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lunda uttryckt har det handlat om huruvida ämnen,
arbetsuppgifter och positioner varit ”könsmärkta”,
något som i denna artikel kommer att belysas utifrån
exemplet SVT:s nyheter.

Begreppet könsmärkning användes första gången
av den amerikanska genusforskaren Moss Kanter
(1977) och har sedan dess blivit ett etablerat begrepp
inom forskningsfältet kön och organisation3. Inom
forskningen kring nyhetsjournalistik och kön (som
sällan haft den journalistiska organisationen/redaktio-
nen som analytiskt objekt) är det däremot inte lika
etablerat och studier av journalistiska organisationers
strukturer ur ett genusperspektiv är sällsynta. Ut-
gångspunkten i studier av könsmärkning är att socialt
konstruerade föreställningar kring maskulinitet och
femininitet leder till att inte bara biologiska kroppar
är ”könade” utan också organisationer, om än på
olika sätt. I organisationer finns föreställningar för-
knippade med kön ständigt närvarande och dessa mer
eller mindre kollektiva föreställningar är centrala i
organisationskulturen (Alvesson och Billing, 1997).
Kombinationen av dessa föreställningar och föreställ-
ningar kring vad ett visst arbete kräver gör att positio-
ner och arbetsuppgifter blir märkta, de anses – uttalat
eller outtalat – passa bättre för ett visst kön. Det upp-
står därmed olika grader av vertikal och horisontell
segregation i en organisation genom könsmärkning.
Utmärkande för könsmärkning är att mäns arbetsupp-
gifter och positioner genomgående värderas högre än
kvinnors (Abrahamsson, 2000). Könsmärkningen
handlar annorlunda uttryckt om strukturell represen-
tation på ett fält som helhet, men avser också positio-
ner och arbetsuppgifter i organisationer. I de fall ett
kön utgör mer än 60 procent av t.ex. en yrkeskategori
anses könsmärkning förekomma. Könsmärkning har
också, även om själva begreppet inte alltid använts,
varit i fokus i mycket av det jämställdhetsarbete som
bedrivits inom olika organisationer och så även på
SVT.

... På Aktuellt består redaktionsledningen av män.
Programdirektörer och övriga redaktionssekrete-
rare är män, utrikes- och inrikesreportrarna är
män. Finns det då inga kvinnor på Aktuellt?
Jovisst, sekreterare, scriptor, producenter och 5
kvinnliga reportrar. Och vad gör dom? Jo dom
sysslar med medicin, miljö, bostäder, familj, so-
cial- och barnfrågor. Precis som hemma, kunde
man säga. Områden som idag inte har samma sta-
tus i nyhetsprogrammen som exempelvis utrikes-
politik, arbetsmarknad och näringsliv...

June Carlsson, Antennen, nr 2, 1976

Kvinnokampen trampar vatten idag. När jag bör-
jade föreläsa om jämställdhet i början på 80-talet
tog jag fram en sketch som visar hur det går till
när uppdragen delas ut på morgonmötet: Den
manliga reportern och fotografen skickas att be-
vaka det nedläggningshotade järnverket som skall
in på förstasidan. Den kvinnliga reportern ska
skriva om mattutställning på museet. Precis så är
det sa kursdeltagarna då. Precis så är det säger
kursdeltagarna idag. Ingenting förändras.

Nordh-Waldemarsson, Herta, 1988

Journalistiken etablerades som en manlig institu-
tion, men idag består yrkeskåren till nästan hälften
av kvinnor 1. När nya sociala grupper tar sig in på ett
fält, sker detta sällan utan en viss kamp. Det som
står på spel är positioner, prestige och status, men
också vem som ska få kalla sig journalist och
journalistikens innehåll. Ur ett genusperspektiv har
kampen främst förts om hur den goda journalistiken
skall definieras (finns det t ex en kvinnlig journalis-
tik) samt om positioner och arbetsuppgifter2. Annor-
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Könsmärkning i organisationer är viktig att un-
dersöka eftersom segregationen resulterar i en köns-
ordning (Sundin, 1998; Abrahamsson, 2000) som
erbjuder vissa specifika villkor och begränsningar
för kvinnor och män. Könsmärkning kan ses som en
första analytisk nivå och lägger grunden för vidare
analyser av symboliska föreställningar kring masku-
lint och feminint samt för analyser om makt och in-
flytande inom organisationer. Själva frågan om
kvinnors inflytande och makt i journalistiken har se-
dan 1980-talet uppmärksammats och debatterats av
medieforskare. Den har oftast formulerats som en
fråga om huruvida en ökad andel kvinnliga journa-
lister lett till en förändrad journalistik med avseende
på vilka ämnen som prioriteras/har status i nyhe-
terna och med avseende på vilka som får komma till
tals i nyheterna4. De studier som försökt besvara
denna fråga har haft antingen utbudet eller journa-
listerna som analytiska objekt och de empiriska re-
sultaten är motsägelsefulla. Om frågan om kvinnor-
nas villkor och betydelse i nyhetsjournalistiken ska
kunna belysas nyanserat är det viktigt att även orga-
nisationen/redaktionen tas på allvar som analytiskt
objekt och att maktfrågor knutna till densamma upp-
märksammas. Det är vidare viktigt att organisatio-
nen relateras till det journalistiska fältet som helhet
och dess tre styrfält; det ekonomiska, det politiska
och det professionella. Om vi vill förstå hur köns-
ordningen produceras, reproduceras och förändras
inom specifika genrer eller medietyper är detta en
nödvändighet. Genom ett sådant angreppssättet
breddas också frågan och knyter an till en av de
större feministiska forskningsfrågorna, den om
kvinnors förändrade plats i offentligheten och vad
som orsakat dessa förändringar.

Sveriges televisions nyhetsredaktioner utgör i
detta sammanhang ett intressant studieobjekt då
SVT dels är en av de mer prestigefyllda organisatio-
nerna på fältet och utgör slutpunkten i många
journalisters karriär (Weibull, 1991), dels har bedri-
vit ett tämligen omfattande och väldokumenterat
jämställdhetsarbete som definierat frånvaro av köns-
märkning som ett jämställdhetsmål. Den studie som
här presenteras, från första Aktuellt 1958 fram till
dagens nyheter år 2003, är en delstudie inom ett
större forskningsprojekt kvinnorna i journalist-
kulturen – kvinnors villkor och betydelse i televisio-
nens nyhetsjournalistik. Analyser av villkor och be-
gränsningar samt makt och inflytande inom
redaktionerna kommer att genomföras som steg två
och projektets slutrapport avser också att belysa den
vidare frågan om kvinnors betydelse i nyhets-
journalistiken.

