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Abstract

Jag har gjort en kvantitativ studie av hur könsfördelningen mellan experter ser ut i tryckt press. 

Studiens syfte har varit att undersöka om det finns en jämn könsfördelning mellan de oberoende 

experter som uttalar sig i medier idag. Jag har undersökt kvällstidningen Aftonbladet och 

morgontidningen Svenska dagbladet, för att jämföra om könsfördelningen mellan experter skiljer 

sig mellan kvällspress och morgonpress. Båda tidningarna har granskats under en verklig vecka 

2012 och under samma vecka 1992. Det för att undersöka om könsfördelningen mellan experterna 

har förändrats under de senaste 20 åren. 

Totalt omfattar undersökningen 195 experter som analyserats med hjälp av sju olika variabler. 

Förutom expertens könstillhörighet har jag undersökt om manliga och kvinnliga experter 

förekommer lika ofta på bild, om de kommenterar olika sorters nyheter, olika högt prioriterade 

nyheter och om reporterns könstillhörighet påverkar om en manlig eller kvinnlig expert får uttala 

sig. Studiens resultat stödjer tidigare forskning som visar att kvinnor generellt sett är 

underrepresenterade i medier och att toppositioner inom nästan alla samhällsområden historiskt sett  

dominerats av män. De manliga experterna är överrepresenterade i antal, även om könsfördelningen 

är jämnare idag än för 20 år sedan. 

Nyckelord: 
expert, könsfördelning, Aftonbladet, Svenska dagbladet, förändring över tid 
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1. Inledning

Vi ser dem överallt. Experterna. I nästan alla svenska nyhetsmedier dyker de sakkunniga upp med 

jämna mellanrum. Ett problem, en händelse eller något annat som anses värt att uppmärksamma har  

blivit en nyhet och en del av artikeln eller inslaget består ofta av att en insatt person får kommentera  

händelsen under titeln ”expert”. Bara under en vecka i oktober använde till exempel kvällstidningen 

Aftonbladet sig av uttalanden från antikexperter, rättsliga experter, privatekonomiska experter,  

experter på USA-valet, PR-experter och experter på gängrelaterad brottslighet. Och det är bara ett  

axplock. Experterna får plats i medierna för att definiera ett problem eller en händelse och sätta  

agendan för en nyhet. Det ger dem makt. Och för att definiera vem som får makt i medierna och hur 

den makten fördelas krävs det att vi frågar oss: Vilka är dessa experter? Jag har valt definitionen 

expert för att undersöka vem som får kommentera nyheter i medier i Sverige som en tredje part,  

utan att vara personligt inblandad. 

I de allra flesta delar av samhället sitter män på mer makt än kvinnor. Och det är lätt att få  

uppfattningen att medierna är fyllda av kostymklädda män som delar med sig av sin expertis, medan 

kvinnor lyser med sin frånvaro eller istället dyker upp som ett så kallat ”case”. I den här uppsatsen 

fokuserar jag därför på könsfördelningen mellan experterna. Hur många av dem är män och hur 

många är kvinnor? Och har nyhetsämnet någon betydelse för om en kvinnlig eller manlig expert får 

uttala sig? För att få svar på mina frågor har jag gjort en kvantitativ innehållsanalys av experterna 

som intervjuas i Aftonbladet och Svenska dagbladet under en vecka 2012. Siffrorna från 2012 har 

jag jämfört med siffror från 1992 för att se om könsfördelningen mellan experterna har förändrats 

de senaste 20 åren. 

Man kan använda argumentet att eftersom män sitter på fler maktpositioner i Sverige borde de 

också får ta större plats i medierna. Medierna ska representera verkligheten, inte ge oss en bild av 

en önskevärld. Men vilka konsekvenser kan underrepresentationen av kvinnor i medier få? Ur ett 

demokratiskt perspektiv går det att hävda att en stor del av befolkningen inte får göra sin röst hörd i 

debatten när de inte får ta plats i medierna. Man kan också hävda att medierna när de utesluter 

kvinnor missar många viktiga ämnen som befolkningen skulle kunna vara intresserade av att ta del 

av, och därmed tappar en viktig del av sin publik. Något som kan minska mediernas försäljning. 

Dessutom riskerar bilden av verkligheten att bli väldigt ensidig om en stor grupp av befolkningen 

utelämnas i rapporteringen om den (Edström, 2006: 9). Representationen i medier är dessutom 

5



viktig för en grupps syn på sin egen identitet och självbild (Edström, 2006: 14). 

I uppsatsens teoridel ges en översikt av den tidigare forskning som gjorts inom genus- och 

medievetenskapen. I bakgrundsdelen finns en historik över hur experten fungerat genom tiderna och 

hur könsrollerna sett ut. I resultatdelen redovisas siffrorna som besvarar mina frågeställningar 

tillsammans med en analys av vad resultatet kan bero på. Till sist finnes mina slutsatser av 

undersökningen och förslag på framtida forskning. 

2. Syfte och frågeställning

2.1 Syfte

Mitt syfte med undersökningen är att analysera hur manliga och kvinnliga experter framställs i  

medier över tid. 

2.2 Frågeställningar

Jag vill också undersöka om expertens könstillhörighet påverkar vilket ämne han eller hon får uttala 

sig, om han eller hon syns på bild eller om nyheten är högt prioriterad och finns med på tidningens 

etta. Jag undersöker också om reportens könstillhörighet påverkar expertens. Frågeställningarna 

som ska hjälpa mig i undersökningen är:

- På vilket sätt framställs män respektive kvinnor som experter i medier?

- Finns det en skillnad när det kommer till vilka ämnen män respektive kvinnor får uttala sig om?

- Hur ser det ut år 2012 jämfört med 1992?

- Skiljer det sig mellan kvällstidningar och morgontidningar?

- Spelar det någon roll om reportern är man eller kvinna?

3. Bakgrund

3.1 Könsroller genom historien 

Forskning visar att inom de allra flesta instanser i nästan alla samhällen sitter män på mer makt än 

kvinnor. Ett fenomen som kallas patriarkat (Giddens, 1993: 173). Vissa förklarar obalansen med att 

det är naturens egen vilja, andra med att det handlar om sociala konstruktioner (Hirdman, 2001: 5). 

Men redan i mycket gammal litteratur beskrevs kvinnan som en svagare version av mannen. I 
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Bibelns Första Mosebok förklaras hur kvinnan skapas efter mannen, ur hans revben. Hon ska därför 

kallas maninna, ”ty av man är hon tagen”. Vidare beskrev Martin Luther under 1500-talet mannen 

som en varelse med ett brett bröst som rymde vishet. Kvinnan, med sina breda höfter, var däremot 

en ovis person (Hirdman, 2001: 20). Och så sent som under tidigt 1900-tal hävdade August 

Strindberg i sitt verk ”En blå bok” att kvinnans omdöme dikterades av passion, hunger och 

könsdriften snarare än eftertänksamhet (Strindberg, 1907-1912). 

Det dröjde ända till år 1858 innan ogifta kvinnor räknades som myndiga i Sverige, och det gjorde de 

först när de fyllde 25. Först 1921 fick svenska kvinnor rösträtt. När majoriteten av den svenska 

befolkningen i början av 1900-talet bodde och arbetade på landsbygden var mannen främst ansvarig 

för åkerbruket medan kvinnan tog hand om hushållsarbetet (Hedenborg, Wikander, 2003: 57) och i 

de övriga arbetslivet under samma tid var kvinnors arbete generellt sett lägre betalt än männens.  

