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Förord 
 
Denna rapport har studerat hur kvinnor och män skildras i norrbottniska massmedier – dags-
tidningar, TV och radio. Studien har utförts av Institutionen för arbetsvetenskap vid Luleå 
tekniska universitet. Den genomfördes hösten och vintern 2004/2005. Uppdragsgivare är läns-
styrelsen i Norrbottens län och länsstyrelsens jämställdhetsdelegation. 
  
Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män skall ha samma 
möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i livet. Länsstyrelsen har ett upp-
drag att regionalt i länet arbeta för detta mål. Som ett led i detta bildades i Norrbottens län en 
jämställdhetsdelegation som ska verka 2003-2006. Huvudsekreterare är länsstyrelsens jäm-
ställdhetsdirektör Britt-Marie Lugnet Häggberg.  
 
Jämställdhetsdelegationen består av två ledamöter från Länsstyrelsens styrelse, en ledamot 
från Länsarbetsnämnden, Kommunförbundet i Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Norr-
bottens Handelskammare, Luleå tekniska universitet, Företagarna i Norrbotten, LO, TCO och 
SACO, en representant för kulturen, två representanter för yngre norrbottningar, en man re-
spektive en kvinna samt en utflyttad norrbottning. Av de 17 ledamöterna i delegationen är 9 
kvinnor och 8 män. 
 
Syftet med en jämställdhetsdelegation är att åstadkomma ökad samordning i länet inom jäm-
ställdhetspolitikens område. Det är en angelägen uppgift som också svarar mot Regeringens 
skrivelse Jämt och ständigt (skr 2002/03:140, Regeringens jämställdhetspolitik med hand-
lingsplan för mandatperioden). Delegationen ska arbeta för att de nationella jämställdhetsmå-
len ska få genomslag i länet samt arbeta för en utveckling av jämställdhetsintegreringen.  
 
En del av arbetet innebär planering kring övergripande frågor av strategisk och principiell 
karaktär. Men delegationen ska även se till att de strategiska programmen för länet omsätts i 
operativa insatser. Denna mediastudie kan ses som ett led i detta arbete. 
 
En utgångspunkt var att regionala massmedier har en viktig roll för den bild som ges av Norr-
botten, både inåt till oss själva och utåt mot omgivande regioner. I det regionala tillväxtpro-



  

grammet slås fast att i framtiden ska Norrbottens län vara en attraktiv och dynamisk region 
där både kvinnor och män vill leva och arbeta  
 
Ambitionen med denna studie är att den ska ligga till grund för en bredare diskussion om hur 
kvinnor och män skildras i media och möjliggöra för jämställdhetsdelegationen att lyfta fram 
de frågor och insatser som behöver diskuteras. 
 
Det är inget tvivel om att studien väcker många frågor kring massmedias olika roller och vil-
ken betydelse massmedia har för länets kultur, sociala mönster och utveckling. Man kan också 
fråga sig vilken betydelse länets kultur och sociala mönster har för massmedia. 
 
Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till Lena Abrahamsson och Peter Waara för huvudarbetet 
samt till Ann-Kristin Juntti Henriksson och Cina Johansson för materialinsamling och data-
inmatning.  
 
 
Luleå den 15 april 2005 
 
P-O Eriksson 
Landshövding i Norrbottens län och ordförande i länsstyrelsens jämställdhetsdelegation
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MASSMEDIA OCH JÄMSTÄLLDHET  
 
Spelar det någon roll vad och vem som skildras i massmedia? 

Massmedia har olika roller i vårt samhälle. Prefixet ”mass” ger en fingervisning om att 
det handlar om en envägskommunikation till en bred och allmän publik. Den roll som 
massmedia ibland vill se sig själv som är en obunden, opartisk och neutral skildrare av 
verkligheten. En spegel som utan värderingar och från ”utsidan” berättar vad som hän-
der och det som andra (samhället) har bestämt är intressant och viktigt. Detta är en van-
lig och bekväm roll, kanske allt för bekväm. Massmedierna står naturligtvis inte utanför 
samhället, utan är i allra högsta grad en central del av det, på olika sätt. Massmedia har 
till exempel en roll som en del av det offentliga rummet. Det är, eller borde i alla fall 
vara, 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 viktig fråga i ett demokratiskt samhälle (se t.ex. Habermas 1984).  
 
Massmedia, dess innehåll och användning, har även en stark påverkande roll i det sam-
hälle och kultur där de är verksamma. Det finns dock inga enkla samband mellan me-
diebudskapen och hur vi påverkas av dem – de är komplexa och svåra att mäta. Ibland 
är det svårt att påvisa någon direkt påverkan på individer (Johansson, Miegel 1994) 
Men att vi – och samhället – påverkas råder det inga tvivel om. Massmedia är till exem-
pel en viktig aktör för den kritiska granskningen av samhället. I ett historiskt perspektiv 
är detta än mer tydligt. Detta är en roll som massmedia gärna vill framhäva. Fri press/fri 
massmedia ses som viktiga delar av ett modernt och demokratiskt samhälle. I vissa 
sammanhang tar massmedia också på sig rollen som en medveten medaktör, påverkare, 
opinionsbildare eller till och med folkbildare. Man kan se massmedia som en arena där 
olika intressen i samhället skildras och där värderingar och perspektiv på olika sakfrågor 
saluförs och förmedlas till en publik. 
 
