 Berg 2000:21 
4 Börjesson 2003:24 
5 Ekecrantz & Olsson 1990:18 
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Diskursanalys handlar om att genom sitt studieobjekt, ge perspektiv på fenomenet, att ge det 

ett meningsfullt sammanhang.6 Att backa ett par steg och ge perspektiv till det som annars står 

som självklart. Det vanliga arbetssättet i en diskursanalys handlar om att studera hur texter 

och tal används i olika typer av sammanhang, men en lika viktig aspekt är frågan om vem 

som får tala. Inom varje område som den aktuella diskursen verkar, råder talordningen också 

över vem som definieras som mest kapabel till det mest seriösa talandet.7 Exempel på det kan 

vi finna när man för att ifrågasätta trovärdigheten definierar någon som felinformerad, lekman 

eller inkompetent osv.  

 

Att försöka förstå hur verklighet skapas innebär inte med nödvändighet att man säger hur det 

egentligen är. Det handlar istället om att förstå vilka villkor som gäller för vissa förståelse-

former och därmed också vilka tänkbara meningsskapande handlingar som definierats.8 Man 

kan säga att diskursanalytikern flyttar uppmärksamheten för hur verkligheten är, till förmån 

för hur verklighet skapas. Varför konstrueras den på just det sättet? Hur går det till när världar 

skapas och vad tycks uppfattas som absurt? Foucault, som vanligtvis förknippas med diskurs-

begreppet ville ifrågasätta traditionella samhällsvetenskapliga begrepp och menade att nya 

begrepp måste skapas för att upptäcka nya perspektiv i tillvaron.9 Ingrid Sahlin beskriver det 

så här: 

 

”Diskursanalysen gör det möjligt att se det märkvärdiga i något som fram-

står som naturligt. Ingen text kan uttrycka allt utan vilar på en rad outtalade 

förutsättningar, men i en diskursanalys läser man inte texterna för att un-

dersöka vad författaren vill säga, utan man granskar dem för att undersöka 

vad de underförstår, omöjliggör, respektive implicerar.” 

(Sahlin i Börjesson 2003:23) 

 

Vi lägger till exempel värden och förklaringar även i definitionen bord. Är ett bord ett bord 

endast på grund av formen eller på grund av vad det används till? Diskursanalysen känne-

tecknas av ett intresse för regelbundenheter och ett intresse för de många villkor och förut-

sättningar som utsagor vilar på. 

                                                 
6 Börjesson 2003:25 
7 Börjesson 2003:21 
8 Börjesson 2003:187f 
9 Berg 2000:24 



 6

2.2 Tillvägagångssätt 

Tillvägagångssättet för denna uppsats har sin grund i diskursanalysens utgångspunkter. En 

regelrätt diskursanalys har inte använts, framför allt på grund av att uppsatsens ansats inte 

springer ur textanalysen, utan i större utsträckning handlar om vem som har tillgång till dis-

kursen. En mindre del av uppsatsen behandlar textanalysen och därmed har diskursanalysen 

som metod hanterats i mer allmän form, men dess intentioner finns dock kvar.  

 

En diskursanalys innebär att göra något med det empiriska materialet, inte bara lägga fram det 

så som det såg ut efter insamlandet. Att sätta materialet i olika sammanhang för att se vad 

materialet definieras som.10 För att fånga den aktuella diskursen är det angeläget att upptäcka 

regelbundenheterna i spridningen av uttalanden på den diskursiva arenan. Människor skapar 

utsagor och väljer mellan de ord som finns tillgängliga och det som sägs får konsekvenser, det 

vill säga påverkar föreställningar som frambringar responser.11 Denna uppsats börjar med en 

närmare blick på den norrbottniska mediediskursen ur ett könsperspektiv för att se på de re-

gelbundenheter diskursen speglas av. För att sätta den diskursen i olika sammanhang tas jäm-

ställdhetsdiskursen12 upp. Vilken påverkan det har och vilka konsekvenser det får, är svårt att 

fastställa exakt och kommer nog att diskuteras så länge media finns, men ett bidrag till dis-

kussionen görs genom ett resonemang om medias makt och makten över media. Ett antagande 

som är centralt för denna studie är att media fungerar som medskapare av verklighet. Medier-

na formas av det samhälle som de samtidigt är delaktiga i den diskursiva konstruktionen av. 

De regionala massmedierna har därför en viktig roll för den bild som ges av Norrbotten, både 

inåt till oss själva och utåt mot omgivande regioner. 

 

2.3 Urval, avgränsningar och användning av materialet 

Uppsatsen speglar gestaltningen av kvinnor och män i norrbottnisk media, vilket redan där är 

en avgränsning. Statistiken ska dock relateras till en samhällelig kontext. Det är inte media 

som ensamt skapar det som betecknas som kvinnligt och manligt. Samhället, arbetsmarkna-

den, familjen osv utgör även de en social arena där kvinnor och män genererar och konstitue-

rar könsskillnaderna. I denna uppsats studeras inte de övriga aktörerna ingående. Att utgå från 

Abrahamsson & Waaras undersökning innebär att en stor del av urval och avgränsningar fås 

på köpet. Exempelvis att speglingen är norrbottnisk media och inte nationell, nyheter och inte 

                                                 
10 Börjesson 2003:24 
11 Berg 2000:143 
12 Med jämställdhetsdiskursen menas den diskurs som drivs av riksdag och regering. 
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övrigt mediabrus. Vidare är tidsperioden begränsad till två veckor och med tanke på tids-

aspekten för denna uppsats har inget arbete lagts ner för att öka bevakningen. Det faktum att 

den språkliga analysen ges ett litet utrymme utgör en avgränsning i sig.   

 

2.4 Validitet och reliabilitet 

Enligt Foucault finns det inte någon objektiv verklighet, man kan inte med hjälp av olika me-

toder fånga en verklighet som uppfattas som den enda sanna. Erfarenheter, fördomar och in-

tressen styr våran analys. Med hjälp av en diskursanalys kan man inte återge den konkreta och 

praktiska verkligheten, men man kan återge den rådande diskursen som kan uppfattas av fler 

än forskaren själv.13 Avsikten har inte varit att generalisera slutsatser som framkommit, men 

det kan antas att liknande resultat skulle ha framkommit i jämförelser med media i andra delar 

av landet, eller för den delen riksmedia. Avsikten har inte heller varit att utpeka den sanna 

meningen utan endast presentera en tolkning av utsagor som speglar diskurser. En diskursana-

lys skulle dock kunna bli tydligare med ett längre tidsperspektiv och en eventuell jämförelse 

över tid. Denna uppsats har inte heller tagit hänsyn till annonser och reklam (gäller framför 

allt dagstidningarna) eller det övriga mediebruset. Ett problem kan vara att det inte undersökts 

vilka alternativa val av intervjupersoner reportrarna haft tillgång till. Finns det kvinnor som 

tackar nej till att bli intervjuade? Dock bedöms validiteten fortfarande vara tillfredställande 

eftersom liknande forskning 14 visar på liknande resultat.  

 

 

                                                 
13 Berg 2000:142 
14 Se bl.a Bara Bilder? 
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3. Teoretisk ram 
Den teoretiska ramen utgörs av fyra delar. För ett ge en förståelse för diskursen som ett teore-

tiskt begrepp beskrivs diskursen som teori i den första delen. Den andra delen beskriver jäm-

ställdheten i Sverige ur ett politiskt perspektiv. Den tredje delen beskriver media och jäm-

ställdheten. Dels hur det ser ut på redaktionerna, men också ett vilken bild som speglas. Den 

fjärde och sista delen tar upp vilken makt media har och vem eller vad som har makt över 

media.   

 

Media spelar en viktig roll för granskningen av samhället idag. Med tanke på den stora mängd 

information som dagligen produceras och konsumeras kan man anta att massmedia spelar en 

stor roll för individens syn på omvärlden. Ur vår omvärld hämtar vi budskap, världsbilder, 

bildar åsikter, normer och attityder och media är en arena där intressen och värderingar speg-

las och förmedlas. Medierna är inte en passiv kanal som vidarebefordrar meddelanden, den 

har sin egen logik. Ekecrantz & Olsson tror att en stor, och förmodligen ökande, del av den 

reella maktutövningen i samhället sker mitt i den mediala offentligheten.15 Det betyder inte att 

medierna eller journalisterna kan reduceras till lydiga redskap utan det är snarare en fråga om 

en långt gången symbios där det inte på något sätt är självklart vem som dikterar villkoren. 