Det är främst två aspekter av könsmärkning som
kommer att uppmärksammas i det följande; dels i
vilken omfattning och i vilka sammanhang manliga
och kvinnliga reportrar finns representerade på
redaktionerna och i sändningarna, dels i vilken om-
fattning och i vilka sammanhang manliga och
kvinnliga intervjupersoner finns representerade i
sändningarna. De diskussioner som förts på redak-
tionerna under årens lopp vad gäller könsmärkning
och som speglar kampen om positioner och arbets-
uppgifter berörs också till viss del.

Artikeln baserar sig på material från en utbuds-
studie gjord på 12 228 inslag under perioden 1958-
20035 som belyser nyheternas innehållsmässiga ut-
veckling över tid. Det andra grundmaterialet är ett
40-tal längre samtalsintervjuer med journalister på
SVTs nyheter främst insamlat under åren 2002 och
2003.

Kvinnorna träder in på redaktionerna
Det första egentliga svenska nyhetsprogrammet Ak-
tuellt startade1958 och hade då föregåtts av TV-
journalen – en nyhetsjournal som i mångt och
mycket liknade biografernas SF-journaler. Vid star-
ten fanns en kvinnlig nyhetsuppläsare, Gun Hägg-
lund, och här var Sverige förmodligen först i värl-
den. Ytterligare en kvinna, Jeanette von Heidenstam
läste nyheter under de första åren. Redaktionen var
mycket liten och 1960 kom Ingrid Schrewelius som
under många år var den enda fast anställda kvinn-
liga reportern (Djerf-Pierre, 2003). Flera andra
kvinnor gjorde också inslag för tidiga TV-aktuellt,
bland annat medarbetare som ”lånades in” från hem-
och familjeområdet på SVTs samhällsredaktion
(Djerf-Pierre och Weibull, 2001). Efter hand mins-
kade användningen av dessa kvinnliga reportrar och
de kvinnliga nyhetsuppläsarna försvann.

När Rapport startade 1969 var en femtedel av re-
portrarna kvinnor på de båda nyhetsredaktionerna.
Den manliga dominansen på nyhetsredaktionerna
var stor och fram till slutet av1970-talet var
prestigefyllda positioner som reporter i inrikespoli-
tiska gruppen och utrikesgruppen förbehållna män.
Dessa förhållande uppmärksammades givetvis un-
der 1970-talet då jämställdhetsfrågor alltmer stod på
den offentliga agendan i samhället och på SVT.

Mellan 1975 och 1985 skedde den mest drama-
tiska ökningen av kvinnliga reportrar. 1985 var 45
procent av Aktuellts reportrar kvinnor, medan mot-
svarande siffra för Rapport var 29 procent. Aktuellts
inrikes- och utrikesgrupp hade en jämn könsfördel-
ning 1985 och inrikeschefen var en kvinna, Pia
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Brandelius. En av anledningarna till den stora skill-
naden mellan Aktuellt och Rapport är att
rekryteringsfrågan drevs mycket hårt av Aktuellts
ledning, inte minst eftersom man konkurrerade med
publikledande Rapport. Att nå den kvinnliga publi-
ken med hjälp av fler kvinnliga reportrar blev vik-
tigt, och ökningen kan sägas vara ett utslag av såväl
konkurrensmedvetenhet som jämställdhetspolitiska
ambitioner. Under 1980-talets tre sista år var även
Rapport en redaktion med könsbalans, men 1990
minskar andelen kvinnor igen till strax under 30
procent. I sitt avstamp inför1990-talet skriver SVT:s
jämställdhetskommitté Med hänsyn till den väntade
och den stabilt ökande andelen kvinnor i reporter-
yrket räknar vi det i denna rapport som ett yrke med
jämn könsfördelning (Abrahamsson, 1990:27). En
optimism som dessvärre in bit på 1990-talet kom på
skam eftersom andelen kvinnor på Aktuellt också
började minska.

År 2000 påbörjade SVT:s nyheter en omorgani-
sation som bland annat innebar att merparten report-
rar kopplades till en centraldesk och därmed inte
tillhörde Aktuellts eller Rapports redaktion längre.
2001 var andelen kvinnliga inrikesreportrar vid
centraldesken ca 43 procent7 och fördelningen man-
liga -kvinnliga reportrar var under våren 2003 50/50

och under hösten 2003 60/40. SVTs nyhetsred-
aktioner har alltså återigen på 2000-talet har blivit
könsneutrala i bemärkelsen att inget kön dominerar
i reportergruppen. I början av 2000-talet domine-
rade dock männen alltjämt i den prestigefyllda EPA-
gruppen (ekonomi, politik och arbete), i utrikes-
gruppen samt bland kommentatorerna. Bland redak-
törerna var könsfördelningen 2003 jämn, Aktuellts
chef var en kvinna, Helena Stålnert och Rapports
chef en man, Per Yng.

Om man istället för att studera andelen anställda
kvinnor reportrar på redaktionen ser till representa-
tionen i form av gjorda reportage framkommer en
delvis annorlunda bild (tabell 1).

Under Aktuellts första 25 år märktes inte mycket
av den ökning av kvinnor som trots allt skedde på
redaktionen vad gällde andelen inslag de bidrog
med. 1970 var 20 procent av Aktuellts redaktion
kvinnor och de stod för 10 procent av inslagen. När
Rapport startade 1969 utgjordes redaktionen också
till ca 20 procent av kvinnor och andelen inslag
gjorda av kvinnliga reportrar var 15 procent under
1970, dvs. något mer än på Aktuellt. Den stora ök-
ningen av kvinnliga reportrar som gör nyhets-
reportage kommer först senare. I Aktuellt fördubb-
lades andelen inslag gjorda av kvinnliga reportrar

Figur 1. Andel anställda kvinnliga reportrar på Aktuellt och Rapport 1960-20036
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Tabell 1. Andelen av nyhetsreportagen i Aktuellt och Rapport som är gjorda av kvinnliga reportrar under olika
tidsperioder8 (procent)

Period Aktuellt Rapport Totalt Antal inslag

1958-1965 9 9 692

1968-1980 11 15 12 2 843

1985-1995 33 30 32 3 298

2000-2003 36 28 32 919

2003 38 30 33 422
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från 17 procent till 34 procent mellan 1980 och
1985, dvs. under samma period andelen kvinnliga
reportrar ökade som mest. På Rapport hände däre-
mot inte mycket under samma period. Där kom upp-
ryckningen först mellan 1985 och 1990 trots att an-
delen kvinnor på redaktionen inte förändrats. Under
1990-talet har andelen inslag av kvinnliga reportrar
legat runt en tredjedel och så är fallet alltjämt in på
2000-talet. Den ökning av kvinnliga reportrar som
skett efter 1995 syns det därmed inga större spår av
i sändningarna. Rapport låg år 2003 på samma andel
nyhetsinslag gjorda av kvinnor som 1995 och
Aktuellts andel ökade med 4 procentenheter under
samma tidsperiod.