Ytterligare en roll som massmedia får, kanske omedvetet, är att ha ett tolkningsföreträde 
och att vara ”trendsetter” eller ”stilbildare”, dvs. att definiera vad som är viktigt (Mey-
rowitz, 1985). I dagens stora informationsflöde är den bild av verkligheten som media 
förmedlar alltmer avgörande för vår verklighetsuppfattning. Bilder och budskap ström-
mar emot oss. Enorma mängder information produceras och konsumeras varje dag. Där-
för kan man anta att massmedia spelar en stor roll när vi formar vår världsbild. De hän-
delser, skeenden och människor som presenteras för oss genom medias texter och bilder 
ger intryck av att utgöra den väsentliga delen av verkligheten. Genom dessa berättelser 
förmedlas vissa sätt att se på och förstå samhället och oss själva, medan andra förbises. 
Attityder och värderingar är sällan klart uttalade utan finns med i de olika budskap som 
förmedlas och innehållet vädjar ofta till våra känslor. 
 
Massmedia är en av flera speglar i vilka vi kan känna igenom oss eller inte. Medierna 
finns med i våra liv som en naturlig ingrediens ur vilken vi hämtar budskap, världsbil-
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der, bildar åsikter, normer och attityder. Massmedia sätter därför sin prägel på varje 
individs föreställningsvärld, såsom våra diskussioner, intressen och beteenden. Vi kan ta 
till oss – eller lika gärna förkasta – fakta, information och åsikter som presenteras i me-
dia. Massmedias publik har alltid möjlighet att själva analysera och bilda sig en uppfatt-
ning om de fenomen som debatteras eller presenteras. Man vet genom medie- och 
kommunikationsvetenskaplig forskning att skilda samhällsgrupper förhåller sig till 
massmedia på olika sätt. Till exempel är högutbildade mer benägna att tillägna sig alter-
nativa och kompletterade perspektiv än de som presenteras av ett enskilt media. Dessa 
kompletterande perspektiv fås bland annat genom tillgång till flera olika medier (Hade-
nius 2005). Mångfalt är så att säga alltid bättre än enfald. Sammanfattningsvis kan man 
säga att massmedia ofta bekräftar och förstärker de värderingar som finns i samhället, 
men kan också fungera – och fungerar faktiskt många gånger – som ett praktiskt och 
starkt förändringsredskap.  
 
Genusperspektiv och massmedia 

Konstruktionen, görandet eller skapandet av genus sker på alla nivåer i kultur och sam-
hälle. Detta sker alltså även i massmedierna, som både konstruerar och speglar denna 
process på samma gång. Genus produceras och reproduceras hela tiden – i tidningar, 
radio, TV – i såväl nyheter, debatt och dokumentärer som såpor, underhållningsprogram 
och musik. Kön/genus är alltså i görningen i massmedia på många sätt. Detta görande är 
dock sällan medvetet, utan mediernas utbud präglas snarare av genusslentrian, dvs. va-
nemässiga, omedvetna, oreflekterade och upprepade skildringar av manlighet och 
kvinnlighet. Genusslentrianen ska dock inte ses som resultatet av en konspiration. Den 
är just omedveten och upprätthålls av såväl kvinnor som män inom medierna, och av 
såväl kvinnlig och manlig publik. Den är ”osynlig” genom att den exempelvis inte inne-
håller uppseendeväckande sexistiska skildringar – sådana är ju lätta att få syn på – utan 
den bygger just på slentrianmässiga och oreflekterade upprepningar av kulturellt och 
samhälleligt skapade föreställningar om kvinnor och män och om kvinnlighet och man-
lighet (Ganetz, 2004; Ganetz & Lövgren, 1991). Det är den form av genusslentrian som 
fungerar bevarande och återställande av ojämställdhet som vi i denna studie vill lyfta 
upp och granska.  
 
Om man enbart skulle gå efter nyhetsflödet så kan man lätt dra slutsatsen att kvinnor är 
mindre viktiga än män. Trots det svenska samhällets jämställdhetssträvanden visar flera 
mätningar att antalet kvinnor i det svenska nyhetsutbudet ännu är mycket lågt. Det 
handlar om vem man väljer att intervjua, vem som ses som kompetent, expert eller re-
presentant för en grupp, ett yrke, en verksamhet. Det handlar om vem som ses som vik-
tig och intressant, vare sig det gäller om att vara rolig, sportig, politisk, professionell 
eller seriös. Det handlar om vem och vad som anses vara en nyhet och som det är värt 
att rapportera om. Men det är inte bara frågan om vad och vem som får synas/höras utan 
även om var och hur. I en rapport från Gotland 2004 kan man läsa att endast omkring 
20% av alla medverkande i nyheterna är kvinnor, dvs. 20% av de som intervjuas och 
förekommer på bild är kvinnor (Länsstyrelsen på Gotland, 2004). Om man tittar på alla 
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typer av reportage så är siffran 25-35% kvinnor. I reklam, fiktion, mode, herr- och dam-
tidningar är kvinnor däremot i majoritet. Om man undantar nyheter är kvinnor under 30 
år den största gruppen som syns i medieflödet. De skildras vanligen i privata och per-
sonliga sammanhang. Ofta handlar det om kropp, sexualitet och utseende. Den näst 
största gruppen är medelålders män. De skildras vanligen i sin yrkesposition. Utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv är problemet alltså dubbelt. Dels skildras kvinnor i en orepre-
sentativt liten omfattning och när de väl skildras så är det stereotypt. Detta blir ett osyn-
liggörande av såväl kvinnor och kvinnors liv och arbete, som av kvinnors kompetens 
och professionalitet. Man kan också fråga sig om bilden av mannen som medelålders 
och i yrkeslivet är särskilt representativ. Schabloniseringar och stereotypiseringar leder 
till att kvinnor förväntas vara kvinnliga och män manliga oavsett vilka faktiska egen-
skaper de äger. Härigenom etableras ett slags normalitet som bland annat barn och ung-
domar förhåller sig till. Väldigt få vill vara avvikare utan anpassar sig istället till vad 
som förväntas av dem som unga kvinnor eller män i samhället (Waara 1996). 
 