Men det fanns också kvinnor på ledande positioner (Hedenborg, Wikander, 2003: 82). Efter andra 

världskriget gjorde högkonjukturen att många kvinnor kunde vara hemmafruar, och 1950-talet 

brukar ibland kallas för Sveriges enda hemmafruperiod (Hedenborg, Wikande, 2003: 107). 

På 1970-talet fick kvinnorörelsen sitt genombrott i samhället. Det blev den verkligen brytningstiden 

för jämställdheten. Rörelsens arbete resulterade bland annat i att den kvinnliga sysselsättningen 

ökade kraftigt, i en utbyggnad av daghemmen och att löneklyftorna mellan kvinnor och män 

minskade. Den kvinnliga frigörelsen gjorde att skilsmässor blev vanligare samtidigt som 

sambolagen gjorde att samboendet ökade (Ahrne, Franzén, Roman, 2008: 41-42). Rätten till abort 

och p-piller bidrog också till kvinnans frigörelse eftersom det gav dem möjlighet att själva 

bestämma om och när de ville bilda familj (Ahrne, Franzén, Roman, 2008: 129). 

Genom tiderna har mannen ofta tjänat mer än kvinnan och har därför ansetts ha mer makt medan 

kvinnan hamnat i beroendeställning (Ahrne, Franzén, Roman, 2008: 25). År 1968 hade män 37 

procent högre timlön än kvinnor (Ahrne, Franzén, Roman, 2008: 93). Löneskillnaderna minskade 

dock efter kvinnorörelsens genombrott. Kvinnor och män har i stor utsträckning gjort olika val när 

det gäller utbildning och yrke. Sociologer har menat att det till stor del beror på att samhället och  

omgivningen ställer olika sorters krav på kvinnor och män. Det handlar om samhällets konstruerade 

normer. Det vi betraktar som kvinnligt och manligt är socialt och kulturellt bestämt och förändras  

över tid (Ahrne, Franzén, Roman: 2008: 85-86). I dag domineras fortfarande vissa branscher av ett 

särskilt kön. Den privata sektorn är mansdominerad, medan den offentliga till största delen består av 
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kvinnor. År 2000 var nio av tio av eleverna på gymnasiets omvårdnadsprogram flickor medan i stort 

sett alla elever som läste vid byggnads-, el- och industriprogrammen var pojkar (Ahrne, Franzén, 

Roman, 2008: 89). 

3.2 Expertens historiska faser

Användandet av experter i medier har förändrats över tid. Från och med 1920-talet och fram till  

1960-talet var det ovanligt med intervjuer i nyhetsrapporteringen. Det var först under 40-, 50- och 

60-talet som intervjuer med utomstående personer började användas frekvent i medierna. Då 

särskilt intervjuer med experter och representanter för myndigheter, men också med vanliga 

människor (Weibull, Djerf-Pierre, 2001: 360). Under 50-talet förekom politiska kommentarer som 

ofta var uppbyggda som en krönika (Weibull, Djerf-Pierre, 2001: 348). Under den tidigare delen av 

journalistiken, den som ofta kallas den klassiska samhällsjournalistiken, skulle nyheter förmedlas 

strikt. Det har förändrats på senare tid, menar många forskare. Ett synsätt som uppstod på 80-talet 

var att det istället var viktigare att skapa ett engagemang hos publiken genom att beröra den 

känslomässigt. I det blev expertkällor en viktig del. Men nytt var att experterna var kunniga tack 

vare erfarenhet och ett sunt förnuft, till skillnad från de tidigare institutionsexperterna. Sedan 90-

talet har användandet av experter i medierna ökat. Det också blivit vanligt att journalisten själv  

agerar expert. Han eller hon ska fungera som en tolkare av händelser och andra aktörers intentioner 

och presentera det. Journalisten har därmed blivit synligare för publiken och fått ta större plats.  

Något som till exempel syns när tidningar själva jobbar för att profilera vissa journalister (Weibull,  

Djerf-Pierre, 2001: 348-349). 

4. Teori och tidigare forskning 

Undersökningen stödjer sig på tidigare utförd forskning och teorier om hur män och kvinnor får ta 

plats i medier och vilken roll experten har i dem. 

4.1 Medier och genus 

Diskussionerna kring könsroller i medierna tog fart redan i slutet av 1800-talet, men då utan att 

benämningen genus användes (Steiner, 2009: 116). De senaste 30 till 40 åren har genusforskningen 

utvecklats till ett etablerat kunskapsfält och området har vuxit fram med hjälp av inspiration från  

feministiska rörelser och politisk aktivism. I Sverige har dessutom det offentliga fokuset på 
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jämställdhetspolitik bidragit till ett ökat intresse för forskningen (Lykke, 2009: 18). 

Genusforskningen anses nu vara nödvändig, men hittills har den bara hunnit skrapa på ytan av de 

stora medieorganisationernas strukturer. För en tydligare bild av genus i journalistiken krävs att 

forskningen går ner på detaljnivå (De Bruin, 2000: 225). 

Genus är latin och betyder slag, sort, släkte och kön (Hirdman, 2001: 11). I forskningen talar man 

om ordet ”genus” som en definition för det sociokulturella könet och ordet ”kön” som en 

benämning på det biologiska könet (Lykke, 2009: 104). I ”Den manliga dominansen” förklarar den 

välkände medieteoretikern Pierre Bordieu den sociala definitionen av könen som en konstruktion 

som skett med hjälp av flera riktade val och genom att likheter mellan könen förträngts och 

skillnader framhävts (Bordieu, 1998: 27). Och det vi anser att män och kvinnor ”får” göra i dag är 

till stor del kopplat till sociala och kulturella konstruktioner i samhället. Vad som är okej har  

förändrats i takt med att konstruktionerna i samhället förändrats över tid (Edström, 2002: 13). I 

Sverige har forskaren Yvonne Hirdmans genusteori fått stor betydelse för forskningen. Teorin fick 

ett stort genomslag 1990 när den publicerades i den svenska maktutredningens slutrapport. Teorin 

bygger på två principer. Den första handlar om könens isärhållande och att alla samhällen har 

oskrivna regler mellan könen som talar om hur de ska agera mot varandra. Det kan handla om vilka 

kläder man får ha på sig, hur man talar till varandra på jobbet och vilka uppgifter man har i hemmet.  

Yvonne Hirdman kallar det ett genuskontrakt, ett kontrakt som skapar en balans (Hirdman, 1998: 

84-86). Den andra delen av Hirdmans teori handlar om den manliga normen, alltså att det manliga 

anses vara det allmängiltiga och ”normala” i samhället i dag- Så också i medierna (Hirdman, 2001:  

59). Sedan dess har de undersökningar som gjorts inom området till stor del handlat om att 

medierna aldrig kan vara en helt sanningsenlig spegling av verkligheten. Det som når publiken är ett  

urval av nyheter och snarare en konstruktion av verkligheten än en sanning. Medierna bidrar 

därmed till att skapa den verklighet vi uppfattar oss leva i, varför de också spelar en viktig roll i  

genusdebatten. Det blir viktigt att urvalet som visas i medier inte bidrar till att skapa bilden av  

kvinnor och män som två helt olika varelser (Kleberg, 2006: 16-17). 