 

Enligt Nordicoms undersökning, Mediebarometern 2003, använder vi medier i snitt 6 timmar 

om dagen.16 Relationen till massmedia är livslång17, till skillnad från andra arenor för bud-

skap, som till exempel skolan. Vi lever i en kultur där mediers definitioner av världen är allt 

mer avgörande. I deras berättelser formas olika sätt att se på och förstå vårt eget samhälle och 

andras likväl som oss själva och andra. Här produceras föreställningar om vad som utgör 

manligt och kvinnligt och hur vi ska förstå dem i förhållande till varandra.18 Man kan säga att 

medierna ger oss världen och livet, på ett symboliskt plan. Det medför att representationen i 

media blir viktig ur en demokratisk aspekt då det är viktigt vem som får synas och höras, och 

på vilka villkor det sker.  

 

                                                 
15 Ekecrantz & Olsson 1990:6 
16 Edström 2003:4f, Jacobson (red) 2004:7 
17 Edström & Jacobson 1994:7 
18 Hirdman A 2002:8 
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3.1 Diskurs som teori 

Diskurs förklaras vanligen och lite förenklat som en ”reglerad samtalsordning”. En mer nyan-

serad bild av begreppet innefattar kedjor av utsagor, institutionaliserade framställningsförfa-

randen (praktiker) samt de historiskt och kulturellt givna regler som styr samtalsordningens 

innehåll och form.19 Den franske sociologen Michel Foucault förknippas hofta med diskurs-

begreppet och menar att det handlar om en regelstyrd framställning av utsagor, begrepp, teser 

och teorier som tillsammans utgör en uttalad föreställning om någonting.20 För att tydliggöra 

diskursbegreppet studerade Foucault historien. Som exempel tar han den förändrade synen på 

galenskap som under medeltiden betraktades snarlikt en gåva, till det moderna samhällets syn 

där tyngden läggs på sjukdom och behandling.21 Fokus för hans studier var att skilja ut ”det 

andra” inom olika diskursformer, hur de olika diskurser som kännetecknar en epok eller en 

kultur uppkommer i form av skillnader eller avgränsningar.22 Vansinnets historia är ett exem-

pel på detta, där han pekar på hur vansinnet skapas som ”det andra” i motsats till förnuftet. 

Lindgren menar att diskursbegreppet har en koppling till samhällets maktdimensioner efter-

som diskursbegreppet representerar institutionaliserade sätt att tänka och tala omkring olika 

företeelser och grupper i samhället.23 Makten verkar via olika diskurser i syfte att forma van-

liga uppfattningar om företeelser som exempelvis kriminalitet, galenskap eller sexualitet. Så-

dana typer av expertdiskurser som etablerats av personer med makt kan ofta bara bemötas via 

konkurrerande expertdiskurser. På det sättet, menar Foucault, att diskurser kan användas som 

i syfte att förhindra eller begränsa alternativa sätt att tala eller tänka24. Börjesson menar att 

den profession eller annan grupp som lyckas lansera sin problemdefinition, har rätten att skilja 

sann kunskap från falsk, vetenskap från lekmannaomdömen, objektiv kunskap från subjektiva 

upplevelser, och så vidare. Den röststarkaste gruppen har därmed också den sociala styrkan att 

kunna utestänga andra tolkningar och förståelser av fenomen.25 Detta, menar Lindgren, på-

verkar individen som formar och förbättrar sig själv i relation till de diskurser som omger och 

fyller det sociala fältet.26    

 

Diskursen tar även hänsyn till vem som talar, exempelvis i form av att den som talar riktar sig 

till någon och denne refererar tillbaka till talaren, och refererar därmed till världen utanför det 
                                                 
19 Lindgren i Andersen & Kaspersen (red) 2003:398 
20 Lindgren i Månson (red) 1991:324 
21 För fördjupad läsning, se Foucault (1973) Vansinnets historia under den klassiska epoken 
22 Johansson & Miegel 2002:207 
23 Lindgren 1998:12 
24 Giddens 2003:544 
25 Börjesson 2003:51 
26 Lindgren i Andersen & Kaspersen 2003:395 



 10

språkliga systemet. På detta sätt fungerar diskursen som en process eller ett skeende, som för-

verkligas här och nu. Denna syn på diskursen bygger på ett antagande att det sociala livet är 

symboliskt konstituerat och att de mänskliga subjekten tänker, handlar och talar på ett me-

ningsfullt sätt. Genom att använda sig av diskurs skapar och utvecklar individerna såväl den 

sociala världen som sina identiteter.27  

 

                                                 
27 Johansson & Miegel 2002:192 
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3.2 Jämställdheten i Sverige 

En politisk enighet råder om det övergripande målet för jämställdhetspolitiken, att kvinnor 

och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Det 

har vidare definierats som jämn fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till 

ekonomiskt oberoende. Även lika tillgång till utbildning och personlig utveckling, ansvar för 

hem och barn samt frihet från könsrelaterat våld ingår i definitionen.28 Länsstyrelsen, som har 

regeringens uppdrag att arbeta för att de nationella jämställdhetsmålen får genomslag i länet, 

menar att arbetet för ökad jämställdhet har två aspekter, kvantitet och kvalitet. Den kvantitati-

va aspekten handlar om att nå en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom alla områden 

i samhället, t ex inom utbildningar, yrken, fritidsaktiviteter och maktpositioner. Med jämn 

könsfördelning avses att andelen kvinnor respektive män i en grupp är 40–60 procent eller 

jämnare. Den kvalitativa aspekten handlar om en önskan att uppnå att både kvinnors och mäns 

kunskaper, erfarenheter och värderingar tillvaratas och får berika och påverka utvecklingen 

inom alla områden. Ett uttryck för denna önskan är att kvinnor och män alltid skall bedömas 

efter sina individuella förutsättningar och inte efter kön, och inte heller efter mer eller mindre 

förutfattade meningar om vad som anses utmärka kvinnor och män som grupper.  

 

Vårt samhälle blir allt mer och mer jämställt, men än finns tecken på att klassiska fördelningar 

av exempelvis arbetet i hemmet kvarstår. Ser man på statistiken så är det fortfarande 83% av 

föräldraledigheten som tas ut av kvinnan29, vilket tyder på att det är hon som tar ansvaret för 

barnen. En trolig effekt av det syns i att kvinnor idag tjänar cirka 80% av det män tjänar.30 

Petersen menar att vi juridiskt och politiskt går vi mot ett samhälle där människor får vara just 

människor, inte sina kön. Den generella välfärdspolitiken gör det möjligt för båda könen att 

försörja sig själv och jämställdhetslagarna skyddar från diskriminering på arbetsmarknaden. 

Men det ska ställas mot att könsrollerna nu är mer konserverande än på länge och hon menar 

att reklam och medier talar om för, framför allt kvinnor, att de inte duger som de är. Hela ti-

den matas budskap om bantning, skönhetsoperationer och kosmetika ut.31 Könsroller, som 

bidrar till en svårighet att förändra situationen på exempelvis arbetsmarknaden. 

 

                                                 
28 http://www.bd.lst.se/jamstalld/default.aspx?propID=10000925 2005-05-18 
29 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____27563.asp 2005-05-18 
30 SOU 1997:137 s.1f, 109 
31 Petersen 2001:11 

http://www.bd.lst.se/jamstalld/default.aspx?propID=10000925
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____27563.asp
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I följande avsnitt presenteras två teorier som går till djupet med jämställdhetsproblematiken. 

Anledningen till att de presenteras här är att de båda finns representerade bland statens offent-

liga utredningar (SOU) och kan därmed anses vara accepterade i den jämställdhetsdiskursen.  