Vi får dagligen, genom alla medieformer, budskap som förmedlar stereotypa könsroller. 
En stor del av medieutbudet formas utifrån idéer om vad kvinnor och män kan tänkas 
vilja se, läsa eller höra om. Genom att adressera sina läsare som antingen kvinnor eller 
män produceras föreställningar om vad det innebär eller bör innebära att vara man eller 
kvinna. Mediebruset bekräftar mer än det ifrågasätter gamla värderingar (Edström & 
Jacobson, 1994). Manligt och kvinnligt skildras ofta som varandras motsatser eftersom 
mediernas dramaturgi ofta bygger på motsats och kontrast. I vår kultur är maskulinitet 
förknippat med professionalitet, kompetens, aktivitet, makt och handlingskraft. Vi får 
därför ofta se och läsa om vad män gör eller har gjort. Män får därför sin styrka, viktig-
het och dominans bekräftad via reklam och media, redan från när de är mycket små. 
Kvinnor skildras däremot i allmänhet som oviktiga, passiva, offer, tillgängliga och till-
mötesgående, såväl i nyheterna som i reklamen (Hultman, 2003). Undersökningen från 
Gotland (Länsstyrelsen på Gotland, 2004) visar att även i nyhetssammanhang skildras 
kvinnor leende och passiva, medan män skildras allvarliga och aktiva. Detta mönster 
återfanns i såväl TV:s nyhetssändningar som dagstidningar, men också i månadsmaga-
sin och annonskampanjer.  
 
I vår studie ingår inte en granskning av reklamen, annonserna eller TV-sidorna, men 
vardagsläsaren eller tittaren möter även dessa bilder och det är ju det totala budskapet 
om kvinnor och män som egentligen är intressant. Det är framför allt reklambudskapen 
som brukar förknippas med konstruerandet och upprätthållandet av könsstereotyper. 
Kanske för att reklamen ofta använder extra tydliga och ”könade” symboler. Kvinnors 
och flickors kroppar används exempelvis för att sälja varor eller tjänster. Bildspråket 
lånas ofta från pornografins värld vilket lett till att gränserna mellan pornografi och sex-
ualiserade budskap och bilder i reklam och massmedia är flytande (Hirdman, 2002). Det 
blir också allt vanligare att barn och ungdomar framställs med sexualiserade budskap, 
direktöverförda från vuxenreklamen (Hirdman, 2002). Både kvinnor och män sexualise-
ras i reklamen, men på olika sätt och med olika budskap. Bilderna på män är i första 
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hand framställda för att tilltala andra män, som en ”maskulinitetsmåttstock” eller en 
målbild, medan de sexualiserade bilderna av kvinnor förmedlar ett budskap om att 
kvinnan är tillgänglig för varje man. Men att skylla sexualiseringen, utseendehysterin 
och ojämställdheten på teve, tidningar och andra medier är ett alltför enkelt resonemang. 
Det är även en del av vår kultur. Det är också viktigt att understryka att det inte är sexu-
aliseringen i sig som är problematisk, utan de budskap den för med sig. Det handlar inte 
om någon slags moralpanik över en ökad nakenhet, utan om maktrelationen mellan 
kvinnor och män och hur den tar sig uttryck i det offentliga rum vi alla delar.  
 
Genus är inte en enhetlig faktor, utan den varierar och bryts mot andra faktorer, t.ex. 
samhällsklass, etnicitet och ålder. Även ”lokal etnicitet”, dvs. regionala och lokala kul-
turella variationer spelar roll. Det handlar alltså om att vi konstruerar och omges av oli-
ka sorters manligheter och kvinnligheter och att detta också kan hittas i massmedias 
bilder av kvinnor och män.  
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OM UNDERSÖKNINGEN 
 
Syfte 

Syftet med studien är att systematiskt granska hur massmedia i Norrbotten skildrar 
kvinnor och män, ur såväl kvantitativt som kvalitativt perspektiv. De kvantitativa frå-
gorna handlar om hur ofta och i vilken omfattning män respektive kvinnor förekommer 
i reportagen – i både text och bild. De kvalitativa frågorna handlar om hur kvinnor och 
män skildras. I vilket innehåll, typ av artikel och i vilket sammanhang finns kvinnor 
respektive män med i reportagen?  
 
Ambitionen är att Jämställdhetsdelegationen utifrån studiens resultat ska kunna lyfta 
fram de frågor och insatser som behöver initieras. Studien är tänkt att vara en viktig del 
av jämställdhetsdelegationens externa arbete. Men den kommer även att utgöra ett vik-
tigt underlag för organisationernas arbete med jämställdhetsintegrering. 
 
Urval – massmedia i Norrbotten  

I Norrbotten finns det fyra dagstidningar: Norrbottens Kuriren, NSD (Norrländska Soci-
aldemokraten), Piteåtidningen och Haparandabladet. Vi valde att undersöka Norrbot-
tens-Kuriren och NSD eftersom de är de två största och länstäckande tidningarna, samt 
ges ut sex dagar i veckan. Första sidan, ledarsidan, nyheterna, sporten och kultursidorna 
har analyserats var för sig. I granskningen ingår dock inte reklam och annonser och inte 
heller familjesidorna och TV-sidorna. Inget av mediaföretagens internetsidor har grans-
kats, främst på grund av att det är samma reportage som i tidningarna eller sändningar-
na, men utan bilder. 
 