4.2 Att synas är makt

I Sverige använder vi oss av medier i snitt i sex timmar om dagen och att det påverkar oss är ett 

faktum (Nordicoms mediebarometer 2011, 2012). Eftersom vi inte har tid och möjlighet att själva ta 

del av allt som händer i världen bygger den bild vi har av samhället till stor del på den bild 

medierna förmedlar. Och inte minst vår bild av makten. Det är få svenskar som personligen träffat 
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vår statsminister, men ändå har de flesta en åsikt om honom. En åsikt som bygger på den bild 

medierna har förmedlat. Synligheten i medier har idag ett värde i sig. Den kan ge dem som syns ett 

kapital att använda för att uppnå sina mål vare sig det handlar om ekonomiska sådana eller att  

sprida åsikter (Edström, 2006: 23). Att synas är makt och därför har också andel betydelse. Vem får 

synas och hur ofta? Redan på 70-talet menade den amerikanska forskaren Rosabeth Moss Kanter att 

det har betydelse om en grupp eller individ presenteras som en majoritet eller minoritet och att vår  

åsikt om individen påverkas av den faktorn. Något som också innebär att det inte är den specifika 

artikeln eller bilden som har betydelse utan att se till den stora mängden material (Moss Kanter,  

1977: 11). Hur ofta får en viss grupp utrymme i medier under en längre period? 

4.3 Kvinnor och makt

Trots att mänskligheten består av ungefär lika många kvinnor som män har toppositioner inom alla 

samhällsområden historiskt sett dominerats av män. Det är först de senaste 100 åren som det skett 

en förändring i fördelningen mellan män och kvinnor på höga positioner, även om männen 

fortfarande dominerar på de flesta maktpositioner. Enda undantaget är i politiken, där vi har en 

relativt jämn könsfördelning (Edström: 2002: 13). Att män fortfarande i stor utsträckning sitter på 

mer makt än kvinnor påverkar förstås i vilken utsträckning kvinnor får ta plats i medierna. Som 

tidigare nämnts har antalet kvinnor i medierna ökat de senaste åren, något som kan ha sin förklaring 

i att fler kvinnor ingår i regeringen idag (Edström, 2002: 15). Men studier visar att det inte finns en 

entydig koppling mellan hur många kvinnliga makthavare som finns och hur ofta de blir 

respresenterade i medier. Kvinnliga makthavare i politiken har ökat, men deras medverkan i medier  

är fortfarande lägre än andelen kvinnor som har makt inom politiken. Inom 

näringslivsjournalistiken är däremot andelen kvinnor som intervjuas mycket större än den andel 

kvinnor som finns i näringslivet (Edström, 2002: 16). En förklaring till det kan vara att kvinnor på 

höga poster i vissa fall uppmärksammas i medierna på grund av att de är just kvinnor. De är så få att 

det automatiskt blir av intresse att berätta om dem och deras ledarskap. I USA har studier dock visat 

att representationen av till exempel kvinnliga företagare i medierna inte ökat med åren. Kanske för  

att det inte i samma utsträckning som tidigare anses vara ett nytt fenomen (Aldrich, Baker, Liou,  

2006: 227). 

4.4 Underrepresentationen av kvinnor

Kvinnor är generellt sett underrepresenterade i medierna. Studien ”Global media monitoring report” 

som publicerades 2010 visade att endast 32 procent av de intervjuade personerna i medierna i 
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Sverige var kvinnor, jämfört med männens 68 procent (Global media monitoring report, 2010). Med 

de siffrorna är vi visserligen mer jämställda än många andra länder i världen, men det är ändå en 

brist på balans. När det kommer till reportrar och nyhetsuppläsare är det mer jämställt. Cirka 60 

procent av dem är män jämfört med 40 procent kvinnor. Det tyder på att det framför allt inte är  

reporterns kön som påverkar om intervjupersonen blir en man eller kvinna, även om de kvinnliga 

reportrarna något oftare skriver positivt om kvinnor än sina kollegor av manligt kön (Edström, 

2002: 28). Totalt har antalet kvinnor i medierna ökat de senaste åren (Edström, 2002: 14-15). Det 

finns också tecken på att medier gärna vill lätta upp det ”gubbiga” intrycket som nyheter om till  

exempel näringslivet ofta ger. Är en kvinna citerad i en sådan typ av text i en tidning är det vanligt  

att hon även dyker upp på bild. Tidningen behöver inte ha pratat med kvinnan, det kan räcka med att  

hon är omnämnd (Edström, 2002: 23). Det är en stor förändring, med tanke på att kvinnor som 

figurerade på bild för cirka 50 år sedan fick nöja sig med att nämnas vid förnamn (Kleberg, 2006: 

33). 

4.5 Könsroller och stereotyper

Medier använder sig ofta av stereotyper, inte bara när de beskriver kvinnor och män utan också när 

de tar upp faktorer som klass, etnicitet, nationalitet och sexuell läggning. Vi har ett behov av att  

förenkla vår verklighet för att lättare kunna hantera flödet av intryck vi tar emot. Stereotyper kan 

ses som en förlängning av den processen (Hirdman, 2001: 184). Ofta inkluderar dessa stereotyper 

beskrivningar och värderingar som skapas genom att sociala grupper ställs mot varandra och att 

olika grupper värdesätts högre än andra (Kleberg, 2006: 17-18). Stereotyper kan vara positiva eller 

negativa och förstärka eller förminska ett beteende. Man kan till exempel glorifiera en grupp medan 

man demoniserar en annan, något som är vanligt i medierapporteringen kring ett krig (Edström, 

2006: 36-37). De stereotyper som finns idag tenderar att förhöja manliga egenskaper och förminska 

och förklena de kvinnliga (Edström, 2006: 37). I till exempel näringslivet porträtteras kvinnor ofta 

med hjälp av stereotyper, alltså förenklade beskrivningar av dem. Handlingar gjorda av kvinnor 

beskrivs ofta på ett annorlunda sätt än liknande handlingar som utförts av män. En kvinna som är 

duktig på att ordna upp svåra ekonomiska situationer eller att organisera beskrivs som en 

”städgumma” medan en man med samma egenskaper snarare porträtteras som en ”företagsdoktor”. 

Kvinnor beskrivs också oftare som ”ambitiösa” och ”duktiga” i större utsträckning än män. En 

kvinna som styr ett företag eller en organisation med hård hand kan dessutom få öknamn som 

”Järnladyn” eller ”Madam Saddam” (Edström, 2002: 31-32). En ganska stor del av 

genusforskningen grundar sig dock på observationer av annan journalistik än den traditionella 
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nyhetsjournalistiken, som till exempel journalistiken i tidningar som uttalat riktar sig till kvinnor.  

Tidningar som Vecko-Revyn och Året runt (Kleberg, 2006: 27). Medier har också ett behov av att 

tydligt definiera vilken målgrupp de riktar sig till och tenderar därmed att dela upp sitt innehåll i  

”kvinnligt” och ”manligt”. Genom att adressera innehållet till kvinnor respektive män skapar de en 

föreställning om vad det bör innebära att tillhöra ett visst kön (Hirdman, 2001: 8). 

4.6 Journalistens påverkan på innehållet

Själva journalistkåren var tidigare mansdominerad. Den första tillgängliga statistiken på området är  

från 1914 och visar att endast 10 procent av journalisterna inom den borgerliga stockholmspressen 

var kvinnor. I andra delar av landet var siffran ännu lägre. Under 1930-talet började fler kvinnor 

strömma till journalistyrket, och i dag är branschen i stort sett jämställd. År 2011 bestod Sveriges 

journalistkår av hälften kvinnor och hälften män (Djerf-Pierre, 2012: 16) och 48 procent av 

medlemmarna i Svenska journalistförbundet är i dag kvinnor. (Kleberg, 2006: 34-35). 