En slutsats som kan dras är med andra ord att de
kvinnliga reportrarnas andel av de inslag som pro-
duceras i programmet generellt sett är mindre än de-
ras andel på redaktionen. Ökningen på redaktione-
rna kan alltså inte spåras i en lika stor ökning av an-
delen inslag. En förklaring som brukar framhållas är
att kvinnor genomgående sysslar med längre repor-
tage än män. Så var fallet under 1970-talets första år
då Rapport kännetecknades av att vara ett nyhets-
magasin med mycket få och mycket långa (ibland
upp till 8 minuter) inslag. Aktuellt utgjorde Rapp-
orts motsats och bestod kortnyheter med många te-
legram, men även här gjorde kvinnorna nästan hälf-
ten av de få långa inslag som fanns. Betraktat på
detta sätt var den kvinnliga representationen un-
der1970-talet betydligt större i TV-rutan än vad en
betraktelse av andel inslag antyder. När utrymme
inte längre finns för denna typ av inslag försvinner
skillnaderna mellan män och kvinnor och därmed
också förklaringen till den kvinnliga underrepresen-
tationen i andelen inslag.

Nyheternas innehåll och
genusrelaterade diskussioner
De första TV-nyheterna bär inte mycket spår av det
vi idag känner igen som nyheter. Under Aktuellts
första år dominerade internationella frågor/krig och
olyckor och brott, men också nyheter som handlade
om kultur, nöje och human interest. Inrikespolitiska
nyheter var synnerligen sällsynta och kontroversi-
ella frågor undveks nogsamt (Djerf-Pierre och Wei-
bull, 2001). Jordbävningskatastrofer blandades med
kändisintervjuer och vårmodet i Paris. Olyckor och
brott, human interest samt kultur och nöje utgjorde
tillsammans 60 procent av nyheterna, dvs. intres-
santa nyheter hade högt nyhetsvärde.

Under denna period fördes inga egentliga diskus-
sioner kring nyhetsvärdering ur ett genusperspektiv,
men tydliga könsföreställningar var närvarande. Män

dominerade redaktionerna såväl antalsmässigt som på
ledande befattningar. Kvinnorna exkluderades från
högstatusområden som utrikespolitik och ekonomi
och hänvisades till kultur, human interest samt ku-
riosa eller hyrdes in från programområdet hem- och
familjefamiljefrågor för att bidra med ett kvinnligt
perspektiv. Kvinnorna bidrog med andra ord under
denna period med inslag till nyheterna som ansågs
beröra de kvinnliga domänerna och ansågs därmed
komplettera männen (Ibid).

I mitten av 1960-talet börjar Aktuellts nyhets-
sändningar förändras. Politik blir ett större område
mot slutet av 1960-talet och under 1970-talet sker
även en kraftig ökning av ekonominyheter. Den
”lättsamma” nyhetsprofilen övergavs och ”viktig-
heten” blev det främsta urvalskriteriet. När Rapport
startade blev denna betoning av tung samhälls-
bevakning med fokus på ekonomi och politik ännu
tydligare. Rapport hade en uttalad policy att endast
uppmärksamma de stora viktiga samhällsfrågorna i
programmet inte, som tidigare varit fallet i Aktuellt,
nyheter av ”intresse”. Underhållande nyheter var
bannlysta liksom rapportering om enskilda olyckor
och brott. 1970 utgjorde exempelvis ekonomi
knappt 30 procent av Rapports nyheter.

Den kvinnliga underrepresentationen kritisera-
des i början1970-talet, och en del av den genus-
relaterade kritik som framfördes gällde också rå-
dande nyhetsvärdering. Nyhetsagendan började ifrå-
gasättas av kvinnogrupper inom redaktionerna och
kom att definieras som manlig. Näringsliv, ekonomi
och arbetsliv etiketterades som ”hårda” manliga ny-
heter och ansågs få för stor plats i nyhetsutbudet. De
mer ”mjuka” reproduktiva områdena ansåg man dä-
remot försummades, t ex sociala frågor, skolfrågor
och miljöfrågor. Journalistiken kom alltmer att dis-
kuteras i termer av manlig-kvinnlig och ett uttalat
jämställdhetsmål var att få tillstånd en uppvärdering
av mjuka nyheter. Det fördes också en diskussion
om huruvida ämnesområden var könsmärkta i be-
märkelsen att viss rapportering var förbehållen ett
visst kön.

Jämställdhetsdebatten var mycket levande under
denna period, bland annat föreslogs att om ett kön
var representerat till mindre än 40 procent skulle
kvotering kunna tillämpas. Kritik riktades också
mot att det i princip enbart förekom män i seriös
samhällsinformation och kvinnor ansågs ha begrän-
sade möjligheter att bevaka hårda nyheter. Dåva-
rande radiochefen Otto Nordenskiöld lyckades reta
de som aktivt arbetade med jämställdhet genom att i
ett remissvar till regeringen 19759 hävda att Sveri-
ges radio med hänsyn till sin neutrala ställning inte
kunde driva en radikal linje i jämställdhetsfrågan.
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På Rapportredaktionen började genusrelaterade
diskussioner föras mer aktivt i slutet av 1970-talet.
När Ann Lindgren anställdes som redaktör och hade
som målsättning att satsa på mjuka frågor, t ex barn-
omsorg, väckte det diskussioner. Inte minst när hon
i en intervju kritiserade den manliga nyhetsvärde-
ringen och menade att det var svårt att bedriva
kvinnojournalistik på Rapport. I Aftonbladet berät-
tade June Carlsson och Ann Lindgren 1978 om hur
de mobbades av sina manliga kollegor; kollegor
som inte förstår vad som hänt ute i samhället de se-
naste åren. Anette Kullenberg raljerade över situa-
tionen och det upplevda ointresset för jämställdhet
på följande sätt:

Ungkarl sökes. Gärna tuff och karriärmedveten.
Ska vara beredd att jobba dygnet runt. Företräde
för sökande som aldrig tänkt över vad jämlikhet
innebär. Ointresse för kvinnokampen premieras.
Vi söker ett äkta lejon som är modig och tar sig
fram överallt. Trevligt utseende och känsla för
modern klädstil, dock ej utmanande, uppskat-
tas. Ansökningar skickas till Sveriges Radios
kommenterande nyhetsprogram, Rapport och
Aktuellt. Alla ansökningar behandlas självfallet
av män. (Aftonbladet 780402).