3.2.1 Glastak och glasväggar 

I dagens Sverige uppträder arbetsfördelningen mellan könen i flera olika former. Den första 

avser uppdelningen mellan hemarbete och marknadsarbete, där kvinnor tar större ansvar för 

hemarbete och män lönearbetar i större utsträckning. Den ojämna fördelningen av hemarbete 

är en stor orsak till arbetsdelningen och segregeringen mellan män och kvinnor på arbets-

marknaden, som präglas av både horisontell och vertikal segregering. Den horisontella segre-

geringen innebär att fördelningen mellan kvinnor och män i olika sektorer och yrken inte är 

jämn. Ett förhållandevis litet antal män och kvinnor arbetar i yrken med mer balanserad köns-

sammansättning. Vertikal segregering avser den hierarkiska arbetsfördelningen mellan könen 

på arbetsmarknaden, att fördelningen mellan kvinnor och män på olika positioner inom sekto-

rer och yrken inte är densamma. Kvinnor tenderar att systematiskt återfinnas på lägre befatt-

ningsnivåer och mindre prestigefyllda jobb än männen och männen är i större utsträckning 

chefer. Den mest extrema formen av vertikal segregering beskrivs som ett glastak och innebär 

en nivå i företagens hierarkiska struktur som kvinnorna inte kommer över. För att beskriva 

den horisontella segregeringen används begreppet glasväggar.32  

 

Förklaringarna till glastaket är flera, en stor del av befattningssegregeringen förklaras av 

kvinnors och mäns olika utbildningsval. Även deltidsarbete har en negativ påverkan på möj-

ligheten att få ett chefsjobb eftersom det främst är ur gruppen heltidsanställda som arbetsgiva-

re rekryterar till toppbefattningarna. 2003 arbetade 29% av kvinnorna deltid och endast 8,5% 

av männen.33 Kvinnors ansvar för familj och barn spelar en stor roll för att så få kvinnor inne-

har chefspositioner. Under 35 år är skillnaden mellan mäns och kvinnors befattningsnivåer 

mycket små men skillnaderna blir större med stigande ålder och ökat familjeansvar, där det i 

större omfattning är kvinnorna som väljer bort avancemang till högre chefspositioner.34  

3.2.2 Genus 

Att kvinnor generellt intar en underordnad position i samhället kan, enligt Gertrud Åström, 

mycket väl konstateras som menar att det brukar förklaras som rester från en förgången tid 

                                                 
32 SOU 1997:137, sid. 1-2, 109 
33 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____49738.asp 2005-05-22 
34 SOU 1997:137, sid. 132-133 

http://www.scb.se/templates/tableOrChart____49738.asp
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och inte något som återskapas genom en skev könsmaktsordning.35 Hon menar att det är av 

största vikt att vi uppmärksammar att det finns en ordning mellan kvinnor och män och att 

denna ordning strukturerar. En systematik som ordnar män högre än kvinnor.  

 

Genusbegreppet utvecklades för att få en mer inträngande förståelse av maktförhållandena 

mellan män och kvinnor och är kopplat till att uppfattningar om kvinnligt och manligt är soci-

alt konstruerade. Det är med andra ord ett symbiotiskt begrepp där fokus ligger på hur förhål-

landet mellan ”manligt” och ”kvinnligt” definieras inom olika diskurser/institutioner och vilka 

mönster denna relation ger uttryck för.36 Yvonne Hirdman beskriver det som en beteckning på 

ett ”nätverk” av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka ger upphov till 

ett slags mönstereffekter och regelbundenheter.37 Med andra ord en ordningsstruktur av kön 

som också ses som en förutsättning för andra sociala ordningar. Ordningen av människor i 

genus har blivit basen för de sociala, ekonomiska och politiska ordningarna. Vad som gjort 

det möjligt beror, enligt Hirdman, på två saker: isärhållandets logik (att manligt och kvinnligt 

ej bör blandas) samt att mannen är norm. Ju mer differentierat ett samhälle blir, desto mer 

komplex blir isärhållandets/segregeringens uttryck och konsekvenser och därigenom aktuali-

seras den manliga normens logik. Det är ur isärhållningen som den manliga normen legitime-

ras och hon menar att urskiljandet och avskiljandet av en sort, legitimeras på grund av att det 

finns en annan sort. Hirdman menar vidare att det är viktigt att titta närmare på vad som upp-

rätthåller isärhållandets logik. Vilka sociala, ekonomiska, kulturella, psykologiska faktorer 

kan ha underlättat isärhållandet?  

 

                                                 
35 Åström i SOU 1994:3 s.12 
36 Hirdman A 2002:13 
37 Hirdman Y 1988:7ff 
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3.3 Media och jämställdhet 

Mediernas bild av verkligheten har betydelse, bland annat för hur vi uppfattar varandra och 

exempelvis vad kvinnor och män förväntas kunna göra i livet.38 Det offentliga rummet är vad 

som en gång i tiden var samtalen på torget. Idag är det, utöver gator och torg, framförallt me-

diernas, men också de politiska partiernas och andra offentliga aktörers gemensamma arena. 

Det är ett rum för människor att utbyta information, komma till tals och mötas för att kunna 

delta i, påverka och förändra samhället. Vem som har inflytande i det offentliga rummet är 

därför en oerhört viktig fråga i ett demokratiskt samhälle.39 Man kan anta att det offentliga 

rummet är medskapare av vår verklighetsuppfattning och därmed även till vår uppfattning om 

manligt och kvinnligt. Vad som ses som manligt och kvinnligt förändras med tidsbundna so-

ciala och kulturella konstruktioner. I vår kultur är maskulinitet förknippat med aktivitet, makt 

och handlingskraft. Vi får därför ofta se och läsa om vad män gör eller har gjort. Kvinnor 

skildras däremot i allmänhet som passiva, tillgängliga och tillmötesgående.40 Att tala om 

journalistikens konstruktioner av verkligheten möter motstånd hos journalister och forskare 

inom journalistik och Djerf-Pierre menar att metaforen att ”media speglar vekligheten” är 

seglivad.41 Jacobson menar att media i stor utsträckning beskriver kvinnor och män på ett ste-

reotypt sätt och menar att man genom att beskriva människor som motsatspar och uteslutande 

kategorier kan man ge olikheten en maktdimension där en sida dominerar.42  

3.3.1 På arbetsplatsen  

Att journalistiken etablerades som manlig institution och att män hittills dominerat i journalis-

tiken är enkelt att slå fast, menar Djerf-Pierre som tittat på journalismens historia. Hon menar 

att historien är en viktig aspekt för att belysa hur föreställningen om manligt och kvinnligt 

förändrats med tiden för att se hur könsordningen produceras, reproduceras och förändras i 

journalistiken. De första stora genombrotten för kvinnor inom journalistiken kom i början av 

1900-talet. Dock fanns kvinnliga journalister representerade endast till 11% 1914 (statistiken 

gäller tidningar i Stockholm och visade på sämre siffror för landsorten). Men det är även av 

betydelse vem som skrev vad, fortsätter hon. Kvinnor ansvarade för utrikesnyheterna, då de 

ofta var bättre på språk och kunde översatta, och högstatusområden som politik och ekonomi 

skrevs av män. Under 60-talet kunde man tydligt skönja en förändring i den könsmärkta sta-

                                                 
38 Edström 2002:13 
39 Bara bilder? Länsstyrelsen på Gotland 2004:1 
40 Bara bilder? Länsstyrelsen på Gotland 2004:5  
41 Djerf-Pierre 2003:22 
42 Jacobson (red) 2004:24 
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tusfördelningen på redaktionerna. Som chefer och på prestigeplatser som inrikes och utrikes 

var den manliga dominansen stor, medan kvinnorna vanligtvis återfanns bland allmänreport-

rarna. Det var också under denna tid som synen på journalistiken fick ett inslag av ett aktivt 

påverkansideal. Journalistiken blev ett ”uppdrag” att verka som ”tredje statsmakten”, ett på-

verkansideal i första hand till allmänheten och det omgivande samhället. Under 80-talet får 

marknadslogiken ett större inflytande över medierna, som börjar nischa sig, aktiv publikan-

passning, inriktat innehåll och specialbilagor. Djerf-Pierre menar att de olika inriktningarna 

baserar sig på kön och ålder. Till och med mitten av 90-talet ökade antalet kvinnliga journalis-

ter då det stagnerade på 45%. Dock verkar aldrig tillgången till de högre posterna varit till-

gängliga för kvinnor. 2001 var mansdominansen i eliten stor, tre fjärdedelar var män. 89% av 

VD-positionerna var besatta av män och i de redaktionella topparna var två tredjedelar män. 