4.7 Manliga och kvinnliga nyheter

Ett centralt begrepp inom genusforskningen är begreppet könsmärkning, som handlar om hur vi 

tänker kring kön. Det används till exempel för att beskriva hur vi sammankopplar vissa yrken med 

ett visst kön eller vissa intressen. Vad betraktas som manligt och vad betraktas som kvinnligt? Flera 

studier visar att det journalistiska arbetet fortfarande präglas av hierarkier och en 

könsmaktsordning. Det har resulterat i att de kvinnliga journalister oftare täcker så kallade mjuka 

ämnen medan män ansvarar för rapporteringen av de hårda (Löfgren Nilsson, 2010: 1). Hårda 

nyheter behandlar ofta ämnen som politik, samhällsfrågor och ekonomi och mjuka nyheter tar upp 

frågor kring kultur, omsorg, vård och skola (Edström, 2006: 17). Ett samlingsbegrepp för ämnen 

som ofta förknippas med kvinnor är ”reproduktion”, som står för omsorgsarbetet i samhället. De 

traditionellt manliga områdena går under begreppet ”produktion” och syftar på samhällets  

producerande av varor (Wängnerud, 1999: 63-64). Tendenserna till könsuppdelningen finns i hela 

samhället. Inom politiken har kvinnliga ledamöter historiskt sett varit överrepresenterade i utskott  

inom områdena social välfärd, kultur och juridik. De har samtidigt varit underrepresenterade i 

utskotten för politik och teknik, där de manliga ledamöterna dominerat (Wängnerud, 1999: 66). De 

hårdare nyheterna är ofta de som prioriteras i dagspress idag (Wadbring, 2012: 92-93). Under de 

senaste åren har de traditionellt manliga nyheterna upptagit ungefär 75 procent av 

nyhetsrapporteringen i SVT:s stora nyhetsprogram Rapport och Aktuellt. De mjuka, traditionellt 

kvinnliga, nyheterna har fått 10-15 procent av sändningutrymmet (Kleberg, 2006: 39). På 

12



redaktionen för Rapport har strukturerna försökt motarbetas, till exempel genom att kvinnor på 

arbetsplatsen gått mot att arbeta mer som sina manliga kollegor och därmed bli ”en av killarna”.  

Intervjuer med Rapports medarbetare visar att journalisterna själva sammankopplar begreppet 

femininitet med passivitet och osäkerhet medan de förknippar maskulinitet med aktivitet och 

säkerhet (Löfgren Nilsson, 2010: 6-7). Forskare har också undersökt den så kallade machokulturen i 

mediebranschen, något som är ett resultat av att män dominerat i nyhetsarbetet under många år. En 

kultur som har fått kvinnor i journalistiken att känna sig exkluderade i nyhetsarbetet (De Bruin, 

2000: 225).

4.8 Medier och experterna

Vårt samhälle är i ständig utveckling. Sedan mitten av 1980-talet har de tekniska, politiska och 

ekonomiska strukturer som medier verkar i blivit mer komplexa än någonsin tidigare (Joseph, 

Sharma, 2006: 18). De senaste åren har utvecklingen särskilt skett på ett teknologiskt plan, något 

som resulterat i ett medielandskap som växer sig större och större för varje dag. I takt med att fler 

nyheter produceras krävs fler källor, och fler människor än tidigare kommer till tals. Därmed har 

frågan om vem som ska få uttala sig och ge sakkunnig information i dessa medier blivit viktig både 

för journalisterna själva och de sakkunniga. Medierna har med tiden dessutom ökat sin bevakning 

av hälsofrågor och frågor som rör naturvetenskap, något som gör att journalisterna i större 

utsträckning än tidigare är beroende av yttre personers kunskap. Forskning visar att journalister 

använder sig av utomstående expertkällor av flera anledningar, men främst för att tillföra nyheten 

fakta och trovärdighet. Dessutom upplevs artikeln eller inslaget mer objektivt när en oberoende, 

kunnig person får uttala sig. Det handlar dock inte alltid om att experten ska leverera fakta,  

journalisten kan också vända sig till en sakkunnig för att han eller hon ska tycka till om något som 

hänt. Flera forskare har sett att förtroendet för experter i medier sjunkit i takt med att användandet  

av dem ökat i det västerländska samhället. En förklaring till detta kan vara att fler och fler  

människor uppfattas som och själva anser sig vara experter. Det finns dock en brist på 

undersökningar som visar på vilket sätt experterna som kommer till tals påverkar mediepubliken 

(Boyce, 2007: 889-890). Forskning har visat att experter i medier oftare är män än kvinnor. En 

undersökning som gjordes på tv-nyheter i Australien visade att de manliga experterna generellt sett  

dominerade i inslagen, och särskilt inom nyheter som berörde politik och sport (Cann, Mohr, 2001: 

169). När kvinnliga experter väl dyker upp får de ofta uttala sig om typiskt kvinnliga ämnen som 

vård, omsorg och kultur (Lieber, Smith, 1997: 65). 
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5. Metod och material 

För att få svar på mina frågeställningar har jag har valt att göra en kvantitativ innehållsanalys. Det  

betyder att jag analyserar texternas innehåll genom att räkna olika analysenheter (Esaiasson et al,  

2007: 223). Jag ansåg att metoden var den mest lämpade för undersökningen eftersom det handlar 

om att sammanställa statistik utifrån ett stort textmaterial och att samla in data.

5.1 Urval

Undersökningen bygger på ett strategiskt urval (Esaiasson et al, 2012: 155). Anledningen till att jag 

använder material från två olika år är att jag vill undersöka om det skett en förändring över tid.  Jag 

har tittat på artiklar i landets största kvällstidning Aftonbladet och den näst största morgontidningen 

Svenska Dagbladet. Det för att undersöka om könsfördelningen mellan experterna skiljer sig åt 

mellan kvällstidningar och morgontidningar. Valet föll på Aftonbladet och Svenska Dagbladet 

eftersom de har samma ägare, den norska mediekoncernen Schibstedt. Därmed kommer jag att 

kunna utesluta att de eventuella skillnaderna mellan tidningarna beror på deras olika ägande.  

Aftonbladet är tillsammans med Expressen en av de två stora kvällstidningarna i Sverige. 

Kvällstidningarnas främsta kännetecken är hårda vinklingar, skandaler och nyheter som ska sälja 

lösnummer. Sensationer och kändisar är vanligt förekommande ämnen. De svenska 

kvällstidningarna skiljer sig dock från många utländska eftersom de i större utsträckning rapporterar 

om mer ”allvarliga” ämnen som kultur och politik. Sedan 90-talet har Aftonbladet klarat sig bättre  

ekonomiskt och upplagemässigt än Expressen, och är idag den största kvällstidningen i landet 

(Hadenius, Weibull, 2007: 64-67). Det är fler yngre än äldre som läser tidningarna och 

kvällspressen har genom historien huvudsakligen fungerat som ett komplement till morgon- och 

dagstidningarna. 

Svenska dagbladet är en av landets största rikstäckande morgontidningar. Morgontidningarna har 

sedan starten främst riktat sig till medelklassen och personer med utbildning (Hadenius, Weibull, 

2007: 51). Som morgonpress har de representerat en mer seriös journalistik än kvällspressen, men 

har de senaste åren publicerat mer underhållningsjournalistik med nyheter om skandaler och 

kändisar än tidigare. Dock inte i lika stor utsträckning som kvällspressen (Hadenius, Weibull, 2007: 

67). 