1985-1995 brukar ibland beskrivas som en period
av kommersialisering av tv-journalistiken (Djerf-
Pierre och Weibull, 2001), men också ibland som en
period av feminisering (Djerf-Pierre och Löfgren-
Nilsson, 2004). Andelen kvinnliga reportrar hade nu
ökat och nu skedde också en ökning av ökning av
mjuka ämnen i nyheterna. Samtidigt minskade
ekonomibevakningen, delvis till följd av att speci-
ella ekonominyheter introducerades. Under denna
period var andelen kvinnor som gjorde inslag runt
30 procent och en diskussion kring betydelsen av
detta påbörjades, såväl inom redaktionerna som
inom den feministiskt inriktade medieforskningen.
En av de frågor som alltmer började uppmärksam-

mas var den bristande kvinnorepresentationen i ut-
budet. Redan i slutet av1970-talet, under ett tvåårigt
jämställdhetsprojekt, provades införandet av
kvinnokartotek och nu intensifierades arbetet med
speciella förteckningar över kvinnliga intervju-
personer igen. Arbetet med jämställdhet pågick in-
tensivt och i SVT:s prisbelönta10 jämställdhetsplan
från 1995 återfinns följande formulering: Varje
gång ett namn på en manlig expert, kommentator
eller i övrigt känd person tas upp för diskussion om
användning i ett program åligger det program-
ansvarig att försöka finna ett likvärdigt alternativ.

Aktuellt hade under denna period en balanserad
redaktion med kvinnor på statusfyllda positioner. På
Rapport däremot fortsatte jämställdhetsdiskussioner
som var relaterade till könsmärkta positioner och ar-
betsuppgifter. När Claes Elfsberg 1984 fick jobbet
som biträdande chef på Rapport framför Yvonne
Winblad tog diskussionerna återigen fart och en
brist på ointresse från ledningshåll för jämställd-
hetsfrågor upplevdes av många kvinnor på redaktio-
nen.

Vid 2000-talet förändrades innehållet i TV-nyhe-
terna något igen. De hårda nyheterna – och då fram-
förallt krig och internationella konflikter – ökade på
bekostnad av mjuka, framförallt sociala, frågor.
Genusrelaterade diskussioner tog nu i allra högsta
grad fart igen, inte minst efter att några kvinnliga re-
portrar gjort en egen intern undersökning som vi-
sade att de kvinnliga journalisterna var kraftigt
underrepresenterade i sändningarna. Rapporten
ledde till att Eva Hamilton, chef för nyheter och
fakta, tillsatte en jämställdhetsgrupp. Några citat ur
en intern SVT-enkät kan exemplifiera hur det kan
låta bland kvinnorna i jämställdhetsdebatten idag, i
början av 2004, på SVT:s nyhetsredaktion:

Det räcker med att titta på ett antal 19.30-sänd-
ningar. Toppjobben görs ofta av män – dessutom
av samma män. Kvinnornas inslag ligger senare

Tabell 2. Nyhetstyper i samtliga kanaler fördelat på olika tidsperioder (ej telegram) (procent)

Period 1958-1965 1968-1980 1985-2000 2000-2003 2003

Nyhetstyp

Hårda nyheter: Krig, näringsliv, politik 41 70 62 70 76

Mjuka nyheter: Sociala frågor, miljö, skola, barnomsorg 9 12 17 13 10

Sport, olyckor och brott 26 12 12 13 10

Kultur, nöje, human interest, kuriosa 24 6 9 4 4

Summa 100 100 100 100 100

Antal inslag 706 2 637 3 117 1 038 450
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i sändning och handlar oftast om andra slags äm-
nen.

Vi har ingen kvinnlig inrikeskommentator. Åt-
minstone är det ytterst sällan någon tar plats i
stället för KG och Mats.

Juridiska experter som ska kommentera rätts-
processer, företrädesvis brottmål, är nästan utan
undantag män. Utom när det handlar om sex-
brott för då är det plötsligt en kvinnlig angelä-
genhet.

Efter perioden 1985-1995 då könsmärkningen av
positioner var på väg att upphävas, då andelen kvin-
nor ökat och mjuka ämnen prioriterats något, tycks
en återgång till 1970-talet skönjas såväl i sakförhål-
landen som i kritiken från kvinnliga reportrar på
SVT. Könsmärkningen i den ämnesmässiga bevak-
ningen står åter i fokus och så även kritiken mot den
manliga dominansen bland källorna. Hur ser då
könsmärkningen ut i SVT:s nyheter över tid vad gäl-
ler ämnesområden och intervjupersoner?

Reportrarna – ”kvinnliga” och
”manliga” bevakningsområden
På samma sätt som positioner varit könsmärka är det
tydligt att föreställningar om ”maskulint” och
”feminint” också präglat de områden som bevakats.
Fram till år 2000 var i princip samtliga områden
könsmärkta och präglade av en manlig dominans i
bemärkelsen att det var manliga reportrar som
gjorde inslagen och därmed hade tolkningsföreträde
vad gäller hur händelser skulle förstås. Undantaget
utgörs av ämnesområdet kultur/nöje där kvinnorna
under perioden 85-95 svarade för 59 procent av in-

slagen. I början av 2000-talet upphörde köns-
märkningen av sociala frågor, energi/miljö samt hu-
man interest, medan internationella frågor (krig och
konflikter) politik, olyckor och brott samt näringsliv
kvarstod som manligt dominerade (tabell 3).

Samtidigt är den manliga dominansen inom varje
ämneskategori inte förvånande eftersom de manliga
journalisterna totalt sett gjort, och alltjämt gör, en
större andel av inslagen. Genom att jämföra andelen
inslag kvinnor gör totalt sett under varje period med
hur de är representerade inom ämneskategorierna
framträder en delvis annorlunda bild av köns-
märkningen (tabell 4).

Under Aktuellts 10 första år var de hårda nyhe-
terna klart dominerade av män medan kvinnor före-
drog, eller fick sig tilldelade, lätta nyheter att be-
vaka. Human interest och kuriosa var kvinnliga do-
mäner, medan olyckor och brott samt utrikes-
bevakning var områden med kraftig manlig domi-
nans. När andelen hårda nyheter ökade under perio-
den 1968-80 minskade skillnaden något mellan män
och kvinnors bevakning av hårda nyheter samtidigt
som mjuka nyheter nu blev en tydlig kvinnlig ange-
lägenhet. Könsmärkningen och ökningen av de so-
ciala frågorna under denna period var ett resultat av
de kvinnliga reportrarnas aktiva arbete att få upp
dem på nyhetsagendan och av ett eget val att bevaka
dem. Samtidigt var det också ett resultat av en köns-
märkning från chefshåll vid utdelningen av uppdrag.
En dåvarande nyhetschef uttrycker det som att: om
det nu var så viktigt att dom skulle ha dom så fick
dom ju också bevaka dem.