De mediesektorer där kvinnor erhållit maktpositioner är främst inom populärpress och SR och 

SVT. Alltså där den politiska jämställdhetsdiskursen fått störst inflytande (public service) 

samt där kvinnorna är primär målgrupp (populärpress).43 

 

Allan menar att nyhetsjournalistikens norm är manlig och den reproduceras dagligen. Report-

rarna socialiseras in i den normen och även kvinnliga reportrar antar det förhållningssättet. 

Han menar att kvinnors erfarenheter ständigt blir strukna, trivialiserade och marginaliserade. 

En kvinnas ålder, utseende och giftasstatus beskrivs i mycket större utsträckning än mäns.44 

Edström menar att det inte är reporterns kön som avgör vem som blir intervjuad. I Sverige 

fördelas reporter och nyhetsuppdragen på cirka 60 % män och 40% kvinnor och det är då sna-

rare journalist- och nyhetskulturen som avgör vem som kommer fram i rutan.45  

 

Den nu aktuella diskussionen runt media och dess sanningshalt handlar om objektiviteten, om 

journalisten kan vara objektiv och neutral och skilja mellan fakta och värderingar. Allan pekar 

på att det som då allt som oftast glöms bort, eller avfärdas, är diskussionen om vad som ska-

par sanningen. Sanningen föds eller hittas inte i en individs huvud, den föds mellan människor 

på jakt efter sanningen, i deras kommunikativa interaktion. Han menar att nyhetsspråket ald-

rig kan bli ”neutralt”, att det alltid finns två sidor av myntet i och med att det medvetet adres-

seras till en publik. Det beror på vems orden är och för vem dom menas.46 Djerf-Pierre menar 

                                                 
43 Djerf-Pierre 2003:29ff 
44 Allan i Allan, Branston & Carter 1998:131f 
45 Edström 2002:14 
46 Allan i Allan, Branston & Carter 1998:121ff 
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att dagens journalisters inställning till yrkesrollen innebär att vara kritisk granskare av sam-

hällets makthavare samt ta parti för ”de vanliga människorna”.47  

3.3.2 Bilden utåt 

Vad lär massmedia oss om kvinnor och män? Vilka ideal förmedlas indirekt? Vilka roller är 

godkända, premieras och lyfts fram? Stereotypa skildringar av kvinnor och män tenderar att 

förneka kvinnors värde och överbetona värdet av män. Resultatet av de manliga och kvinnliga 

stereotyperna blir att ensidigheten bekräftas och att det i sin tur upprätthåller förutfattade atti-

tyder om män och kvinnor. Att osynliggöra är ett annat sätt att stereotypisera.48 Innehållsstu-

dier visar att medierna i stort fortsätter att ge uttryck för att kvinnor och män är olika och där-

igenom bör verka inom olika områden.49 

 

Sverige har en betydligt jämnare könsfördelning i TV-rutan än i många andra länder. Det har 

också blivit bättre och bättre med åren.50 Edström påpekar att det är få svenska redaktörer som 

fortfarande hävdar att de bara hämtar hem nyheterna som ligger där ute och väntar. Hon me-

nar även att det få redaktörer fortfarande tror att det är få kvinnor i tidning, radio och tv på 

grund av att det inte finns några kvinnor att intervjua.51 Men trots att vi i Sverige kommit rätt 

långt med jämställdheten och diskussionerna om vikten av densamma, så verkar statistiken 

säga någonting annat. Göteborgs Universitet publicerar årligen ett publicistiskt bokslut över 

media-Sverige. 2003 uppgavs att hela 70% av de huvudpersoner som framträder i tidningen är 

män. Samma bokslut konstaterar att den mest nyhetsmässiga personen i Sverige det året var 

en vit, medelålders man. I en global studie (Global Media Monitoring Project) från 2000, där 

ett sjuttiotal länder ingick, var andelen kvinnor i de viktigaste nyheterna under en och samma 

dag endast 18 procent. Andelen kvinnor var lägst inom områdena politik och ekonomi. I Sve-

rige ligger andelen något högre, 25-35% kvinnor, beroende på hur man mäter och vilka medi-

er som studeras.52 I en undersökning gjord vid Göteborgs Universitet visar det sig att så gott 

som samtliga SVT:s regionala sändningar domineras av män som uttalar sig i olika frågor. 

Nyhetsuppdragen fördelas dock relativt jämnt mellan manliga och kvinnliga reportrar.53 Det 

är även viktigt att värdera var och i vilket sammanhang män och kvinnor finns med i media. 

                                                 
47 Djerf-Pierre 2003:42 
48 Edström & Jacobson 1994:10f 
49 Kleberg 2003:20f 
50 Edström 2002:66 
51 Edström 2005:21 
52 Edström 2002:14 
53 Löfgren Nilsson & Wiik 2003:3 
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Att hamna på förstasidan är synonymt med att man är viktig. Tidningen Vision gjorde 2001 

en undersökning av förstasidor under ett år på tidningarna Veckans Affärer, Finanstidningen, 

Dagens Industri, samt Vision. Det visade att andelen kvinnor på förstasidan låg mellan 13 och 

24%.54 Inom medie- och kommunikationsforskningen ser bilden inte heller annorlunda ut. Av 

de 40 professurer som 2002 var verksamma inom nämnda forskning, var 8% kvinnor.55 

 

Det finns inte någon entydig koppling mellan fler kvinnor och ökad mediebevakning, efter-

som kvinnors representation i samhällslivet är högre än vad som återspeglas i nyheterna.56 Det 

politiska styrfältet har ställt krav på bred social representativitet, både bland yrkesutövare och 

på de perspektiv genom vilka verkligheten skildras. Jämställdhetsdiskursen har därmed för-

bättrat den kvinnliga representationen i medierna.57 Trots det är fortfarande antalet kvinnor i 

nyhetsutbudet lågt. Av alla som intervjuas och förekommer på bild är mellan 25 till 35% 

kvinnor.58 Edström menar att oavsett om en person är påhittad av en manusförfattare eller 

existerar i verkligheten i ett nyhetsinslag så bidrar båda till att skapa vissa föreställningar som 

till exempel makt och kön. SVT:S studie Who speaks in television (1997) med andra nordeu-

ropeiska syskonföretag, visade att 32% av de som syntes i rutan var kvinnor, 36% i SVT. När 

experter och debattörer var med sjönk andelen kvinnor betydligt. Kvinnor uttalade sig framför 

allt om relationer, familj, sociala frågor och hälsofrågor.59  

 

Att tala om genus som en medial kategori innebär inte att representationen av män och kvin-

nor i media, ensamma bestämmer innebörden av genus.60 Konstruktionen, görandet eller ska-

pandet av genus sker på alla nivåer i kultur och samhälle, vilket även gäller medierna som 

både konstruerar och speglar denna process på samma gång. Det är dock sällan som skapandet 

av genus plockas upp till en medveten och reflekterande nivå inom mediediskursen. Ganetz 

menar att det finns en liten medvetenhet om att man som medier producerar och reproducerar 

genus, hela tiden. Fenomenet kallar hon genusslentrian61 då det handlar om vanemässiga, 

omedvetna, oreflekterade och upprepade skildringar av manlighet och kvinnlighet. Den är 

omedveten, inte resultatet av en konspiration, och upprätthålls av såväl kvinnor som män 

inom medierna. Vidare menar Ganetz att den även är osynlig, på så sätt att den inte innehåller 
                                                 
54 Edström 2002:30 
55 Kleberg 2003:8 
56 Edström 2002:16, Kleberg 2003:16f  
57 Djerf-Pierre 2003:48 
58 Jacobson (red) 2004:8 
59 Edström 2002:65 
60 Hirdman A 2002:22 
61 Ganetz 2004:3f 
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exempelvis uppseendeväckande sexistiska skildringar, utan bygger på slentrianmässiga och 

oreflekterade upprepningar av kulturellt och samhälleligt skapade föreställningar om manlig-

het och kvinnlighet.  
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3.4 Media och makten 

Medierna har många funktioner för oss. Som arena för offentliga samtal och demokratiskt 

opinionsbildande finns de med i vårt identitetsskapande och vi söker bekräftelse för beteen-

den, åsikter och handlingar. Vi får kunskap och våra drömmar och fantasier influeras av me-

diernas innehåll.62 Både bildligt och bokstavligt och med stor förutsägbarhet, producerar me-

dierna hela tiden sammanhang, strukturer och relationer.63 Det visuella är en viktig del i ska-

pandet av bandet till publiken och för hur vi ser och uppfattar såväl omvärlden som oss själva. 