Det finns två stora TV-kanaler som sänder regionalt över Norrbotten: TV4 och Sveriges 
television. TV4 sänder nyheter, väder och aktualitetsprogram varje morgon och kväll. 
För Sveriges television är det Nord-Nytt som sänds regionalt i Norrbotten under vecko-
dagarna på morgonen och kvällen. I vår undersökning ingår endast nyhetssändningarna. 
Vi har inte studerat de mindre kanaler, t.ex. student-TV och olika när-TV, som sänder 
och producerar lokalt (främst på olika kabel-TV-nät).  
 
När det gäller radio så valde vi att undersöka Sveriges Radio Norrbotten som sänder 
regionala program måndag-fredag klockan 6-18 och sport varje söndag eftermiddag. 
Nyhetssändningar sänds varje dag, året runt med nyheter varje halvtimme måndag-
fredag. I vår undersökning ingår endast nyhetssändningarna. Förutom Sveriges Radio 
Norrbotten finns sameradion och mindre närradiostationer i ett flertal samhällen som 
sänder och producerar lokalt.  
 
Sammanfattningsvis omfattar studien två länstäckande dagstidningar (Norrbottens-
Kuriren och Norrländska socialdemokraten), Sveriges television Norrbotten, TV4 Norr-
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botten och Sveriges radio Norrbotten. Urvalet gjordes delvis på grund av begränsningar 
i tid och resurser. Ambitionen har dock varit att studien skall vara så heltäckande som 
möjligt, så att granskningen motsvarar den bild av Norrbotten som en vanlig vardagslä-
sare, -tittare och/eller -lyssnare får.  
 
Metod  

Studien innebär en detaljerad granskning av massmedia i Norrbotten under en period av 
två veckor i oktober 2004. Vårt första steg var att utforma protokoll (checklistor, stöd 
för vad som ska kollas upp, vilka frågor som ska ställas till materialet) för granskning-
en. Dessa protokoll testades först i en liten pilotstudie för att därefter vidareutvecklas 
innan de användes i den löpande granskningen av TV- och radiosändningar och tid-
ningsartiklar. Materialet samlades in och dokumenterades under två veckor i oktober 
2004. Därefter har materialet kodats och analyserats. Analysen har skett på både kvanti-
tativ nivå, dvs. antal och andel kvinnor och män i rapporteringen, och kvalitativ nivå, 
dvs. innehållsmässigt. Tyvärr fanns det inom ramen för denna undersökning inte ut-
rymme för vare sig en mer omfattande text- och bildanalys eller en analys av massme-
diaföretagens organisation och arbetssätt. Vi har dock ambitionen att göra sådana kom-
pletterande analyser inom en snar framtid.  
 
Material 

Sammanlagt har 1157 reportage och 718 bilder granskats. Reportagen fördelade sig på 
965 tidningsartiklar, 116 TV-reportage/inslag och 76 radioreportage/inslag. Omfatt-
ningen på materialet är tillräckligt stort, åtminstone när det gäller dagstidningarna, så att 
inte ett enskilt reportage påverkar utfallet. När det gäller TV och radio är materialet 
mindre omfattande, men resultaten uppvisar dock samma mönster som tidningarna och 
därför kan man anta att det inte finns någon bias i urvalet. Uppdelat på respektive media 
framgår följande fördelning. 
 
Typ av artikel/reportage uppdelat på mediatyp. Absoluta tal. 

  Ledare Nyheter Kultur  Sport  Annat  Totalt 
NSD 21 305 53 89 10 478 

Kuriren 13 327 54 81 12 487 
Nordnytt -  68 3 2 1 74 

TV4-nyheter -  37 3 2 -  42 
Nyheter P4 -  71 1 3 1 76 

  34 808 114 177 24 1157 
 

Två veckor är en relativt kort undersökningsperiod så en viktig fråga är om dessa veckor 
kan sägas vara representativa för media i Norrbotten sett över året som helhet. Vi såg 
först och främst till att inte välja älgjaktveckorna eftersom det under en sådan period 
finns en uppenbar risk för en överrepresentation av män i artiklar och reportage. Den 
enda tydligt avvikande (och mycket ovanliga) händelse som rapporterades under denna 
tvåveckors period handlade om björnolyckan i Jokkmokk. Av sammanlagt 976 rubriker 



Många manliga män – en studie om hur kvinnor och män skildras i norrbottnisk massmedia 

 7 

i tidningarna var det ett tjugotal rubriker som ägnades åt björnolyckan. Förutom detta 
fanns det ingen enskild fråga eller händelse som dominerade nyhetsrapporteringen. Så 
även om vår studie bara är en skrapning på ytan ger den en tydlig indikation om hur det 
ser ut i norrbottnisk massmedia under två helt vanliga veckor.  
 
Alla artiklar som är klassificerade handlar inte om män eller om kvinnor. Det innebär att 
av de 1157 artiklar/reportage som ingår i databasen faller några ifrån då vi analyserar 
utfallet med avseende på hur kvinnor och man framträder i media. Bastalet kommer 
alltså att minska något. 
 