Perioden 1985-1995, då hårda nyheter minskade
sin andel av nyhetsmaterialet och mjuka frågor
ökade, suddades könsmärkningen nästintill ut.
Kvinnor fortsatte att ta sig in på de mer prestige-

Tabell 3. Andel inslag på olika nyhetsområden under olika tidsperioder gjorda av kvinnliga reportrar i SvT:s ny-
heter 1958-2003 (procent)

Ämnesområde 1958-1965 1968-1980 1985-1995 2000-2003

Krig, konflikter, internationella frågor 0 5 28 26

Ekonomi, arbetsmarknad 5 14 37 35

Politik 5 10 29 24

Sociala frågor 10 28 38 52

Olyckor, brott 11 14 30 28

Energi, miljö 0 20 30 47

Näringsliv 6 6 30 21

Kultur, nöje 23 27 59 48

Human interest 30 25 22 53

% inslag av kvinnor 9 12 32 32

Antal inslag 692 2 843 3 298 918
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fyllda domänerna och män ökade sin bevakning av
mjuka frågor något. Under denna period gjorde
kvinnorna en tredjedel av nyhetsinslagen och även
om könsmärkningen i detta avseende inte upphört
var två av de uppsatta jämställdhetsmålen nådda; de
mjuka nyheterna hade uppvärderats och kvinnor
hade nu tagit sig in på tidigare mansdominerade
bevakningsområden.

Efter SVT:s omorganisering till en gemensam
nyhetsdesk återuppstod dock könsmärkningen igen
enligt samma mönster som på 1970-talet: män beva-
kade i större utsträckning än kvinnor hårda nyheter
och kvinnor i betydligt större utsträckning än män
mjuka. Detta är en delvis en följd av den ökade be-
vakningen av krig och internationella frågor eftersom
utrikesgruppen var dominerad av manliga reportrar.
Men också politik och näringsliv blev nu återigen
mer en angelägenhet för manliga reportrar. Samtidigt
minskade de sociala frågorna och blev i hög grad
återigen en kvinnlig angelägenhet. I både Aktuellt
och Rapport fanns samma mönster under perioden,
men värt att notera är att könsmärkningen var betyd-
ligt större i Rapport än i Aktuellt. I Rapport bestod 48
procent av kvinnornas inslag av hårda nyheter och 30
procent av mjuka, medan motsvarande siffror för Ak-
tuellt var 66 respektive 18 procent.

Sammanfattningsvis kan sägas att det funnits
skillnader i mäns och kvinnors bevakning. Hårda
ämnen har bortsett från perioden 1985-1995 varit i
huvudsak manliga bevakningsområden, medan
könsmärkningen för kvinnors del varierat något
mer. Dagens nyheter innehåller inte längre kultur,
nöje, human interest och kuriosa i någon nämndvärd
utsträckning. De mjuka frågorna har istället kommit
att bli kvinnornas bevakningsområde. Här upphörde
könsmärkningen till viss del perioden 1985-1995,
men på 2000-talet återupprepade sig mönstret från
1970-talet. Bilden av könsmärkning som visats här
stämmer väl överens med jämställdhetsdiskus-

sionerna under olika perioden och den ”backlash”
som i början av 2000-talet upplevdes av många
kvinnor vid SVT framträder tydligt i utbuds-
statistiken.

Intervjupersonerna – vanliga kvinnor
och officiella män
Nyheterna utgör en väsentlig del av det offentliga
samtalet och det är naturligtvis intressant ur ett
genusperspektiv att även undersöka vilka intervju-
personer som får komma till tals och tolka offentlig-
heten. Offentliga källor, dvs. företrädare för olika ty-
per av verksamheter, har alltid dominerat i nyheterna.
De utgjorde 2003 två tredjedelar av de intervjuade i
nyhetsprogrammen och en ökning har skett sedan
första aktuelltsändningen. Det är då främst politiker
som i större utsträckning får komma till tals. Detta är
naturligtvis ett utslag av de tidigare nämnda uttalade
satsningarna på ”seriös” nyhetsrapportering som slår
igenom på 1970-talet och av att de featureliknande
inslagen och andra udda ting som återfanns i Aktuellt
under början av 1960-talet nu helt försvunnit. På
1970-talet försvinner därför även kändisar i stort sett
ut ur Tv-nyheterna (tabell 5).

Uttalanden av ”vanliga” människor, dvs. de som
intervjuas i egenskap av privatpersoner, har alltid
varit betydelsefulla i televisionens nyhetsprogram.
Denna kategori personer utgörs till stor del av män-
niskor som kommenterar konsekvenserna – ofta ne-
gativa – av en händelse. Då detta sätt att vinkla ny-
heter ökade under 1990-talet ökade också förekom-
sten av privatpersoner i inslagen. Ökning har i stort
skett på bekostnad av organisationsföreträdare. Hur
ser då representationen av kvinnor ut med avseende
på vem som får komma till tals och i vilken egen-
skap får män och kvinnor yttra sig?

De kvinnliga intervjupersonerna utgjorde under
Aktuellts första år runt 10 procent av alla personer i

Tabell 4. Kvinnliga respektive manliga journalisters produktion av olika nyhetstyper under olika tidsperioder
(procent)

1958-1965 1968-1980 1985-1995 2000-2003
Nyhetstyp Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Hårda: krig, näringsliv, politik 14 46 53 72 63 63 58 74

Mjuka: sociala frågor, miljö,
skola, barnomsorg m.m. 10 8 28 10 19 16 24 11

Sport, olyckor och brott 18 27 10 12 10 13 11 12

Kultur, nöje, Human interest,
kuriosa 58 18 9 6 8 8 7 4

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100

Antal inslag 50 542 298 2 219 914 2 028 259 548
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nyhetsutbudet. Under 1970-talet ökade andelen nå-
got, men det var först under den senare delen av
1980-talet och början av1990-talet som den största
ökningen ägde rum, dvs. under samma period som
frågan började drivas aktivt igen på redaktionerna
(tabell 6).

Ökningen av kvinnor kommer alltså relativt sent.
Under 1995 hade SVTs nyhetskanaler 29 procent
kvinnliga intervjupersoner och sedan dess har en
mindre tillbakagång skett. Att offentligt uttolka och
kommentera vår omvärld har alltid varit och är allt-
jämt männen förbehållet, inte enbart i SVT:s nyhe-
ter utan bilden gäller även svensk dagspress (An-
dersson Odén, 2002).

Vanligast är – och har alltid varit – att kvinnor
får framträda som enskilda medborgare; i enkäter på
stan, som drabbade eller som kommentatorer till
händelser. 43 procent av de ”vanliga” människor
som intervjuades 2003 var kvinnor, vilket gör kate-
gorin till den enda som inte är tydligt könsmärkt.

Kändisar är ytterligare en kategori där kvinnor varit
relativt vanliga intervjupersoner (tabell 7).