Ekecrantz & Olsson går så långt att de menar att medierna i viss mån har övertagit statskyr-

kans roll som förbindelselänk mellan överhet och menighet.64 Avpolitiseringen av pressen i 

Sverige har medfört en förändring i opinionsbildningens organisatoriska bas. Från att ha varit 

ideologisk är den nu framför allt kommersiell. Tidningen är inte längre en viktig länk mellan 

parti, politisk debatt och väljare. Den inordnar istället människor i konsumentkollektiv där 

den fungerar som länk till varumarknaden, ja även till åsikternas varumarknad.65 Forskare är 

överens om att medierna har makt, men att den är svår att definiera. Edström och Jacobson 

menar att massmedieutbudet förstärker rådande politiska och ideologiska system, samtidigt 

som det verkar normerande när det gäller livsstil, människosyn, åsiktsbildning och världsbil-

der.66 Nyhetsjournalistiken har blivit en samhällelig institution och i det ligger att den till stor 

del utgör en självständig maktfaktor, men också att dess funktioner bestäms av förhållanden 

till andra institutioner. Nyhetsjournalistiken kan inte gå på tvärs mot vare sig makten eller 

marknaden.67 

3.4.1 Medias makt 

Det finns en samsyn bland medieforskarna om att massmediernas makt är indirekt och att 

medierna finns med i våra liv som en naturlig ingrediens. Medierna är en av flera speglar i 

vilka vi kan känna igen oss eller inte och här hämtar vi kunskap, världsbilder, bildar åsikter, 

normer och attityder.68 Ekecrantz & Olsson menar att det grundläggande för den mänskliga 

orienteringen i en omvärld är de två parametrarna som anger tid och rum. Konstruktionen av 

tid och rum kan göras till föremål för alla möjliga manipulationer och de menar att det är här 

som den journalistiska textens makt har sitt centrum. Att regleringen tids- och rumsförhållan-

                                                 
62 Jacobson (red) 2004:10 
63 Ekecrantz & Olsson 1990:105 
64 Ekecrantz & Olsson 1990:14 
65 Ekecrantz & Olsson 1990:15 
66 Edström & Jacobson 1994:8 
67 Ekecrantz & Olsson 1990:107 
68 Jacobson (red) 2004:16 
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dena är kanske den mest fundamentala formen av makt, och den som utgör grundförutsätt-

ningen för andra former. Människor binds till relationer i tid och rum och i det ligger kopp-

lingen mellan tiden, rummet och makten. Journalistiken bidrar till skapandet av dessa struktu-

rer och det innebär därmed en form av maktutövning, vanligen i blindo.69 Massmedias sätt att 

presentera verkligheten har därför ett stort inflytande i samhället. Varje uttryck föregås av ett 

val av vad som ska synliggöras, respektive inte synliggöras. Man kan anta att varje del i varje 

text, på en och samma gång, återger något, påverkar sociala identiteter och påverkar sociala 

relationer.  

3.4.2 Makten över media 

Massmediernas roll är även viktig på det sättet att de både påverkar och påverkas av maktrela-

tioner inom det sociala system som de ingår i.70 Därför bör man samtidigt som man diskuterar 

medias makt, också diskutera makten över media. Mediediskursen skapas av medieinstitutio-

ner och publiken på en och samma gång. Det ska ses som en social process som en del av den 

rådande makten och de rådande diskurserna. Inte som en följd av en individs eller en institu-

tions enskilda påverkan.71 Enligt Ekecrantz & Olsson är journalistiken föremål för styrning 

utifrån exempelvis via organisationer som tagit det som sin uppgift att för egen eller andras 

räkning påverka dagordningen för det offentliga samtalet. På det sättet uppstår det de kallar 

”bevakarnas beroende till de bevakade”. Men journalistiken är även föremål för styrning in-

ifrån. Den organisatoriska makten över journalistikens innehåll ligger i redaktionens organisa-

tion, beslutsfattandet och de redaktionella rutinerna. Ibland i finns detta uttryckt i en policy, 

men ofta framkommer den via den oskrivna policyn, det som sitter i väggarna. Ekecrantz & 

Olsson menar att den makt media besitter är en opinionsbildningsmakt som synliggörs av att 

man driver en linje och har en politisk/ideologisk hållning som sätter spår i redigeringen, me-

diets val av ämne eller bild och så vidare. I längden bidrar detta till produktion av strukturer, 

då texten skapar läsaren, TV-apparaten tittaren och i större skala, medierna publiken. Som 

exempel nämns att fler och fler tidningar skapar ett allt större antal sektioner, vilka svarar mot 

en tänkt sektionsindelad familj.72 Tidningarna kopierar inte det språk som läsarna använder, 

utan språket är en diskursiv modell som baseras på tanken om vilka läsarna är.73  

                                                 
69 Ekecrantz & Olsson 1990:26f  
70 Lindgren 1998:17 
71 van Zoonen 1994:8 
72 Ekecrantz & Olsson 1990:8-9 
73 Hirdman A 2002:47 
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4. Norrbottnisk medias gestaltning av kvinnor och män. 74 
Det media-projekt som utmynnande i rapporten Många manliga män, leddes av Lena Abra-

hamsson och Peter Waara från institutionen för arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universi-

tet. Materialinsamlingen skedde av doktoranden Ann-Kristin Juntti Henriksson och datain-

matningen utfördes av mig. Studien omfattar två länstäckande dagstidningar (Norrbottens-

Kuriren och Norrländska Socialdemokraten), Sveriges Television Norrbotten, TV4 Norrbot-

ten och Sveriges Radio Norrbotten. Under två veckor, hösten 2004, granskades medierna och 

för att veckorna ska kunna vara någorlunda representativa för media i Norrbotten sett över 

året som helhet, var valet av veckor noggrant övervägt. För det första valdes älgjaktsveckorna 

bort, eftersom det då finns en uppenbar risk för överrepresentation av män i reportagen. Under 

granskningsperioden urskiljde sig en enda tydligt avvikande händelse, som handlade om en 

man som blivit dödad av en björn i Jokkmokk. Sammanlagt ett tjugotal av 976 rubriker i tid-

ningarna ägnades åt björnolyckan. I övrigt fanns ingen enskild fråga eller händelse som domi-

nerade nyhetsrapporteringen under granskningsperioden. Granskningen innefattade dock inte 

reklam och annonser och inte heller familjesidorna och TV-sidorna. Totalt granskades 1157 

reportage och 718 bilder. Reportagen fördelade sig på 965 tidningsartiklar, 116 TV-

reportage/inslag och 76 radioreportage/inslag. När det gäller dagstidningarna är materialet 

tillräckligt omfattande för att inte ett enskilt reportage påverkar utfallet. TV och radio-

materialet är mindre, men visar dock samma mönster som tidningarna och Abrahamsson & 

Waara menar att man då kan anta att bilden inte är missvisande. Alla artiklar handlar inte om 

kvinnor eller om män, vilket innebär att vid analysen av hur män och kvinnor framträder i 

media, har några av undersökningens 1157 artiklar/reportage fallit ifrån vilket innebar att bas-

antalet minskade något. Abrahamsson & Waara utgick från några centrala frågeställningar för 

att analysera materialet. Svaren på Vem rapporteras det om? och Vem syns i bild? handlar om 

antal och storlek (längd) på reportage och bilder. Spelar mediet någon roll? jämför de olika 

typerna av medier och frågan om journalistens kön spelar roll? ställdes även till materialet. 

För en mer kvalitativ inblick ställdes även frågan I vilket innehåll, typ av artikel och i vilket 

sammanhang finns kvinnor respektive män med i reportagen? Här analyserades rubriker och 

nyckelord som beskrev innehållet i reportagen.  

 

4.1 Många manliga män 
Resultatet av Abrahamsson & Waaras studie visar en stor överrepresentation av män. I tabell 

1 redovisas alla medietyper, i alla typer av artiklar/inslag och i alla ämnen och områden – vare 
                                                 
74 Abrahamsson & Waara 2005 
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sig man räknar i antalet reportage och bilder eller i storlek/omfattning – fans män med i be-

tydligt större omfattning än kvinnor. 

 

Tabell 1:  Rapportering om kvinnor och män uppdelat på typ av media. 