Frågor 

Frågan Hur ofta och i vilken omfattning förekommer män respektive kvinnor i reporta-
gen – i text och i bild? har vi brutit ned till Vem rapporteras det om? och Vem syns i 
bild? Vi har räknat och mätt både antal och storleken (längden) på reportagen och bil-
derna. Vi har räknat och mätt hur materialet fördelat sig mellan:  
 

 Bara män 
 Övervikt män 
 Bara kvinnor 
 Övervikt kvinnor 
 Blandat/lika 

 
En annan viktig fråga i vår undersökning var: I vilket innehåll, typ av artikel och i vilket 
sammanhang finns kvinnor respektive män med i reportagen? Här har vi noterat rubri-
ker på reportage och dessutom nyckelord som beskriver innehållet. Detta resulterade i 
över 900 olika rubriker och en än större mängd nyckelord som vi har grupperat till mer 
hanterbara faktorer. Detta har legat till grund för olika kvalitativa analyser, t.ex. topp-
tio-listor över nyckelord i artiklar om kvinnor och i artiklar om män. Vi har även i 
granskningen av dagstidningarna skiljt på avdelningar: första sidan, ledarsidan, nyheter-
na, sporten och kultursidorna. 
 
För att svara på frågan om mediet spelar någon roll har vi jämfört de olika typerna av 
medier: dagstidning, TV och radio. Vi har slutligen på liknade sätt försökt besvara frå-
gan: Spelar könet på journalisten någon roll? Vi har noterat könet på journalisten eller 
reportern i de fall det varit möjligt (ej uppläsare av nyheter) och korskört de olika fakto-
rerna mot denna fråga. 
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Resultat 
 
Vem rapporteras det om i norrbottnisk massmedia? 

Det tydligaste och mest slående resultatet i denna studie är den stora överrepresentatio-
nen av män. I alla mediatyper, i alla typer av artiklar/inslag och i alla ämnen och områ-
den – och vare sig man räknar i antal reportage och bilder eller i storlek/omfattning – 
fanns män med i betydligt större omfattning än kvinnor.  
 
Om vi tittar på reportage som bara handlar om män, dvs. där det inte alls finns kvinnor 
omnämnda, så är 57% av alla reportage sådana. Till detta tillkommer 15% av reportagen 
som har en tydlig övervikt av män. Reportage som bara handlar om kvinnor, dvs. där 
män inte är nämnda, omfattar 12% av reportagen. Till detta tillkommer 6% av reporta-
gen som har en tydlig övervikt av kvinnor. 10% av reportagen handlar om kvinnor och 
män i ungefär lika omfattning. Totalt fördelades reportagen på ungefär 77% om män 
och 23% om kvinnor. 
 
Rapportering om kvinnor och män  
Absoluta tal och procentuell fördelning  
 
Reportage om…  

Antal  Procent 

Män eller övervikt av män  756 72,4 
Kvinnor eller övervikt av kvinnor 185 17,8 
Lika många kvinnor och män 102 9,8 
Totalt 1044 100 
 
Under undersökningsperioden ägnade Norrbottens dagstidningar 73% av artiklarna till 
att rapportera om män och 17% till att rapportera om kvinnor. Det var 637 artiklar om 
män/mest män och 152 artiklar om kvinnor/mest kvinnor.  
 
Om vi istället uttrycker detta i utrymme/omfattning, dvs. spaltmeter, fick män 192 me-
ter, medan kvinnor fick 47 meter. När det dock väl skrevs om kvinnor var artiklarna 
ungefär lika stora eller lika små som artiklarna om män. Denna lilla jämställda aspekt vi 
kunde hitta i materialet överskuggades dock av att antalet artiklar om män var mycket 
större än antalet artiklar om kvinnor.  
 
Rapportering om kvinnor och män  
Spaltmeter och procentuell fördelning 
 
Reportage om…  

Meter  Procent 
 

Män eller övervikt av män  192,0 73 
Kvinnor eller övervikt av kvinnor 47,2 17 
Lika många kvinnor och män 27,3 10 
Totalt 266,5 100 
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Motsvarande siffror gäller för TV och radio. 70% av TV-inslagen handlade om män och 
21% om kvinnor. 73% av radioinslagen handlade om män och 20% om kvinnor.  
 
Uppdelat på sändningstid mätt i minuter framgår att reportage om män/övervikt män tog 
sammanlagt 251 minuter i anspråk medan motsvarande utrymme för kvinnor uppgick 
till 60 minuter. I genomsnitt var inslagen som handlade om män 2 minuter och 17 se-
kunder, inslag om kvinnor sträckte sig 1 minut och 52 sekunder.  
 
Rapportering om kvinnor och män  
Sändningstid och procentuell fördelning 
 
Reportage om…  

Tid  Procent 
 

Män eller övervikt av män  251 min 74 
Kvinnor eller övervikt av kvinnor 60 min 18 
Lika många kvinnor och män 30 min 9 
Totalt 341 min 101 
 
Det är intressant att notera att kvinnors respektive mäns andel i etern (radio och TV) är 
lika stor som i dagstidningarna. 
 