Kvinnor är och har alltid varit förhållandevis
osynliga i andra funktioner och de uppträder betyd-
ligt mer sällan som representanter för en grupp. An-
delen kvinnliga offentliga företrädare har från1970-
talet då TV-nyheterna antog sin nuvarande karaktär
ökat med 11 procentenheter. Främst är det som
myndighets- och organisationsföreträdare som kvin-
norna fått ett större utrymme, men andelen kvinn-
liga intervjupersoner har också ökat bland politiker
och näringslivsrepresentanter.

Periodiseringen döljer dock att ett viktigt trend-
brott skedde 1995. De stora ökningarna av kvinnliga
offentliga företrädare kom under 1990-talet och re-
presentationen var som högst 1995 för att sedan
minska eller stagnera. Av de politiker som då inter-
vjuades var 31 procent kvinnor och av experterna
var 22 procent kvinnor, här har en betydande ned-
gång skett i början av 2000-talet. Sammantaget var

Tabell 5. Olika typer av intervjupersoner fördelat på olika tidsperioder i SvT:s nyheter (Procent)

Period 1958-1965 1968-1980 1985-1995 2000-2003

Vanliga människor 15 18 20 25

Företrädare 58 71 66 64

Kändisar 17 4 4 3

Övriga 10 7 10 8

Totalt 100 100 100 100

Antal intervjuer 351 2 339 4 186 1 864

Tabell 6. Andelen kvinnliga intervjupersoner i SvTs nyheter 1958-2003

År 1958 1960 1965 1968 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003

Kvinnor 11 11 10 9 11 13 14 16 22 29 25 25

Antal 56 139 148 243 372 780 903 1022 1 388 1 674 928 914

Tabell 7. Andelen kvinnliga intervjupersoner inom olika aktörskategorier fördelat på olika tidsperioder i SvTs
nyheter

Period 1958-1965 1968-1980 1985-1995 2000-2003

Vanliga människor 30 36 43 43

Experter 0 10 17 13

Organisationer 2 5 18 22

Näringsliv 0 4 12 16

Politiker 2 7 19 19

Myndigheter 5 10 27 27

Kändisar 23 20 26 30

Total andel kvinnor 10 12 23 25
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84 procent av de politiker och experter som inter-
vjuades 2003 män. Vad gäller den kvinnliga repre-
sentationen av myndighetspersoner, organisations-
och näringslivsföreträdare har däremot ingen för-
ändring skett sedan 1995.

En av förklaringarna till den bristande kvinnore-
presentationen har formulerats som ett strukturellt
problem: mediebilden speglar ”verkligheten” och det
offentliga livet i Sverige och i världen. En av redaktö-
rerna på SVT kommenterade siffrorna ovan och den
kritik som framfördes mot dem på följande sätt: Man
kan inte komma med ett feministisk patos och vilja
förändra verkligheten. Det sitter gubbar vid makten
och de måste vi intervjua11. SVTs samhällschef kon-
staterade däremot att det förvisso finns en överrepre-
sentation av män på ledande poster, men i SVT blir
det oproportionerligt12. En jämförelse med ”verklig-
heten” skall inte systematiskt göras här, men beträf-
fande kategorin vanligt folk så utgörs drygt hälften av
den svenska befolkningen av kvinnor något som ald-
rig återspeglats i nyheterna. De offentliga aktörerna
är mer problematiska att yttra sig om, men empiriska
studier som tidigare använt sig av denna komplice-
rade jämförelse (se Edström och Jacobsson, 1994)
landar i samma slutsats som SVTs samhällschef: Tv-
nyheterna förmår inte skildra den kvinnliga represen-
tation som trots allt finns bland offentliga företrädare
i samhällslivet (tabell 8).

Andelen kvinnor har ökat inom alla olika typer
av nyheter. Om man ser till utveckling generellt se-
dan 1958 finns en större ökning av kvinnor inom de
mjuka frågorna, än inom de hårda. Men bilden be-

höver nyanseras något. Ökningen av kvinnor inom
de hårda nyheterna, exempelvis politik och eko-
nomi, skedde mellan1980-95 och som högst var re-
presentationen 1995 då 30 procent av de intervjuade
är kvinnor. Sedan dess har kvinnliga intervju-
personer minskat igen till i början av 2000-talet ut-
göra 22 procent av de intervjuade. I bevakningen av
de mjuka frågorna påbörjades ökningen av kvinn-
liga intervjupersoner tidigare och här har kvinnorna
alltsedan1970-talet varit överrepresenterade i för-
hållande till sin totala andel bland intervjupersone-
rna. Inom såväl hårda som mjuka nyheter har det va-
rit och är alltjämt vanligast att kvinnor intervjuas
som privatpersoner, men samtidigt är kvinnliga of-
fentliga företrädare vanligare i de mjuka nyheterna
än i nyheter om politik och ekonomi.

Den empiriska forskningen som berör journalis-
tens kön och val av intervjupersoner har kommit till
mycket motstridiga slutsatser angående huruvida det
finns några kausala samband existerar. En anledning
är att studierna rör olika typer av medier. I SVTs ny-
heter förekommer det fler kvinnliga intervju-
personer i nyheter gjorda av kvinnliga reportrar.
Sambandet var tydligast under Aktuellts första år
och beror huvudsakligen på den könsmärkning som
fanns i den ämnesmässiga bevakningen. Under föl-
jande perioder blir skillnaderna mindre, men kvar-
står. Kvinnor är mer frekventa i inslag gjorda av
kvinnor oavsett vad det handlar om och oavsett om
intervjupersoner är en privatperson eller en offentlig
företrädare. Men i början av 2000-talet försvann
dessa samband (tabell 9).

Tabell 8. Andelen kvinnliga intervjupersoner i olika typer av nyheter fördelat på olika tidsperioder i SvTs nyheter.

Period 1958-1965 1968-1980 1985-1995 2000-2003

Nyhetstyp
Hårda: krig, näringsliv,
politik, m.m. 5 9 22 22

Mjuka: sociala frågor, miljö,
skola, barnomsorg m.m. 12 24 32 33

Total andel kvinnor 10 12 24 25

Tabell 9. Kvinnliga och manliga källor i inslag gjorde av manliga och kvinnliga reportrar över tid under olika
perioder i tv-nyheterna (Procent)

1958-1965 1968-1980 1985-1995 2000-2003
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Kvinnor 29 9 20 11 29 21 28 24

Män 71 91 80 89 71 79 72 76

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100

Antal intervjuade 28 286 344 1892 1 302 2 707 562 1 199
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Underrepresentationen av kvinnor i nyheterna
kan vara knuten till journalistidealet såtillvida att en
reporter som stoltserar med objektivitet har inte
mycket till övers för att särskilt söka kvinnliga käl-
lor/intervjupersoner13. Men bakom det till synes
neutrala förhållningssättet döljer sig dock en manlig
norm och en manlig världssyn, som genererar man-
liga källor i exempelvis nyheterna (Melin-Hig-
gins,1996). Arbetet med kvinnolistor kan förstås
som ett sätt att bryta denna norm. Eftersom projektet
huvudsakligen bedrevs av de kvinnliga journalis-
terna är det i stor utsträckning resultatet av en stra-
tegi och ett aktivt arbete som syns i tabellen ovan. In
på 2000-talet i samband med att andelen kvinnliga
intervjupersoner totalt minskade försvann skillna-
derna mellan manliga och kvinnliga reportrar. En
möjlig tolkning är de kvinnliga journalisternas an-
strängningar minskat och därmed lett till färre kvin-
nor i nyhetsutbudet.