Procentuell fördelning. 

Media 

Reportage om… 

Tidningar TV Radio Totalt 

 

Män eller övervikt av män 72,7 70,2 73,2 72,4 

Kvinnor eller övervikt av kvinnor 17,3 21,0 19,5 17,8 

Lika många kvinnor och män 10,0 8,8 7,3 9,8 

Antal 889 114 41 1044 

 

Vidare undersöktes även representationen av män och kvinnor i tidningarnas olika avdelning-

ar – ledare, sport, nyheter och kultur (se tabell 2). Här återfanns snedfördelningen, men i olika 

grad på de olika avdelningarna, där ledarsidorna och sporten stod för den tydligaste snedför-

delningen. På ledarsidorna handlade 92% av artiklarna om män och 4% om kvinnor och sport-

reportagen handlade till 84% om män och 12% om kvinnor. Den största avdelningen, nyhets-

avdelningen, visade även den en stor obalans. 72% av artiklarna handlade om män och 18% 

handlade om kvinnor. Något jämnare könsfördelning kunde ses i materialet som handlade om 

vem som skildras i bild. I dagstidningarna skildrade 66% av bilderna män och 25% av bilder-

na kvinnor. Även här var det ledarsidorna och sporten som stack ut där 83% av bilderna skild-

rade män och 15% skildrade kvinnor. I TV syntes män i 72% av inslagen, medan kvinnor 

syntes i 21% av inslagen.  

 

Tabell 2:  Avbildning av kvinnor och män uppdelat på typ av artikel/reportage.  

Procentuell fördelning. 

Artikel/reportage 

Bilder av… 

Ledare Nyheter Kultur Sport Annat Totalt

Män eller övervikt av män 74,1 64,3 52,1 83,0 50,0 66,4

Kvinnor eller övervikt av kvinnor 25,9 24,3 38,3 15,6 45,5 25,1

Lika många kvinnor och män - 11,4 9,6 1,4 4,5 8,5

Antal 27 428 94 147 22 718
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Mönstret med överrepresentation av män i alla sammanhang upprätthölls av både kvinnliga 

och manliga reportrar. I tabell 3 nedan redovisas kvinnliga respektive manliga journalisters 

rapportering om kvinnor och män. Bland de artiklar och inslag som kvinnliga reportrar stod 

för, handlade 65% om män och 21% om kvinnor. För manliga reportrar var fördelningen 77% 

om män och 16% om kvinnor. I 99% av sportreportagen var reportern en man.  

 

Tabell 3: Rapportering om kvinnor och män uppdelat på journalistens kön. 

Procentuell fördelning. 

Media 

Reportage om… 

Kvinna Man Man och 

kvinna

Totalt 

 

Män eller övervikt av män 65,4 77,2 66,7 72,5 

Kvinnor eller övervikt av kvinnor 21,2 15,5 11,1 17,7 

Lika många kvinnor och män 13,4 7,3 22,2 9,8 

Antal 396 618 9 1023 

 

Studiens belysning av var och hur kvinnor och män skildras tyder på att det finns en skillnad 

mellan hur kvinnor och män skildras. Reportage om chef, ledare, politik och arbetsmarknad, 

pengar och ekonomi toppade rapporteringen om män. Samtliga är nyckelord som i betydligt 

mindre omfattning fanns med i rapporteringen om kvinnor. De vanligaste nyckelorden i repor-

tagen om kvinnor handlade om skola, vård och omsorg, barn, familj och föräldrar. Män skild-

rades vidare som aktiva och med nyckelord som åtgärder, projekt, lösningar på problem. 

Kvinnor å andra sidan skildrades som passiva, bidragstagare eller som utsatta. Det som åter-

fanns på både kvinnors och mäns top-tio-lista av nyckelord, är polis, brott och hot. Abrahams-

son & Waara påpekar dock att innehållet eller budskapet skiljer sig åt. Kvinnor skildrades 

även här mer som offer och män som förövare eller räddare. Slutligen visade materialet att 

nyckelord som kvinna, flickor och tjejer kom högt upp på listan över de vanligaste artiklarna 

där kvinnor fanns med, medan artiklar om män som män var relativt få. 
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Tabell 4:  Top-tio-lista över nyckelord. Absoluta tal. 

Nyckelord i artiklar om män 

 

 Nyckelord i artiklar om kvinnor  

 Antal  Antal

    

Ledare – chef – företag/offentlig förv. 396 Skola – vård – omsorg  54 

Sport – idrott 236 Kultur – konst 49 

Polis – brott – hot  158 Kvinnor – flickor – tjejer  43 

Kultur – konst 138 Polis – brott – hot 32 

Politik 132 Passiva – utsatta – reaktion 32 

Pengar – ekonomi 121 Barn – familj – föräldrar  27 

Arbetsmarknaden 94 Politik 25 

Jakt – fiske – natur 71 Ledare – chef – företag/offentlig förv. 24 

Avtal – anbud – projekt 69 Sport – idrott  24 

Män – pojkar – killar 67 Arbetsmarknaden  14 
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Som ett komplement till Abrahamsson & Waaras bild av norrbottnisk media, redovisas i ta-

bell 5, fördelningen mellan könen på respektive nyhetsredaktion som ingick i undersökningen. 

Könsfördelningen bland de undersökta medieföretagens nyhetsredaktioner visar en relativt 

jämn fördelning av kvinnor och män. NSD och Radio Norrbotten avviker något med en högre 

andel män på NSDs redaktion samt en högre andel kvinnor på radio Norrbottens redaktion. 

Samtliga redaktioner leds av män, med undantag för Radio Norrbotten som leds av både en 

kvinna och en man.  

 

Tabell 5:  Anställda på nyhetsredaktionerna i Norrbotten.75 Absoluta tal. 

 Nyhetsredaktionen Redaktionschef

 Kvinnor Män Kvinna Man

NSD 16 35  1

Kuriren 25 34 1

Nordnytt 12 12 1

TV4 Norrbotten 5 7 1

SR P4 Norrbotten 10 3 1 1

Totalt 68 91 1 5

 

 

                                                 
75 Uppgifter lämnade av redaktionerna. Se referenslistan för mer detaljerad beskrivning av uppgiftslämnare. 
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5. Analys och diskussion 
Kan vi kalla det massmedia förmedlar för en diskurs? Ekecrantz & Olsson beskriver media 

som en stark maktfaktor i samhället som bidrar till identitetsskapandet. Det är även så 

diskursbegreppet bland annat beskrivs, som del i formandet av uppfattningar och företeelser, 

som kriminalitet, sexualitet eller för den delen kön. Detta kapitel diskuterar med ett diskurs-

analytiskt perspektiv, den norrbottniska mediediskursen ur ett jämställdhetsperspektiv. Kapit-

let börjar i en sammanställande analys av norrbottnisk medias gestaltning av kvinnor och män 

för att sedan jämföras med det jämställdhetsperspektiv som politiken leds av. Avslutningsvis 

lyfts diskussionen till att diskutera i vilken utsträckning mediediskursen påverkar jämställdhe-

ten.   

 

5.1 Norrbottniska kvinnor och män i media 

Detta avsnitt ger en bild av den norrbottniska mediediskursen och dess gestaltning av kvinnor 

och män. Varje artikel, inslag eller bild kan verka harmlös i sig och förefalla betydelselös för 

hur kvinnor och män gestaltas, men för att se den totala bilden är det återkommande mönstret 

viktigt att studera. De olika medierna förmedlar inte alltid exakt samma bilder av de händelser 

de rapporterar om. Olika vinklingar eller val av intervjupersoner kan ge olika bilder till publi-

ken, men det framkommer likväl att gestaltningen av kvinnor och män är relativt likvärdig. 