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 
 
En närmare granskning av tidningarnas olika avdelningar – ledare, sport, nyheter och 
kultur – visar en tydlig överrepresentation av män överallt, men i olika grad. Störst 
snedfördelning fanns på ledarsidorna och sporten. På ledarsidorna handlade 92% av 
artiklarna om män och 4% om kvinnor. Detta är dock ett litet material, endast 26 artik-
lar. Sportens artiklar var betydligt fler och handlade till 84% om män och 12% om 
kvinnor. Även nyhetsavdelningen som är den allra största avdelningen, uppvisar en 
mycket tydlig snedfördelning, 72% av artiklarna handlade om män och 18% om kvin-
nor. Jämnast var det på kultursidorna, men trots det var det en övervikt av artiklar om 
män, 57% av artiklarna handlade om män och 30% om kvinnor. Allra jämnast var det i 
den lilla och diffusa gruppen ”annat” – nästan en jämn könsfördelning. I denna grupp 
finns enstaka reportage om exempelvis heminredning, mode, historia eller annat av mer 
kuriosakaraktär. 
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Rapportering om kvinnor och män uppdelat på typ av artikel/reportage 
Procentuell fördelning 

Artikel/reportage  
Reportage om…  

Ledare Nyheter  Kultur  Sport  Annat  Totalt 
 

Män eller övervikt av män  92,3 71,8 57,1 84,2 44,4 72,4 
Kvinnor eller övervikt av kvinnor 3,8 17,8 29,5 11,7 27,8 17,8 
Lika många kvinnor och män 3,8 10,4 13,3 4,1 27,8 9,8 
Antal 26 724 105 171 18 1044 
 
 
Vem syns i bild? 

När det handlar om vem som syntes i bild är siffrorna ungefär lika, men en aning jämna-
re. I dagstidningarna skildrade 66% av bilderna män och 25% av bilderna kvinnor. Här 
sticker dock ledarsidorna och sporten ut med en lika stor snedfördelning som när det 
handlade om reportagen. 83% av bilderna skildrade män och 15% skildrade kvinnor. I 
TV syntes män i 72% av inslagen, medan kvinnor syntes i 21% av inslagen. Här var 
alltså TV mer ojämställt än tidningarna.  
 
 
Avbildning av kvinnor och män uppdelat på media. Procent. 

Mediatyp 
Bilder av… 

Dagstidning Television Total 
 

Män eller övervikt av män  65,4 71,6 66,4 
Kvinnor eller övervikt av kvinnor 25,9 20,7 25,1 
Lika många kvinnor och män 8,6 7,8 8,5 
Antal 602 116 718 
 
 
Avbildning av kvinnor och män uppdelat på typ av artikel/reportage. Pro-
cent 

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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Avbildning av män och kvinnor i relation till rapportering av män och kvin-
nor. Procent 

Artikel/reportage om… 
Bilder av… 

Män Kvinnor Lika Totalt 

Män eller övervikt av män  87,8 10,9 35,6 66,8 
Kvinnor eller övervikt av kvinnor 6,8 83,9 28,8 24,6 
Lika många kvinnor och män 5,5 5,1 35,6 8,6 
Antal 474 137 73 684 
 
 
Spelar journalistens kön någon roll? 

Studien visar att både kvinnliga och manliga reportrar upprätthöll samma mönster med 
stor överrepresentation av män i alla sammanhang. Även kvinnliga reportrar rapportera-
de mer om män än om kvinnor. Till viss del verkade dock journalistens kön ha betydel-
se. Kvinnliga reportrar rapporterade lite mer om kvinnor och mindre om män jämfört 
med manliga reportrar. För kvinnliga reportrar fördelades artiklarna och inslagen på 
65% om män och 21% om kvinnor. För manliga reportrar var fördelningen 77% om 
män och 16% om kvinnor. Det kan vara så att kvinnor oftare än män väljer att exempel-
vis intervjua en kvinnlig chef, politiker eller expert om möjligheten finns. Men förklar-
ingen kan lika gärna vara att kvinnliga journalister skickas ut på uppdrag som handlar 
om kvinnor eller typiska ”kvinnosaker” som kultur, inredning, motion och hälsa. En 
antydan till detta kan utläsas i att i 99% av sportreportagen var reportern en man. 
 
Rapportering om kvinnor och män uppdelat på journalistens kön. Procent. 

Journalist 
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 
 
 
Avbildning av kvinnor och män uppdelat på journalistens kön. Procent. 

Journalist  
Bilder av… 

Kvinna Man Kvinna  
och man 

Totalt 

Män eller övervikt av män  56,1 71,7 100,0 66,0 
Kvinnor eller övervikt av kvinnor 33,6 20,7  25,5 
Lika många kvinnor och män 10,3 7,6  8,6 
Antal 262 434 3 699 
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Var och hur skildras kvinnor och män? 

Det andra stora resultatet är att det tycks finnas en skillnad mellan hur kvinnor och män 
skildras. Det är ett mönster som väl sammanfaller både med en slentrianmässig, stereo-
typ och ofta ojämställd genusarbetsfördelning och även med en lika ofta fördomsfull 
indelning i ”manligt” och ”kvinnligt”. Reportage om chef, ledare, politik och arbets-
marknad toppar rapporteringen om män. Dessa nyckelord finns även med i reportage 
om kvinnor, men i betydligt mindre omfattning. På grund av det stora antalet reportage 
om män blir intrycket av män som chefer och politiker massivt. Pengar och ekonomi 
finns också ganska högt upp på listan för reportage om män, medan antalet reportage 
om kvinnor med detta tema är mycket få. 
 
Listan över de vanligaste nyckelorden i reportage om kvinnor toppas av skola, vård och 
omsorg. Ett tema som barn, familj och föräldrar kommer också högt upp på topp-tio-
listan för reportage om kvinnor. Samtidigt är antalet reportage om män med dessa te-
man nästan obefintligt, detta trots att männen i Norrbotten är lika mycket pappor som 
kvinnorna är mammor, åtminstone biologiskt.  
 