Konklusioner
Under de snart 50 år som televisionen sänt nyheter i
Sverige har betydande förändringar ägt rum beträf-
fande könsmärkningen av positioner och arbetsupp-
gifter. Andelen kvinnliga reportrar har ökat, kvin-
norna har tagit sig in på de tidigare mansdominerade
hårda nyheterna och på statusfyllda positioner tidi-
gare förbehållna männen. Mellan 1975 och 1985
startade rekryteringen av kvinnliga reportrar på all-
var och arbetet med att uppgradera statusen på
mjuka frågor påbörjades. Under 1980-talets sista år
var både Aktuellt och Rapport nyhetsredaktioner
med könsbalans såväl andelsmässigt som på
prestigefyllda positioner. Könsmärkningen i den
ämnesmässiga nyhetsbevakningen upphörde under
perioden 1985-1995 och de mjuka nyheterna fick ett
större utrymme i sändningarna. En ökning av kvinn-
liga intervjupersoner skedde också under denna pe-
riod och 1995 var 29 procent av de intervjuade i ny-
heterna kvinnor. Vanligast är dock att kvinnor allt-
jämt intervjuas i egenskap av privatpersoner eller
som kändisar.

I början av 2000-talet skedde en förändring i det
som syntes vara en positiv utveckling. Visserligen
hade en mindre ökning av kvinnliga reportrar skett
andelsmässigt, och en könsbalans råddepå chefs-
och redaktörspositioner, men en könsmärkning av
ämnesområden enligt gammalt traditionellt mönster
gjorde sig åter påmind. Två tredjedelar av nyhetsin-
slagen gjordes av män, vilket innebär att de kvinn-
liga reportrarna var underrepresenterade i utbudet i
förhållande till sin andel på redaktionen. Den
prestigefyllda gruppen specialreportrar inom poli-

tik, ekonomi och arbetsmarknad dominerades återi-
gen av manliga reportrar och en tillbakagång av an-
delen kvinnliga intervjupersoner ägde rum. Främst
var det kvinnliga politiker och experter som syntes
mer sällan än vad som var fallet i mitten av 1990-ta-
let. År 2003 var 84 procent av de politiker och ex-
perter som intervjuades i tv-nyheterna män.

Hur ska vi då förstå de förändringar som ägt
rum, först i form av en minskande könsmärkning
men i början på 2000-talet i form av en tillbaka-
gång? Frågan kan naturligtvis inte till fullo besvaras
utan ytterligare analyser av redaktionskulturen på
SVT och av faktorer på det journalistiska fältet i sin
helhet, men några betydelsefulla aspekter skall i det
följande uppmärksammas.

Förändringsprocesser brukar ofta analyseras och
förstås som ett resultat av ledningsåtgärder inom en
organisation (Wahl, m fl. 2001). På SVT:s nyheter
var det den interna kritiken bland kvinnliga report-
rar under 1970-talet som banade väg för den kom-
mande förändringen. Inledningsvis förekom huvud-
sakligen individuella strategier, men sedermera ut-
vecklades även mer kollektiva strategier. Det aktiva
jämställhetsarbete som inleddes på SVT kan förstås
som en form av organisatorisk strategi, som under-
lättade för de kvinnliga journalisterna och så små-
ningom ledde fram till att reella förändringar under
perioden 1985-1995. Successivt under senare delen
av 1990-talet upphörde jämställdheten att uppfattas
som ett stort problem inom SVT. Utvecklingen var
positiv: visserligen var andelen kvinnor långt ifrån
hälften, men de fanns på statusfyllda positioner,
könsmärkningen av ämnesområden hade upphört
och man upplevde sig vara på väg att få in fler
kvinnliga intervjupersoner i nyhetsprogrammen. Fö-
reställningar fanns (inte bara på SVT), att resterande
problem med kvinnorepresentationen skulle lösa sig
automatiskt om man bara såg tiden an, inte minst ef-
tersom jämställdhet nu var ett allmänt och accepte-
rat mål. Uppmärksamheten kom alltmer att riktas
mot vad som uppfattades som ett akutare problem;
bristen på mångfald med avseende på reportrar och
intervjupersoner med icke-svensk bakgrund. Ed-
ström (2000) drar i sin rapport om medier och
jämställdplaner slutsatsen att nyhetsredaktioner i
allmänhet tycks ha svårt att hantera mer än en fråga
i taget, och sannolikt har så också varit fallet på
SVT:s nyhetsredaktioner.

SVT:s nyhetsredaktioner påbörjade också en stor
omorganisering under senare delen av 1990-talet,
något som inledningsvis ledde till vissa negativa
konsekvenser i form av att många reportrar upp-
levde en redaktionell hemlöshet och en oklar an-
svarsfördelning. Även om det formellt fanns en
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arbetsgång i den nya organisationen rådde det i
praktiken en större osäkerhet i arbetsfördelnings-
processen än tidigare. Under dessa förhållanden fick
gamla mönster lättare att återuppstå och det blev
svårare att aktivt ifrågasätta och påverka. Dessutom
dominerade naturligtvis frågor förknippade med
omorganiseringen vid denna tidpunkt och upptog
också merparten av arbetsledningens tid och energi.

SVT:s nyhetsredaktion är en av de mer prestige-
fyllda organisationerna verksamma på det journalis-
tiska fältet, men den utveckling som skett på SVT
kan naturligtvis inte enbart förstås som en intern an-
gelägenhet utan är i högsta grad del av en allmän
samhällsutveckling och av en utveckling på det
journalistiska fältet. Under perioden 1975-1995 för-
ändrades föreställningarna kring mäns och kvinnors
arbete, jämställdhetsarbete bedrevs på många ar-
betsplatser och 1991 kom den lag som föreskriver
att varje arbetsplats med fler än 10 anställda måste
ha en jämställdhetsplan. I början av1990-talet lades
också grunden till stödstrumporna, ett nätverk som
inledningsvis arbetade med att få upp genusfrågorna
på den offentliga agendan. Många kvinnliga journa-
lister medverkade i nätverket, även från SVT och ett
resultat från arbetet blev att flertalet riksdagspartier
kvoterade sina listor inför riksdagsvalet 1994 (kvin-
novalet). Kvinnorepresentation var en het fråga, vil-
ket också fick genomslag i nyhetssändningarna i
form av fler intervjuade kvinnor. Det har med andra
ord förekommit kvinnliga kollektiva strategier på
fältet som haft betydelse för såväl SVTs nyhetsred-
aktioner som för nyhetsredaktioner på andra medier.