Abrahamsson & Waaras undersökning visar att, i alla typer av artiklar, inslag och i alla ämnen 

och områden, finns män med i betydligt större omfattning än kvinnor. De påpekar dock att de 

artiklar som skrevs om kvinnor inte var mindre till storleken än de som skrevs om män, men 

det överskuggas emellertid av att antalet artiklar om män var så mycket större än antalet artik-

lar om kvinnor.76 Vidare tyder den innehållsmässiga uppdelningen77 på en schablonisering 

och en uppdelning mellan kvinnligt och manligt. Kvinnor förknippas med områden som sko-

la, vård och omsorg medan män knappt finns representerade där. Män beskrivs som ledare 

och chefer, men förekommer även inom områden som handlar om brottslighet. Att nyckelor-

den kvinnor - flickor – tjejer, återfinns när det handlar om kvinnor tyder på att kvinnorna i 

mycket högre utsträckning än män, representerar sig själva som privatpersoner då de intervju-

as. Att kvinnor beskrivs som just kvinnor kan ven vara ett tecken på att det är mannen som är 

norm. När kvinnor beskrivs inom de områden som domineras av män, exempelvis som chef 

eller ledare, beskrivs de som ”kvinnlig chef” eller i termer som ”kvinna och ledare”. I och 

med det blir kvinnor en avvikelse från det normala och självklara, och att dessa områden först 
                                                 
76 Abrahamsson & Waara 2005:8 
77 Se top-tio listan 
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och främst är tillägnade män.78 Att kvinnor skildras som passiva och män som aktiva är ytter-

ligare en schablonisering och ett särskiljande av könen. Det genererar stereotyper som skapar 

bilden av att kvinnor och män bär på särskilda egenskaper samt att manligt och kvinnligt 

skildras som motsatser. Överrepresentationen av män skapar ett osynliggörande av kvinnor 

och ger signaler om att män är viktigare. Diskursen bärs upp av såväl kvinnliga som manliga 

reportrar. En liten övervikt presenteras för kvinnliga reportrars bevakning av kvinnor, vilket 

skulle kunna bero på att kvinnliga reportrar tilldelas de uppdrag som innebär bevakning av 

kvinnor eller klassiskt ”kvinnliga” teman.  

 

Sammanfattningsvis skulle gestaltningen av norrbottniska kvinnor och män kunna beskrivas 

på följande sätt: I Norrbotten är män viktigare än kvinnor, de är mer kompetenta och därför 

mer intressanta att intervjua. Män är mer representativa för att föra talan för en organisation 

eller institution än kvinnor, en självklar chef eller ledare och en aktiv räddare i nöden. Men 

den norrbottniska mannen är också en hotfull förövare. Kvinnorna i länet är inte lika viktiga, 

de är helt enkelt kvinnor. De är förälder i större utsträckning än mannen och skulle en kvinna 

vara chef så är hon en annorlunda chef, hon är kvinnlig chef. Kvinnorna är utsatta och passiva 

och klarar sig inte särskilt bra utan stöd. 

 

5.2 Mediediskursen och jämställdhetsdiskursen 

Hur ser då sammanhanget ut när medias gestaltning av de norrbottniska kvinnorna och män-

nen jämförs med det politiska jämställdhetsperspektivet? Detta avsnitt tittar närmare på me-

diegestaltningen i förhållande till teorierna om genus och om glastak. Producerar och/eller 

förmedlar media föreställningar om genus?  

 

Schabloniseringen och stereotypiseringen av kvinnor och män konstruerar uppfattningar om 

kvinnligt och manligt, vilket medför att media i norrbotten deltar i producerandet och förmed-

landet av genus. Att övervikten av män är så stor i artiklarna och inslagen, samt att kvinnorna 

urskiljs som det andra, för med sig att mannen tolkas som norm. Det som bland annat kon-

struerar uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt blir påtagligt i top-tio listan, där 

nyckelorden tydligt särskiljer kvinnor och män vilket i förlängningen bidrar till förväntade 

egenskaper hos de båda könen. Även isärhållandet tydliggörs i och med att du beskrivs som 

chef om du är man, men som kvinnlig chef om du är kvinna.  

                                                 
78 Abrahamsson & Waara 2005:15 
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Teorin om glastak och glasväggar blir tydlig i det faktum att medievärlden leds till 89% av 

män och på redaktionerna runt om i Sverige är 2/3 av cheferna män. I norrbotten ser det inte 

annorlunda ut, av de undersökta medieföretagen återfinns endast en kvinnlig redaktionschef 

och vid det medieföretaget är dessutom ansvaret delat med en manlig redaktionschef.  

 

Denna uppsats vill inte peka ut enskilda journalister eller individer som ensam bärare av an-

svaret. Både journalister och intervjupersoner gör sitt bästa utifrån sina respektive perspektiv. 

En enskild artikel kan förefalla könsneutral, men när bilderna läggs bredvid varandra syns 

tydliga könsmärkta mönster. Men vilket ansvar har i så fall varje institution? Piteå-Tidningens 

Bengt Larsson skriver den 14/3 2005 angående statistiken över kvinnorepresentationen i tid-

ningen (PT hade 2004 24% kvinnor i sina reportage): ”Däremot finns det uppenbarligen stora 

problem i vårt arbetssätt. Vi har mycket att lära i valet av ämnen, sättet vi tar oss an och pre-

senterar det lokala materialet.”79 Det finns därmed ett mått av insikt hos medieföretag om vil-

ken betydelse det dagliga arbetet har.  

 

Troligtvis finns ett stort mått av slentrian, en genusslentrian, på redaktionerna som skapar det 

ojämställda skildrandet av kvinnor och män. Att synliggöra den gemensamma bilden som 

gestaltningen ger är av stor vikt för medieföretagen. Som maktfaktor i det offentliga rummet 

bär media på ett ansvar att synliggöra sin egen del i skapandet av genus. Det är förstås inte 

konstigt att medelålders män syns mycket i medierna eftersom just dom har makt i verklighe-

ten, men medias skildring har inte samma takt som verkligheten. Kleberg m.fl. menar att 

kvinnors representation i samhällslivet är högre än vad som förmedlas i media, och det finns 

anledning att tro att detta gäller även den norrbottniska mediebilden. I norrbotten är 84% av 

idrottsutövarna män om man tolkar representationen i media, vilket motsäger den nationella 

statistiken från statistiska centralbyråns levnadsundersökning. Den menar att kvinnor och män 

utövar idrott i ungefär lika stor utsträckning.80   

 

I och med att kvinnor i mindre utsträckning skildras som ledare, som aktiv och där makten 

finns, produceras och reproduceras en underordning. Man skulle kunna fråga sig om gestalt-

ningen av kvinnor och män i dagens media ger en bild av att skapa det kvinnliga som ”det 

andra”, likt Foucaults beskrivning av hur galenskapen skiljs ut som motsats till förnuftet? Bi-

                                                 
79 http://www.pitea-tidningen.se/index.php?artikel=111194&option=29 2005-04-07 
80 http://www.scb.se/templates/subHeading____122368.asp 2005-05-22 

http://www.pitea-tidningen.se/index.php?artikel=111194&option=29
http://www.scb.se/templates/subHeading____122368.asp
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drar det då till att på samma sätt hålla män borta från vissa andra områden, där kvinnor kom-

mer till tals?  

 

Inom politiken och juridiken råder det enighet kring idén om jämställdhet. Kvinnor och män 

ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Både FN och EU kopplar representation 

och stereotyper i medierna till arbetet för mänskliga rättigheter, demokrati och rättvisa. Ett 

mer jämställt medieinnehåll kan stärka demokratin och förtroendet för medierna.81 Att kvin-

nors röster, intressen och behov inte skildras eller tas på allvar kan då vara ett allvarligt hinder 

för demokrati, jämställdhet och rättvisa. Om man ser tillbaka på definitionen av det över-

gripande politiska jämställdhetsmålet och jämför det med den bild norrbottnisk media ger, ser 

bilden inte ljus ut. I norrbotten är fördelningen av makt och inflytande en klar fördel för män, 

då män är representerade i mycket större utsträckning. Det verkar inte heller som att norrbott-

niska kvinnor har lika stor chans att utveckla sina personliga intressen, inte så länge det hand-

lar om idrott. Ansvaret för hem och barn vilar på kvinnan, då det överhuvudtaget inte finns 

med bland de tio mest vanliga grupperna av nyckelord för män.  

 

5.3 Medias påverkan 

Graden av medias påverkan på bilden av kvinnor och män och i vilken grad medias bild styrd 

av annat är svårt, om inte omöjligt att fastställa. Det är dock inte mindre viktigt att diskutera 

vilken påverkan och betydelse som medias spegling har och i vilken grad de faktiskt påverkar 

hur jämställda vi är. Ekecrantz & Olsson menar ett medierna själva har en aktiv roll, inte bara 

i speglandet eller gestaltandet av världen, utan även i den meningen att de gör val av vilka 

delar och sidor de presenterar.82 Medierna påverkar inte bara utskriften och redigeringen av en 

intervju, det skapar även intervjun som en händelse då de väljer vem, var och hur det ska gå 

till.  