 

Tidningarna har undersökts under en vecka under 2012 och en vecka under 1992, för att kunna 
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jämföra om det ser annorlunda ut idag jämfört med för 20 år sedan. Datumen som användes var den 

25 november till och med 1 december, alltså en verklig vecka. Veckan valdes av praktiska skäl 

eftersom den sammanföll med tidsramen för undersökningen. Ingen av veckorna dominerades heller 

av någon särskilt stor katastrof eller nyhetshändelse som skulle kunna påverka undersökningen. En 

kalendervecka representerar en cykel i en tidningsredaktions arbete där alla veckodagar finns med 

och är något som används av många forskare. En veckas nyhetsarbete blir en spegling av arbetet i 

det stora hela. Tidigare studier har dessutom visat att artiklar från en undersökningsvecka ofta 

representerar en tidnings översiktliga material väl i en kvantitativ undersökning (Andersson, 

Andersson Odén, 2003: 2-3). 

Tidningarnas alla delar har ingått i undersökningen, men inte separata bilagor som läsaren betalar 

extra för. Endast nyhetsartiklar har ingått i undersökningen. Anledningen är att jag velat undersöka 

den journalistik som strävar efter att var objektiv. Texter som krönikor, debattartiklar, ledare och 

insändare är öppet tyckande och har därför exkluderats. Att definiera vad som bör räknas som 

objektiv journalistik är dock svårt. Vissa hävdar till och med att den objektiva journalistiken inte  

alls existerar. Men studier visar att journalister ofta eftersträvar objektivitet i sitt arbete, i den  

mening att jobbet ska präglas av sanning, balans och noggrannhet (Bennett, 2009: 188). I min 

undersökning har jag utgått från dagspressens strävan efter att de traditionella nyhetsartiklarna ska 

vara så objektiva som möjligt. Notiser har utelämnats eftersom de ofta saknar intervjuobjekt och 

expertutlåtanden på grund av sitt begränsade utrymme. 

5.2 Genomförande

Tidningarna från veckan under 2012 hade jag möjlighet att köpa och analysera direkt. För att läsa 

tidningarna från 1992 fick jag ta mig till Kungliga biblioteket i Stockholm. Jag valde sedan ut sju 

variabler som skulle hjälpa mig att besvara mina frågeställningar. Det finns naturligtvis både 

anledning och möjlighet att se till fler variabler än så, men på grund av undersökningens tidsram har 

jag varit tvungen att begränsa mig. Variablerna sammanställdes i en kodblankett och varje gång en 

ny expert dök upp i någon av tidningarna skapades en ny kodblankett. Varje expert analyserades 

sedan med hjälp av de sju variablerna (Esaiasson et al, 2012: 47). Nyhetsområdena har 

kategoriserats i åtta olika grupper, med inspiration från Ingela Wadbrings system i boken 

”Journalistikens kommersialisering – mera myt än sanning?” (Wadbring, 2012: 143). Det finns 

ingen allmän definition på vilka slags nyheter som bör räknas som hårda respektive mjuka. Men 

med stöd i tidigare forskning har jag räknat nyheter som behandlar sport, kultur och nöje och den 
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privata sfären som mjuka nyheter, medan ämnen som den offentliga sfären, ekonomi och handel, 

teknik och natur och händelser sorteras som hårda (Wadbring, 2012: 96-97). Om det är omöjligt att 

avgöra om experten eller reportern är man eller kvinna definieras könet som oklart, och likadant om 

en och samma artikel är skriven av både kvinnliga och manliga reportrar. När kodningen var klar 

sammanställde jag själv siffrorna med hjälp av miniräknare och flera kontrollräkningar. Sedan 

skapade jag diagram i programmet Excel. 

5.3 Definition av expert

Jag har definierat experten i medier som en person som inte själv är inblandad i själva 

nyhetshändelsen, men får uttala sig tack vare sin kunskap i ämnet. Han eller hon medverkar inte 

som ett så kallat ”case” utan som sakkunnig och specialist. Det har i vissa fall varit svårt att avgöra 

om en person ska definieras som en expert eller inte, men om en person som uttalat sig på något sätt 

kan antas ha personlig inblandning i ämnet har han eller hon inte definierats som en expert. Jag har 

alltså hellre fällt än friat. 

5.4 Resultatvaliditet 

God begreppsvaliditet och god reliabilitet bildar tillsammans god resultatvaliditet. God 

resultatvaliditet betyder att vi mäter det vi påstår att vi mäter, vilket förstås är eftersträvansvärt  

(Esaiasson et al, 2012: 63). För att kontrollera undersökningens reliabilitet har jag genomfört ett  

reliabilitetstest. En tid efter att undersökningen var genomförd gjorde jag ett så kallat ”test-retest”,  

vilket betyder att jag genomförde undersökningen i en mindre skala en gång till. Resultatet i testet  

stämde väl överens med undersökningsresultatet i stort. Begreppsvaliditet innebär att 

undersökningen ska ha en frånvaro av systematiska fel (Esaiasson et al, 2012: 64). Eftersom jag inte 

hittat några sådana i min undersökning och eftersom reliabilitetstestets resultat stämde överens med 

undersökningens resultat bedömer jag resultatvaliditeten som god. 

6. Resultat och analys

Det totala antalet experter i undersökningen uppgick till 185 stycken. 90 stycken från veckan under 

1992 och 95 stycken från veckan under 2012. Under båda undersökningsveckorna var de manliga 

experterna fler än de kvinnliga. Under undersökningsveckan 1992 var 79 procent av de 

sammanlagda experterna i båda tidningarna män medan 21 procent var kvinnor. Under samma 

vecka 2012 var 64 procent av experterna som uttalade sig män och 36 procent kvinnor. 
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Nedan går jag med hjälp av ett flertal diagram igenom hur experternas könsfördelning ser ut i  

kvällstidning respektive morgontidning, hur ofta de förekommer på bild, vilka ämnen de får uttala 

sig om, om nyheten i fråga syns på ettan och om reporterns könstillhörighet påverkar expertens. 

Skillnaderna mellan 1992 och 2012 finns inbakade i svaret på de övriga frågeställningarna. Under 

varje besvarad frågeställning finns en beskrivning av det som är mest utmärkande i resultatet och en 

analys av vad resultatet kan bero på. Trots en relativt liten mängd analysenheter kommer jag att  

redovisa resultatet i procent. Procentformen gör det enklare att ta till sig de olika jämförelserna 

eftersom antalet analysenheter skiljer sig åt mellan tidning och år. Utan jämförelser i procent säger  

inte siffrorna särskilt mycket. 

6.1 Skillnad mellan kvällstidning och morgontidning

Nedan redovisas hur många kvinnliga respektive manliga experter som förekom i Svenska 

dagbladet och Aftonbladet under 1992. 

Figur 1 visar att 81 procent av experterna i Svenska dagbladet var män och 19 procent kvinnor 

under 1992. Antalet var 43 män och 10 kvinnor. I Aftonbladet var 73 procent av experterna män och 

27 procent kvinnor. Det var 28 män och 9 kvinnor. I både kvällstidning och morgontidning var 

alltså en klar majoritet av experterna män. Aftonbladet har en något jämnare könsfördelning än 

Svenska dagbladet, men det är en så liten skillnad att det är svårt att med de siffrorna som grund 

hävda att det innebär att tidningen hade en jämnare könsfördelning över hela året. 
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Här nedan redovisas hur många kvinnliga respektive manliga experter som förekom i Svenska 

dagbladet och Aftonbladet 2012.