I egenskap av Public service-företag har Svt un-
der en längre tid bedrivit nyhetsverksamhet i avsak-
nad av konkurrenter. Även om de två nyhetsred-
aktioner var tänkta att konkurrera med varandra för
att åstadkomma mångfald och kompensera monopo-
let var det först 1990 som en mer påtaglig konkur-
rens gjorde sig gällande då TV4 startade. 1992 bör-

jade TV4:s nyheter sända över marknätet. TV4 hade
en uttalad målsättning att vinna den kvinnliga
nyhetspubliken med delvis annorlunda – kvinnliga –
nyheter och tanken om könsneutrala redaktioner
hade hög prioritet vid tillsättningen av tjänster på
nyhetsredaktionen. En ny situation uppstod och det
är sannolikt att konkurrensen från TV4 hade bety-
delse för utvecklingen på SVT. Situationen kan jäm-
föras med när Aktuellt i konkurrensen med Rapport
rekryterade kvinnliga reportrar i början av1980-talet
för att nå den kvinnliga publiken.

Utvecklingen på SVT visar tydligt att jämställd-
het, definierat som frånvaro av könsmärkning, inte är
något som automatiskt löser sig med tiden utan sna-
rare kräver ett aktivt arbete. SVT:s nyheter lyckats
bra med många kvinnor på viktiga ledande positio-
ner, men sämre beträffande arbetsfördelningen bland
reportrarna samt med att få in kvinnor på vissa status-
fyllda positioner. Problemet med den kvinnliga
underrepresentationen bland intervjupersoner kvar-
står också. Delar av den ”gamla” genusordningen le-
ver alltjämt kvar och kön är en vanligt förekommande
tolkningsmall för redaktionella händelser, främst
bland kvinnorna på nyhetsredaktionen. Jämställd-
heten återigen blivit en fråga som diskuteras öppet,
såväl i andelar som i makttermer, inte minst efter att
könsmärkningen under 2000-talet påvisats i siffer-
form. Åtgärdspaket har tagits fram internt och vad
konsekvenserna av dessa blir får framtiden utvisa. En
intressant fråga i sammanhanget är naturligtvis hur
utvecklingen på SVT ser ut jämfört med andra ny-
hetsmedier. TV4:s nyheter som vid starten hade en
könsneutral redaktion visar en likartad utveckling
som SVT i vissa avseenden, de manliga reportrarna
var hösten 2003 dubbelt så många som de kvinnliga
och de politiska reportrarna var i huvudsak män14.
SVTs nyhetsredaktioner var med andra ord inte en-
samma om förhoppningen att det största arbetet med
jämställdheten var gjort inför 2000-talet.

Noter

1. Uppgifter från SJF:s medlemsregister, uppgifterna
gäller december, 2003.

2. För en analys av hur fältets struktur och logik
utvecklats under 1900-talet ur ett genusperspektiv se
Djerf-Pierre, 2003.

3. Synonymer till begreppet könsmärkning som också
används, dock mer sällan, är könskodning, könspräg-
ling, genusfiering, genusformatering och beköning.

4. Den ökade andelen kvinnor har också lett till
diskussioner bland journalister om huruvida kvinnor
har förändrat, eller kan och bör förändra, medieutbudet.
I första hand var det förändringar i nyheternas ämnen
och intervjupersoner som avsågs, men även orga-
nisatoriska och formmässiga aspekter diskuterades
(Löfgren-Nilsson, 2000). Journalisterna själva anser att
ämnen och vinklar breddats som en följd av fler kvin-
nor (ibid.). Den empiriska forskningen på området är
inte speciellt omfattande och resultaten är dessutom
motsägelsefulla.
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5. Urvalet Aktuelltsändningar (1958-2002/03) och
Rapportsändningar (1969-2002/03) Följande år och
antal veckor är analyserade: 1958 (4 veckor), 1960,
1968, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995 (8 veckor)
2000 och 2002/03 (4 veckor). Totalt sett innehåller
urvalet 13 251 inslag och allt nyhetsmaterial utom väder
ingår. En utförlig beskrivning av material och metod
återfinns i Löfgren-Nilsson (2004). Undersökningen för
2002/03 är ett uppdrag utfört åt SVTs jämställd-
hetskommitté och SVTs samhällschef Johan Lindén.
Då den avser hösten 2002 och våren 2003 benämns
perioden för enkelhetens skull som 2003 i artikeln.

6. Undantaget utgör Aktuellt som har långtidsbokade
reportrar kopplade till sig 6 månader åt gången, men
utöver dem får material till sändningarna från centrala
nyhetsdesken. Uppgifter för år 2003 har tillhanda-
hållits av SVT:s inrikeschef Per Einarsson.

7. Uppgifterna på andelen män och kvinnor är hämtade
från SVTs interna telefonkatalog. Eventuella
tjänstledigheter syns inte alltid i dessa kataloger, inte
heller om personer periodvis arbetat med andra
uppdrag eller varit barnlediga. Siffrorna ger dock en
god bild av utvecklingen och systematiska avvikelser
bör ej förekomma, annat än att kvinnorna möjligen
kan vara överrepresenterade p g a barnledigheter.

8. För en mer utförlig diskussion kring de gjorda
periodiseringarna samt det basmaterial som ligger till
grund för dem se Löfgren-Nilsson (2004).

9. Skrivelse till statsrådsberedningen från Otto
Nordenskiöld, 1975-11-12, Drnr 75-10-09:B 67

10. 1995 gjorde JÄMO en genomgång av 55 jämställd-
hetsplaner vid svenska massmedieföretag och belö-
nande SVT och Göteborgsposten vars planer ansågs
ha särskilt bra innehåll.

11. Redaktör för SVTs nyhetssändningar som intervjuades
i Mediemagasinet 2003-11-27 i en kommentar till re-
sultatet för åren 2002/2003.

12. Johan Lindén, samhällschef på SVT intervjuad i Sven-
ska Dagbladet 2003-09-26 samma dag som 2002/2003
års resultat presenterades på SVTs jämställdhetsdag.

13. Jämför exempelvis med Otto Nordenskiölds reso-
nemang om SVTs neutralitet och jämställdhetsfrågan.

14. Uppgifterna kommer från SVT:s Mediemagasinet,
2003-11-27 och Lena Smedsås, reporter på TV4.
Smedsås är politisk reporter på SVT, men gjorde un-
der hösten 2003 i princip inga inslag, däremot förekom
hon som kommentator. I övrigt var reportrarna män.
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