Kultur och konst är nyckelord om finns med både i reportage om män och om kvinnor. 
Men jakt, fiske och natur verkar vara angelägenheter enbart för män, yrkesmässigt såväl 
som fritid. Hockeyrelaterade ord var den enskilda nyckelordsgruppen som var mest van-
lig för män och den kom även högt upp i den totala top-tio-listan. Sport i allmänhet var 
en mycket stor del av den totala rapporteringen. Även för kvinnor var idrottsord mycket 
vanligt förekommande nyckelord, men eftersom män dominerar så stort i antal, framför 
allt på sportsidan, märks detta knappt i den totala bilden.  
 
Det går också att utläsa att kvinnor skildrades som passiva, bidragstagare eller åtmin-
stone som utsatta. Denna typ av artiklar var försvinnande liten när det gäller artiklar om 
män. Män skildrades istället som aktiva. Det handlade om åtgärder, projekt, lösningar 
på problem. Dessa nyckelord var mycket sällsynta i artiklar om kvinnor. 
 
En grupp nyckelord som fanns med på både kvinnornas och männens top-tio-lista är 
polis, brott och hot. Det bör påpekas att bara för att nyckelorden är samma är inte inne-
hållet eller budskapet lika. Kvinnor skildras även här mer som offer och män som för-
övare eller räddaren.  
 
Ytterligare en intressant iakttagelse är att nyckelord som kvinna, flickor och tjejer kom-
mer högt upp på listan över de vanligaste artiklarna där kvinnor finns med. När det 
skrivs om kvinnor är det alltså speciellt om dem som kvinnor. När det skrivs om män 
handlar det om ledare, chef, sport, pengar, jakt eller annat. Artiklar om män som män är 
relativt få.  
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Top-10 lista över nyckelord 
 
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  Kvinna – 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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Kommentarer och reflektioner 
 
Vad är det för bild av Norrbotten som skildras i massmedia? Vems Norrbotten är det? 
Det finns naturligtvis inte några enkla svar på så komplexa frågor. Vår studie visar dock 
tydligt att det är en tämligen ensidig och stereotyp bild där genus spelar en stor roll. 
Detta gäller oavsett vem som skildras, var och hur.  
 
Våra resultat kan alltså delas upp i tre analysnivåer – vem, var och hur. Den första ana-
lysnivån handlar om vem som skildras, dvs. antal män och kvinnor och här är resultatet 
övertydligt hur vi än räknar. Av 100 reportage i norrbottnisk massmedia handlar drygt 
75 om män. Nog för att Norrbotten har ett mansöverskott i flera av inlandskommunerna 
och till och med i Luleå som regioncentrum, men det är inte så att befolkningen består 
av 75% män och 25% kvinnor. Skämt och sido, en antalsmässig helt jämn skildring av 
män och kvinnor i varje sammanhang är kanske inte det viktigaste målet. Överrepresen-
tationen av män får dock vissa negativa effekter. Det blir bland annat ett generellt osyn-
liggörande av kvinnor och deras verksamheter och kompetens, och det ger även tydliga 
signaler om att i Norrbotten är män mer viktiga än kvinnor – oavsett vad det handlar 
om.  
 
Den andra analysnivån handlar om var män och kvinnor skildras, dvs. i vilka områden, 
ämnen eller teman. Inte nog med att det är en mycket stor överrepresentation av män, 
det finns dessutom en innehållsmässig könsuppdelning och schablonisering. Av det lilla 
som skrivs om kvinnor ligger mycket inom några tämligen snäva områden – t.ex. skola, 
vård, omsorg, familj och barn. Med snäva områden menar vi att det kan vara begrän-
sande för kvinnor att bara förknippas med dessa områden, inte att områdena i sig är snä-
va. En del av problemet är att det nästan inte alls finns några reportage om män i dessa 
områden och även för män kan denna ämnesmässiga könsuppdelning vara begränsande. 
Det handlar inte bara om att män i allmänhet väljs utan att vissa män betonas, vissa 
verksamheter och vissa manligheter. Det blir alltså en schablonisering av män.  
 
Den tredje analysnivån handlar om hur kvinnor och män skildras, t.ex. inom de olika 
områdena, och här syns schabloniseringen av både kvinnor och män tydligt. Kvinnor 
skildras som passiva och utsatta och män som aktiva. Till exempel kan man notera att 
rapporteringen om det manliga nätverket mot kvinnomisshandel som startades i Piteå av 
en framsynt kommunmedborgare, ytterligare förstärker bilden av männen som hand-
lingskraftiga. Detta exempel är särskilt intressant eftersom det i grund och botten hand-
lar om kvinnor som är utsätta för mäns våld. Män blir i detta sammanhang, med ett till-
spetsat uttryck, både förövare och hjälpare medan kvinnorna definieras som passiva 
offer som saknar handlingskraft. Detta tema är genomgående i det material som vi har 
analyserat.  
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Vad som däremot inte alls finns med i vårt material är någon tydlig sexualisering av 
kvinnor – och inte heller av män. En förklaring till detta ligger troligen i att vi inte stu-
derat reklam och annonser och att de TV-sändningar som ingått i studien är ju enbart 
nyhetssändningar. Vi har inte heller tittat på den typ av tidningar där sexualiseringstren-
den är stark – kvällstidningar, vecko- eller månadsmagasin. Vi har ju inte heller tittat på 
Internet, biofilmer och TV-program som dokusåpor och musikvideos.  
 