Figur 2 visar att 63 procent av experterna i Svenska dagbladet var män och 35 procent kvinnor 

under 2012. Antalet var 36 män och 23 kvinnor. I Aftonbladet var 68 procent av experterna män och 

32 procent kvinnor. Det var 26 män och 12 kvinnor. Även här är alltså de manliga experterna i klar 

majoritet i båda tidningarna. 

Sammanfattningsvis är könsfördelningen mellan experterna ojämn både under 1992 och 2012. Det 

gäller både kvällstidningen och morgontidningen. Den ojämna könsfördelningen visar sig i att de 

manliga experterna är i klar majoritet. Det är något som inte är särskilt överraskande utan stödjer 

tidigare forskning om hur könsfördelningen i medier ser ut, studier som till exempel Global media 

monitoring report, 2010. Att männen dominerar bekräftar också teorin om att vårt samhälle präglas 

av en patriarkal struktur (Giddens, 1993: 173) och att män dominerar på höga positioner i samhället 

(Edström: 2002: 13). I båda tidningarna är könsfördelningen mellan experterna jämnare år 2012 än 

1992, något som stämmer överens med forskning som visat att  antalet kvinnor i medierna ökat de 

senaste åren (Edström, 2002: 14-15). Siffrorna stödjer dessutom forskning visar dessutom att antalet 

kvinnliga makthavare har ökat, men att deras medverkan i medier trots det inte stämmer överens 

med hur många kvinnliga makthavare det finns (Edström, 2002: 16). En fråga som, enligt mig 

därför är värld att ställa är i vilken takt jämställdheten mellan kvinnor och män i medierna ökar?  
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Enligt siffrorna i denna undersökning dominerar männen 2012 fortfarande i stor utsträckning när 

det gäller att bidra med expertis i medier. Även om andelen kvinnor i medierna ökat , är 

representationen långt ifrån jämn med hänsyn till att världen består av hälften män och hälften 

kvinnor.

Könsfördelningen mellan experterna skiljer sig inte mycket åt mellan kvällstidning och 

morgontidning vilket skulle kunna förklaras med att båda tidningarna, trots sina olikheter, påverkas 

av samma strukturer i samhället, nämligen de patriarkala. Skillnaderna mellan tidningarna handlar  

som tidigare nämnts främst om olika hårda vinklingar och att kvällstidningarna fokuserar mer på 

nöje och skandaler än vad morgontidningarna gör (Hadenius, Weibull, 2007: 64-67). Det är 

ingenting som direkt kan kopplas till hur valet av experter går till. Möjligtvis skulle man kunna tro 

att kvällstidningarnas fokus på nöje skulle göra att de skulle ha en större andel kvinnliga experter än 

morgontidningarna. Det eftersom nöje är ett mjukt ämne som ofta kommenteras av kvinnor 

(Wadbring, 2012: 96-97). 

6.2 Samband mellan reporter och expert

Här nedan redovisas hur många kvinnliga respektive manliga experter som förekom i artiklar 

skrivna av kvinnliga reportrar och hur många kvinnliga respektive manliga experter som förekom i 

artiklar skrivna av deras manliga kollegor år 1992.
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Figur 3 visar att i de artiklar som skrevs av kvinnliga reportrar 1992 var 70 procent av experterna 

män och 30 procent kvinnor. 35 stycken experter var män och 15 var kvinnor. I artiklarna skrivna av 

manliga reportrar var 96 procent av experterna män och 4 procent kvinnor. Antalet var 27 manliga 

experter och en kvinnlig. I artiklarna skrivna av kvinnliga reportrar dominerade de manliga 

experterna, men de innehöll också till viss del kvinnor. I artiklarna skrivna av manliga reportrar var 

i stort sett alla experter män.

Här nedanför redovisas hur många kvinnliga respektive manliga experter som förekom i artiklar 

skrivna av kvinnliga respektive manliga reportrar år 2012.
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Figur 4 visar att i artiklarna som skrevs av kvinnliga reportrar 2012 var 57 procent av experterna 

män och 43 procent kvinnor. Antalet var 17 manliga experter och 13 kvinnliga. I de artiklar som de 

manliga reportrarna skrivit var 70 procent av experterna män och 30 procent kvinnor. 39 stycken 

var män och 17 var kvinnor. Även 2012 dominerar de manliga experterna båda i artiklar skrivna av 

män och kvinnor. I artiklarna skrivna av kvinnor är könsfördelningen dock betydligt jämnare än i 

artiklarna skrivan av deras manliga kollegor. Den är nästan helt jämn. 

Sammanfattningsvis är könsfördelningen mellan experterna betydligt jämnare i de artiklar som 

skrivits av kvinnliga reportrar än de som skrivits av manliga. Det gäller både under 1992 och 2012. 

Det säger helt emot en del av den tidigare forskningen som tytt på att det framför allt inte är  

reporterns könstillhörighet som avgör vilken könstillhörighet experten har (Edström, 2002: 28). 

Siffrorna i denna undersökning tyder istället på att kvinnliga reportrar faktiskt är mer benägna att  

använda sig av en kvinnlig expert än vad de manliga reportrarna är. Det är dock svårt att uttala sig 

om ifall detta faktiskt beror på att de kvinnliga reportrarna är mer måna om en jämställd expertis i  

medierna. Många andra faktorer kan också spela in. Valet av expert kan till exempel ha att göra med 

hur mycket tid reportern har på sig att kontakta en, vilka tidigare kontakter reportern har och 

instruktioner från en redaktör eller högre chef. Under 2012 är könsfördelningen mellan experterna 

lite jämnare än under veckan 1992. Det gäller främst i artiklarna skrivna av kvinnor men också av 

män. Det är inte förvånande eftersom det stödjer tidigare forskning som visar att andelen kvinnor i  
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medierna ökat de senaste åren (Global media monitoring report, 2010).

6.3 Manliga och kvinnliga nyheter

Här nedan redovisas hur många kvinnliga respektive manliga experter som uttalade sig om de olika 

nyhetsområdena under 1992. 

Av experterna som uttalade sig om sport var 67 procent män och 33 procent kvinnor. Antalet var sex 

män och tre kvinnor. Av de som uttalade sig om kultur och nöje var alla kvinnor, det vill säga 1 

styck expert. Av de experter som fick säga sitt om ämnen inom den privata sfären var hälften män 

och hälften kvinnor. Det var tre män och tre kvinnor. Inom den offentliga sfären var 76 procent av 

experterna män och 24 procent kvinnor. Antalet var 19 män och sex kvinnor. Av experterna som 

uttalade sig om ekonomi och handel var 87 procent män och 13 procent kvinnor, det var 13 män och 

2 kvinnor. Inom teknik och natur var 79 procent av experterna män och 21 procent kvinnor, 23 

stycken var män och 6 stycken kvinnor. Alla experter som kommenterade händelser var män, och de 

var fem stycken. 