 

Medias del i skapandet av de strukturer som formar tid och rum för publiken, är inte oväsent-

lig och därför är förhållningssättet till ”verkligheten” av betydelse. Media har också insikten 

att man kan påverka det som sker, inte bara spegla. Ett exempel på det är de otaliga gånger 

som olika tidningar skapat kampanjer för olika syften. Bland de senare exemplen finns Afton-

bladets kampanj mot rökning, som uppmanar publiken till ett förändrat beteende.83 Det är ett 

                                                 
81 Jacobson (red) 2004:11 
82 Ekecrantz & Olsson 1990:29 
83 http://www.aftonbladet.se/ettor/webb/2561_normal.html 2005-05-24 

http://www.aftonbladet.se/ettor/webb/2561_normal.html
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tydligt exempel på medier som griper in i samhällsdebatten i syfte att förändra. Förmodligen 

är det även företagsekonomiskt fördelaktigt, men det får också ofta politiska konsekvenser. 

Ekecrantz & Olsson menar att sändningarna från de olympiska spelen är ett annat exempel. 

Arenornas arkitektur, liksom tidsschemat för tävlingarna är dikterade av TV-bolagen.84 Det 

val som norrbottnisk media gör när det gäller exempelvis speglingen av sportevenemang, för 

med sig en klar övervikt av reportage om män, som påverkar oss. Det innebär en bild som 

säger att kvinnor antingen inte kan eller är intresserade av att utöva sporter. Men då menar 

kanske någon att medierna bara skriver om det som folk tycker är intressant. Samtidigt menar 

statistiken att kvinnor och män i ungefär lika stor utsträckning utövar idrott och alltså finner 

det intressant. Men, säger någon annan, publiken har väl ett eget ansvar för vad man tar till 

sig! Visst har man alltid möjligheten att själv analysera och bilda sig en uppfattning om de 

fenomen som debatteras eller presenteras, men då måste man även fråga sig om allt presente-

ras. Skulle exempelvis basket som utövas av kvinnor ha större publik och lättare att få sponso-

rer om media rapporterade mer om det?  

Medieföretagen bär på en medvetenhet om att de faktiskt har makten att påverka. I annat fall 

skulle det vara verkningslöst för ett företag att köpa en annons i någon utav tidningarna om 

media inte gav bilden av att de har betydelse. Lindgren menar att makten verkar genom dis-

kursen för att forma uppfattningar om exempelvis sexualitet. Om det istället skulle handla om 

vår syn på kvinnors och mäns rättigheter, skyldigheter och möjligheter och om makten i detta 

fall är politiken, skulle man då kunna utpeka media som den konkurrerande diskursen i syfte 

att bemöta den expertdiskursen. Det skulle som Foucault menar, innebära ett försök att för-

hindra eller begränsa politikens intentioner mot ett jämställt samhälle. Men vem som bär det 

yttersta ansvaret för den strukturerande makten är svårt att säkerställa. Är det politiken, mark-

naden eller media? Det kanske snarare ska ses som ett samspel mellan aktörerna. Likafullt är 

det medierna som beslutar vilka bilagor som ska följa med söndagstidningen eller var vilka 

satellitkanaler ska vara tillgängliga och inte minst om innehållet i satelliterna eller om TV-

reklamen i dessa.  

 

Men man kan heller inte blunda för att medierna blir påverkade av de aktörer de rapporterar 

om och även den egna organisationen. Denna uppsats har inte tittat närmare på yttre påverkan 

eller arbetsorganisationen för de olika medierna, men en indikation på ett glastak inom orga-

nisationen ger en bild som kan följa med i speglingen utåt. Undersökningen av norrbottnisk 

                                                 
84 Ekecrantz & Olsson 1990:10 
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media visade att både kvinnliga och manliga reportrar upprätthöll mönstret med överrepresen-

tation av män i alla sammanhang, vilket kan vara ett led i det.   

 

Eftersom medierna skapar verkligheter, situationer och förhållanden har de en avgörande 

makt, men diskursen skapas av medierna och publiken på samma gång i en process. Media 

bekräftar och förstärker ofta de värderingar som finns i samhället, men kan också fungera – 

och gör det många gånger – som ett praktiskt och starkt förändringsredskap. 
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6. Slutsatser 
Syftet med denna uppsats var att, med ett diskursanalytiskt perspektiv, ge en bild av norrbott-

nisk medias gestaltning av kvinnor och män och med det som bakgrund diskutera förhållandet 

mellan media och jämställdhet och hur det påverkar jämställdhetsutvecklingen. De små nyan-

serna kanske inte synliggörs i denna uppsats, eftersom den bygger på uppgifter hämtade från 

framför allt kvantitativa undersökningar. Dock visar statistiken på ett mönster som kan vara 

nog så talande. 

 

Det är tydligt att man som norrbottning ställs inför bilden att män och kvinnor bär på vissa 

egenskaper. Om så inte vore fallet skulle inte siffrorna i statistiken visa en så tydlig skillnad i 

presentationen av kvinnor och män. Det svenska och norrbottniska samhället är komplext 

sammansatt och det borde avspeglas i nyheterna. Media speglar inte bara, de har även ansvar 

för hur de speglar länet. Bilden av Norrbotten i media har sannolikt betydelse för hur väl män 

och kvinnor känner sig hemmastadda i länet. Den manliga dominansen i media får då konse-

kvenser. Genom att vi ständigt matas med samma slags bilder och budskap förmedlas till oss 

en känsla av att detta är det normala, så som det borde vara. Mer stereotypa bilder och för-

domsfulla framställanden motverkar en utveckling av samhället mot ökad jämställdhet.  

 

Om den politiska och juridiska intentionen om kvinnors och mäns lika rättigheter, skyldighe-

ter och möjligheter ska kunna förverkligas, krävs att gestaltningen av kvinnor och män inte 

upprätthåller sig i gamla värderingar och mönster. Mediernas positioner verkar inte vara sär-

kilt framskjutna när det gäller utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle. Anledningen till 

att det är viktigt att de har en framskjuten position är att media utgör en del av det offentliga 

rummet som påverkar oss.  

 

Det är dock inte helt enkelt att fastställa graden av medias styrning och i vilken grad det på-

verkar jämställdheten. Media är inte den enda aktören, men visst finns ansvaret även här. Me-

dierna har en aktiv roll, inte bara i speglandet eller gestaltandet av världen, utan även i fram-

bringandet av delar av och sidor hos den. Men ansvar för jämställdheten har även väljaren, 

partierna (både val av företrädare och hur de framställs), konsumenten, kvinnor likväl som 

män med ekonomisk och politisk makt. Inte minst har även läsaren, tittaren och lyssnaren 

ansvar att reagera och återkoppla till den som skapar bilden. 
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Sammanfattningsvis vill jag återgå till uppsatsens början, till fotbollen och brottningen. Ut-

ifrån diskussionen i uppsatsen kan man anta att det hade betydelse för reportagens storlek, att 

brottaren var en kvinna och att fotbollsspelaren var en man. Inte att någon enskild journalist 

eller redaktör medvetet valde att förminska brottningsprestationen, utan kanske snarare att 

genusslentrianen här gavs ett uttryck. Det skulle kunna tolkas som att kvinnans prestation är 

mindre värd än mannens, men även som att det saknas en medvetenhet hos media om vad den 

sammanlagda gestaltningen av kvinnor och män skapar för bild.  

 

Vidare forskning 

Abrahamsson & Waara tar i sin rapport upp det faktum att det kan finnas nyanser i speglingen 

av länets olika regioner. En spegling av det sociala och kulturella mönster som norrbotten 

präglas av skulle kunna ge ytterligare en nyans och vara ett intressant ämne. Det skulle även 

vara av intresse att djupare spegla de olika medieföretagens organisatoriska och kulturella 

traditioner. Det skulle kunna ge en bild av hur arbetet läggs upp och styrs. För ett fördjupat 

diskursanalytiskt perspektiv skulle bilden kunna kompletteras med ytterligare bildanalyser då 

en bild ”säger mer än tusen ord”, samt en ytterligare jämförelse över tid. 
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