Alla tre analysnivåerna pekar dock mot en stereotypisering och schablonisering av såväl 
kvinnor som män. Man kan också notera att när väl det skrivs om ett fenomen, t.ex. le-
darskap, så är detta alls inte ett könsneutralt område. Vi har noterat genomgående att 
kvinnor i ledande befattningar benämns just som ”kvinnlig VD” eller i termer av ”kvin-
na och ledare”. Inom idrott och sport är detta särskilt tydligt då män som utövar en id-
rott gör det i termer av att de spelar t.ex. ”fotboll”, kvinnor däremot spelar ”damfotboll”, 
”dambasket” eller liknande. Följden blir att kvinnors aktiviteter på sätt och vis blir en 
avvikelse från det ”normala” och självklara. Fotboll spelas av män medan kvinnor spe-
lar damfotboll.  
 
Bilden av Norrbotten i media får sannolikt effekter på hur väl kvinnor och män känner 
sig hemmastadda i länet. Unga kvinnor och män, likaväl som de äldre ställs inför en 
slentrianmässig föreställningsvärld om kvinnor och män som bärare av egenskaper; som 
aktiva eller passiva, som handlingskraftiga eller offer. Samtidigt är framför allt ungdo-
mar mer benägna att tänka i termer av överskridanden än vad de vuxna är. Och frågan är 
om i synnerhet unga kvinnor uppfattar att den bild som utmålas av kvinnor (och män) är 
särskilt attraktiv i ett samhälle och i en kultur som trots allt betonar likhet och emanci-
pation. Även utflyttade norrbottningar förefaller ha en bild av länet som lite gammal-
dags i fråga om hur kvinnors och mäns möjligheter beskrivs (Johansson & Sandberg 
2004). I och för sig är inte detta primärt en fråga för media i Norrbotten eftersom bilden 
av länet också formas av massmediaaktörer som har sin hemvist utanför länet. 
 
Man kan också tänka sig att massmedia schabloniserar genusstereotyper olika beroende 
på vilken region som avhandlas. Skildras kvinnor och män i Östra Norrbotten, Malmfäl-
ten och Norrbottens inland på ett annat sätt än Fyrkantens kvinnor och män? Vi har 
dock inte haft möjlighet att lyfta denna infallsvinkel i just denna studie. Samtidigt är det 
så att bilden av t.ex. Östra Norrbotten formas i stor utsträckning av aktörer som inte har 
sin hemvist i Östra Norrbotten. Här blir det naturligtvis intressant att resa frågan om 
kvinnor och män framställs som mer (eller mindre) kvinnliga och manliga i olika områ-
den.  
 
Våra resultat är på intet sätt överraskande, utan bekräftar tidigare forskning. Men för-
hoppningsvis kan de väcka frågor om vilka bakomliggande faktorer som skapar dessa 
mönster. Det finns alltså starka skäl att rekommendera Jämställdhetsdelegationen att ta 
fasta på regionala och lokala skillnader i fråga om vilka bilder av kvinnor och män som 
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barn, ungdomar och vuxna får ta del av genom media. Detta är givetvis ett angeläget 
område för vidare forskning och framför allt för hur man på regional nivå ska hantera 
frågan om Norrbotten som en attraktiv region. Vi kan konstatera att schabloniseringar 
av kvinnor och män förstärker en redan tämligen befäst bild av Norrbottens län som 
befolkat av ”många manliga män”. Ska vi ha det på detta vis eller kan vi samfällt agera 
för att förändra bilden av länet som en plats för både kvinnor och män? 
 



 

 

 
 

Många manliga män – en studie om hur kvinnor och män skild-
ras i norrbottnisk massmedia 

 
 
Under två oktoberveckor 2004 genomlystes media i Norrbottens län. Två länstäckande 
dagstidningar, nyhetssändningarna inom Sveriges Radio Norrbotten (P4) samt de regio-
nala nyhetssändningarna i SVT och TV4 undersöktes med avseende på hur ofta och på 
vilket sätt som kvinnor och män framträdde i dessa media. Sammanlagt ingår 1157 ar-
tiklar/reportage samt 718 bilder/tv-inslag i analysen. 
 
Resultatet visar en kraftig övervikt av män i media. Omkring 73 procent av allt utrym-
me både i press och i etermedia handlar om män. Endast 18 procent handlade om kvin-
nor och omkring 8 procent utrymmet var helt igenom jämlikt. Uppdelat på reportagetyp 
fann studien att störst skillnad återfanns på tidningarnas ledarsidor där 92 procent av 
utrymmet vigdes åt artiklar som enbart handlade om män eller med en synbar övervikt 
av män. Blott 4 procent av utrymmet handlade om kvinnor. Näst mest ojämlik var sport-
rapporteringen där 84 procent av utrymmet handlade om män medan kvinnor fick nöja 
sig med 12 procent av utrymmet. Inom nyhetsrapporteringen var relationen 72 procent 
män och 18 procent kvinnor. Minsta skillnad återfanns inom kulturområdet med 57 pro-
cent män och 30 procent kvinnor.  
 
Det finns bara ett svagt samband mellan journalistens kön och i vilken utsträckning som 
män och kvinnor lyfts fram i media.  
 
Kvinnor och män förefaller också tilldelas olika egenskaper. Genomgående är att män 
beskrivs som handlingskraftiga medan kvinnor beskrivs som passiva. Överst på top-tio 
listan över nyckelord för män hamnar begreppen ledare-chef inom företag eller offentlig 
sektor. På andra plats kommer sport-idrott tätt följd av polis-brott-hot. På kvinnornas 
top-tio lista kommer skola-vård-omsorg på första plats, tätt följd av kultur-konst och på 
tredje plats kvinna-flickor-tjejer. Politik, pengar och ekonomi är mycket betydelsefulla i 
artiklar om män medan pengar inte ens får plats på kvinnornas top-tio lista. 
 