De manliga experterna dominerade alltså inom sport, den offentliga sfären, ekonomi och handel, 

teknik och natur och händelser. Det stödjer tidigare forskning eftersom det är de ämnen vi 

traditionellt ser som manliga och hårda ämnen. De kvinnliga experterna dominerade endast inom 

ämnet kultur och nöje, ett ämne som traditionellt sett betraktas som mjukt och därför ofta 

kommenterats av kvinnor (Wängnerud, 1999: 63-64). 
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Här nedan redovisas hur många kvinnliga respektive manliga experter som fick uttala sig inom de 

olika nyhetsområdena under veckan 2012. 

Alla experter som uttalade sig om sport var män. De var fyra stycken. Inom kultur och nöje var 60 

procent av experterna kvinnor och 40 procent män. Tre stycken var kvinnor och två stycken män. 

När det gällde nyheter som behandlade den privata sfären var 83 procent av experterna kvinnor och 

17 procent män. Fem av experterna var kvinnor och en av dem var man. Inom den offentliga sfären 

var 63 procent av experterna kvinnor och 37 procent män. 12 av experterna var kvinnor och sju 

stycken män. Av experterna som uttalade sig om ekonomi och handel var 78 procent män och 22 

procent kvinnor. 18 stycken var män och 5 stycken var kvinnor. Av de som uttalade sig om teknik 

och natur var 79 procent män och 18 procent kvinnor. 4 procent hade okänt kön. 22 stycken var män 

och 5 stycken var kvinnor. En av dem hade okänt kön. Av experterna som kommenterade händelser 

var 71 procent män och 29 procent kvinnor. Det var fem manliga experter och 2 kvinnor. Experterna 

som uttalade sig inom ämnen som hamnade inom kategorin Övrigt var endast män., och det var tre 

stycken. Även under 2012 dominerade män inom traditionellt manliga ämnen som sport, ekonomi 

och handel och teknik och natur, medan kvinnor dominerade inom de traditionellt kvinnliga ämnena 

kultur och nöje och den privata sfären. Värt att nämna är dock att kvinnliga experter år 2012 

dominerade även inom den offentliga sfären och inom händelsenyheter, ämnen som genom 

historien setts som manliga ämnen (Wängnerud, 1999: 63-64) 
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Sammanfattningsvis stödjer siffrorna i min undersökning tidigare forskning som visar att män oftare 

får uttala sig om  traditionellt manliga ämnen som sport, teknik, natur, ekonomi och den offentliga 

sfären och att kvinnor uttalar sig om mjuka ämnen som kultur och nöje och den privata sfären 

(Lieber, Smith, 1997: 65). Att kvinnorna under 2012 även dominerar inom den offentliga sfären och 

händelsenyheter kan bero på att andelen kvinnor överlag ökat i medier de senaste åren (Edström, 

2002: 14-15), men också på att det finns fler kvinnor på maktpositioner idag än vad det gjorde 

1992. Att det fortfarande är så att kvinnor oftare uttalar sig om mjuka ämnen och män om hårda är 

inte konstigt, med tanke på att det är en konstruktion som funnits i samhället länge. Att den skulle 

förändrats helt sedan 1992 är inte troligt, eftersom det kräver förändring på fler ställen än i 

mediernas arbete. Medierna speglar konstruktionerna i vårt samhälle (Kleberg, 2006: 16-17). 

6.4 Experten på bild

Här nedan redovisas hur många av de manliga respektive kvinnliga experterna som syntes på bild 

under 1992. 

Figur 7 visat att 17 procent av de 71 stycken manliga experter var bildsatta medan de resterande 83 

procenten inte var det. Av de 19 kvinnliga experterna syntes 40 procent på bild medan 60 procent 

inte gjorde det. Det var alltså vanligare att en kvinnlig expert bildsattes än att en manlig gjorde det.  

Siffrorna är i linje med tidigare forskning som säger att medier tenderar att oftare bildsätta kvinnor 

än män. En anledning är att man vill undvika att läsaren får ett ”gubbigt” intryck av tidningen,  

något som kan hända om nyheterna bara består av kostymklädda män (Edström, 2002: 23). 

Här nedan redovisas hur många manliga respektive kvinnliga experter som syntes på bild under 
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2012.

Figur 8 visar att 26 procent av de 61 manliga experterna var bildsatta medan 74 procent inte var det.  

Av de 34 kvinnliga experterna fanns 28 procent av dem med på bild medan 72 procent inte gjorde 

det. År 2012 bildsattes alltså kvinnliga och manliga experter i nästan exakt samma utsträckning, 

något som säger emot de tidigare forskningsresultaten om att medier hellre bildsätter kvinnor än 

män (Edström, 2002: 23). 

Sammanfattningsvis förekommer en större andel av de kvinnliga experterna på bild än andelen 

manliga som gör det under 1992. Under 2012 bildsätts de i i princip samma utsträckning. En 

förklaring till att könsfördelningen blivit jämnare under de senaste 20 åren skulle kunna vara att vi  

blivit mer medvetna om de patriarkala strukturerna i samhället och vill jobba mot dem (Lykke,  

2009: 18). Det har förmodligen även journalisterna på tidningsredaktionerna. Möjligheten finns att 

de vill motverka de strukturer som funnits och fortfarande finns där fokus oftare ligger på kvinnors 

utseende än mäns genom att undvika att bildsätta kvinnor mer frekvent än män. 

6.5 Experten på ettan

Här nedan redovisas hur många manliga respektive kvinnliga experter som uttalar sig om nyheter 

som finns respresenterade på tidningens etta 1992 och 2012.  

Figur 9 visar att av de 37 stycken nyheter som innehöll expertutlåtanden och som fanns 

representerade på tidningens etta under veckan 1992 hade 84 procent utlåtanden av en manlig 
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expert medan 16 procent innehöll utlåtanden av en kvinnlig. 31 stycken av dessa artiklar hade alltså 

utlåtanden av manliga experter medan 6 stycken innehöll utlåtanden från en kvinnlig. Under 2012 

innehöll 68 procent av de totalt 41 stycken artiklarna med expertutlåtanden som fanns på ettan 

kommentarer från en manlig expert medan 32 procent hade kommentarer från en kvinnlig. Det var 

alltså 28 stycken artiklar med utlåtanden från en manlig expert, och 13 stycken med utlåtanden från 

en kvinnlig. Under båda veckorna fick män alltså i högre grad än kvinnor kommentera artiklar som 

tidningen puffade för på ettan. De nyheter som hamnar på tidningens etta fungerar som dragplåster 

som ska locka publiken att köpa tidningen, och därmed kan de ses som de stora och viktiga 

nyheterna i tidningen. Att män oftare får kommentera dem stämmer överens med tidigare forskning 

som säger att män oftare uttalar sig om hårda ämnen som politik och ekonomi. Det är sådana 

nyheter som ofta prioriteras och till exempel får mest utrymme i en nyhetssändning på tv. Kvinnor 

uttalar sig i högre grad om mjuka nyheter som till exempel kultur- och nöjesnyheter. Nyheter som 

inte anses vara lika viktiga och värda att puffa för  (Kleberg, 2006: 39). Under 2012 var 

könsfördelningen dock betydligt jämnare än 1992, något som är logiskt eftersom det stödjer tidigare 

forskning om att könsrepresentationen är mer jämställd i medierna idag än vad den varit tidigare 

(Edström, 2002: 14-15).

7. Slutsatser

7.1 Slutsatser av undersökningen
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Min undersökning visar att männen dominerar könsfördelningen mellan experter i Aftonbladet och 

Svenska dagbladet både under 2012 och 1992. Den visar dock inte på några betydande skillnader 

mellan experternas könsfördelning i de båda tidningarna, något som kan tyda på att ingen av 

tidningarna jobbar extra mycket för att könsfördelningen mellan experterna ska vara jämn. Vilka 

riktlinjer som funnits på redaktionerna när det gäller att välja ut experter kan min undersökning 

dock inte svara på. Könsfördelningen mellan experterna är jämnare år 2012 än år 1992, något som 

stödjer tidigare forskning och därmed inte är särskilt förvånande. Med stöd i siffrorna i min 

undersökning, och tidigare forskning om att andelen kvinnor i medierna ökat de senaste åren finns 

anledning att tro att könsfördelningen mellan kvinnliga och manliga experter i medierna hittills  

blivit något jämnare för varje år. Något som går i linje med teorier om att vårt samhälle blir mer och  

mer jämställt (Edström, 2002: 14-15). 

Undersökningen visar också, tvärtemot vad en del av den tidigare forskningen som till exempel 

Maria Edströms ”Mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv” säger, att kvinnliga 

reportrar i större utsträckning tenderar att använda en kvinnlig expert än sina manliga kollegor 

(Edström, 2002: 28). År 2012 är manliga reportrar bättre på att använda kvinnliga experter än vad 

de var 1992, men de är fortfarande betydligt mycket sämre än sina kvinnliga kollegor. Det väcker 

intressanta frågor om vilken del av mänskligheten som jobbar för ett jämställt samhälle. Är det  

framför allt kvinnorna, de som enligt siffrorna förlorar på de patriarkala strukturerna? Det skulle 

kunna förklara varför samhället fortfarande inte anses vara helt jämställt. Hälften av mänskligheten,  

alltså männen, som ofta skördar frukterna av de patriarkala strukturerna, kanske inte har något 

behov att jobba för att det ska bli så?

Studien stödjer tidigare forskning om att manliga experter är i majoritet när det gäller att  

kommentera traditionellt hårda ämnesområden som teknik och natur, ekonomi och handel och den 

offentliga sfären, medan kvinnliga experter får kommentera mjuka ämnesområden som nöje, kultur 

och nyheter som rör den privata sfären. Det kan tolkas som att manliga experter har en högre status, 

eftersom de hårda nyheterna ofta prioriteras högre än de mjuka i nyhetsvärderingen. Det är de hårda 

nyheterna som ofta hamnar först i en nyhetssändning på tv eller på tidningen etta. Min 

undersökning visar också mycket riktigt att nyheter med expertkommentarer från manliga experter 

oftare förekommer på tidningarnas ettor än nyheter som kommenterats av kvinnor, vilket stödjer 

ytterligare stödjer mina teorier om detta (Wadbring, 2012: 92-93).

27



Enligt min undersökning bildsätts kvinnliga och manliga experter i ungefär lika stor utsträckning 

idag, till skillnad från 1992 då de kvinnliga experterna syntes på bild oftare än de manliga. Det 

skulle, som tidigare nämnts, kunna bero på att tidningar i större utsträckning än tidigare är 

medvetna om de patriarkala strukturerna i samhället och vill förändra dem. Jag har också en teori  

om att det beror på att en bild är väldigt visuell och att publiken ofta först tittar på tidningens bilder.  

Därefter kanske de snabbt skummar igenom texten. Det blir därför viktigt att just bildmaterialet,  

som så snabbt förmedlar ett budskap, har en jämn könsfördelning. Främst för att tidningen ska ha 

trovärdighet i sin roll som en objektiv nyhetsförmedlare. 

7.2 Studiens kvalitet

Eftersom forskning i så stor utsträckning som möjligt ska sträva efter att ha generaliserande 

ambitioner (Esaiasson et al, 2012: 27) kan det ur vissa aspekter vara problematiskt att min 

undersökning endast innehåller 195 analysenheter. Det gäller till exempel under avsnittet ”Manliga 

och kvinnliga nyheter”, där experterna sorteras under åtta olika ämnen. Uppdelningen på ett så stort 

antal ämnen resulterade i att vissa ämnen endast kommenterades av ett par experter. Under veckan 

2012 fick exempelvis 4 analysenheter, alla män, representera hela spektrat av sportexperter. Det kan 

anses svårt att med så få analysenheter generalisera sig fram till ett resultat. I andra delar av 

undersökningen, som till exempel könsfördelningen mellan experterna inom alla ämnen över tid,  

fungerar det bättre att generalisera sig fram till ett vetenskapligt resultat. 

7.3 Förslag på framtida forskning

Som tidigare nämnts kan det vara svårt att generalisera sig fram till ett resultat med 195 

analysenheter. Ett förslag på framtida forskning är därför att göra en liknande undersökning som 

denna men med ett större omfång och fler analysenheter. Då finns möjlighet till mer generalisering,  

särskilt inom området ”manliga” och ”kvinnliga” nyheter, ett enligt mig viktigt och intressant  

sådant. Finns det tid är det också väsentligt att inkludera andra faktorer än expertens 

könstillhörighet i undersökningen, som exempelvis nationalitet, ålder och bakgrund. 

En del är av expertkommentarer inom journalistiken är profileringen av mediernas egna 

journalister. Idag är det vanligt att journalisterna själva agerar experter och tycker till. Experter i  

form av tidningens egna journalister har inte ingått i min undersökning, men skulle vara mycket 

intressanta att titta på i framtida forskning. Gärna ur ett genusperspektiv. Hur ser fördelningen 

mellan manliga och kvinnliga experter ut där? Ur ett genusperspektiv är det förstås heller inte bara 
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experterna i medierna som är intressanta. För en komplett bild av könsfördelningen i medier krävs 

att man analyserar fler delar av innehållet än så. Ett förslag inför framtida undersökningar är att  

därför att man istället för att fokusera på experterna koncentrerar sig på de så kallade ”casen” i  

medier och könsfördelningen mellan dem. 
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Bilaga 1

Kodschema 

Analysenhet: Experten

V1: Tidning

1. SvD
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2. Aftonbladet

V2: År

1. 2012

2. 2002

V3: Expertens kön

1. Kvinna

2. Man

3. Oklart

V4: Reporterns kön

1. Kvinna

2. Man

3. Oklart

V5: Bildsatt expert 

1. Ja

2. Nej

V6: Etta

1. Ja

2. Nej

V7: Ämne

1. Sport

2. Kultur och nöje

3. Privata sfären

4. Offentliga sfären

5. Ekonomi och handel

6. Teknik och natur

7. Händelser

Ämnen:

1. Sport

2. Kultur och nöje

Ex. litteratur, musik, hantverk, konst, teater, kändisar, om tv/radio, film
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3. Privata sfären

Ex. familjeliv, personlig utveckling, personlig konsumtion, personlig rekreation, hem och hushåll,  

resor, personporträtt, livsåskådning, personliga hälsofrågor

4. Offentliga sfären

Ex. politisk styrning, offentlig förvaltning, lag och ordning, religion, vård och omsorg, invandring 

och integration, hälsa och medicin, militära frågor, diplomati, föreningsliv, utbildning

5. Ekonomi och handel

Ex. offentlig ekonomi, näringslivsekonomi, företagsekonomi, privatekonomi, arbetsmarknadsfrågor

6. Teknik och natur

Ex. vetenskap/forskning, djur och natur, datorer och IT

7. Händelser

Ex. olyckor, nästan-olyckor, brott, nästan-brott, tragedier och katastrofer, naturliga dödsfall

8. Övrigt
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