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Abstract 
 
Titel: Mediekvinnor i chefspositioner – en studie om kvinnliga nyhetschefers arbetssituation i 

Sverige 2014 

 

Författare: Andersson, Vanessa. Björkesjö, Sofia. Carlzén, Sara. 

 

Kurs: Vetenskaplig rapport, vt14. 

 

Sidor och ord: 26 sidor, 5739 ord. 

 

Problemformulering och syfte: Syftet med denna studie är att undersöka kvinnliga 

nyhetschefers arbetssituation i Sverige 2014.  

 

Metod och material: Detta är en kvalitativ studie baserad på fem intervjuer med kvinnliga 

nyhetschefer. Studien är inte generaliserbar, utan fokuserar endast på dessa kvinnors tankar och 

upplevelser. 

 

Huvudresultat: Enligt vad som framgick vid intervjuerna av dessa kvinnor upplever fyra av fem 

av dem att de inte har full respekt från speciellt de äldre männen på redaktionerna. 

 

Nyckelord: kvinnor, nyhetschef, arbetssituation, genus, respekt, journalistik, tidningar, 

redaktioner, Sverige. 
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Introduktion 

 

I den här studien har vi undersökt kvinnliga nyhetschefer, hur de upplever sin arbetssituation och 

hur de blir bemötta av sina kvinnliga och manliga medarbetare. Fokus ligger på hur deras 

arbetssituation som kvinnlig chef är i förhållande till hur de blir behandlade av sina kollegor - 

speciellt hur de blir bemötta av sina manliga kollegor. Fokus ligger även på hur mycket respekt 

de får från personer i branschen och av utomstående som är kopplade till tidningskonsumtionen. 

 

Chefspositioner i tidningsbranschen och journalistik överhuvudtaget har under en lång tid varit 

ett väldigt mansdominerat yrke. Vi hade en tes om att fler kvinnor har tagit sig in i den tidigare 

väldigt mansdominerande rollen, och blivit nyhetschefer. 

 

Genus är en ständig aktuell fråga inom många olika ämnen i vårt samhälle, som intresserar och 

berör många. Vi som kvinnliga studerande journalister respektive bildjournalister har ett stort 

intresse av hur situationen ser ut för kvinnliga journalister idag och hur det har ändrat sig under 

åren. Då vi även under en längre tid har varit väldigt intresserade av genusfrågan tyckte vi att den 

här studien skulle vara både passande och intressant för oss och vår utbildning.  

 

Tanken bakom uppsatsen kom från vår praktik där vi alla var på en tidningsredaktion med en 

kvinnlig nyhetschef. Detta intresserade oss och vi började undra över hur det ser ut med 

nyhetschefer i Sverige - om det har blivit en ökning med kvinnor på positionen och hur 

könsfördelningen ser ut. Vi blev även intresserade av hur de kvinnor som har tagit sig till sin 

nyhetschefsposition ser på dagens läge som kvinna i nyhetsbranschen och om de själva känner av 

någon press från det tidigare mansdominerade yrket.  

 

Att göra denna studie genom intervjuer av kvinnor i tidningsbranschen, specifikt nyhetschefer 

var ett aktivt val från vår sida. Dels anser vi att tidningarna är basen till nyhetsflödet och dels har 

denna bransch varit väldigt mansdominerad sedan tidernas begynnelse – speciellt gällande 

chefspositionerna. Då denna utveckling har skett relativt nyligen och långsamt anar vi att den 

gamla normen med en manlig nyhetschef sitter kvar i väggarna och att detta kan leda till vissa 
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hinder för kvinnorna som kommer in som chefer i dagens läge.  Men även att utvecklingen har 

gjort det lättare för kvinnor att träda fram och bestämma idag än vad det var för ett par år sedan. 

 

Vad vi ville uppnå med vårt arbete var att själva bli mer berikade av informationen som vi fick 

fram inom ämnet och att förklara och bevisa trovärdigheten bakom vår tes. Vi ville ta reda på och 

analysera hur fem specifika kvinnliga nyhetschefer ser på deras situation i tidningsbranschen 

idag och hur de blir bemötta av sina manliga kollegor. Samtliga respondenter har olika lång 

erfarenhet av nyhetschefsarbetet, men alla från kommer från samma koncern i Sverige. Vårt 

begränsades antal respondenter gör att detta inte blir en generaliserbar studie över alla 

nyhetschefer i Sverige, men istället en studie som fokuserar på fem kvinnliga nyhetschefer, 

tillhörande samma koncern - Mittmedia. 
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Syfte och frågeställning 

 

Syftet med vår B-uppsats är att ta reda på kvinnliga nyhetschefers arbetssituation på tidningar i 

Sverige år 2014.  Vi hade från början en hypotes om att de kvinnliga nyhetscheferna i Sverige 

har ökat under de senaste åren. En hypotes som senare bekräftades när vi tog del av tidigare 

forskning i ämnet.  

 

Detta gäller även andra chefsroller i dagens samhälle, då de flesta chefsroller tidigare har varit 

väldigt mansdominerande. På senare år har samhället blivit mer jämställt och idag är det minst 

lika många kvinnor som män, som utbildar sig på högre utbildningar så som universitet och 

högskola.  Därför tycker vi det skulle vara intressant att se hur kvinnor upplever sin 

arbetssituation som nyhetschef. 

 

Våra huvudsakliga frågeställningar är: 

Hur upplever fem kvinnliga nyhetschefer i Mittmedia-koncernen sin arbetssituation år 2014? 

Finns det några hinder för kvinnor att avancera till nyhetschef? 
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Bakgrund 

 

Redan de gamla grekerna … Ja, nyheter har varit en viktig del i människan liv så länge vi kan 

minnas. Den första riktiga tidningen som kom ut grundades av Johann Carolus i Frankrike 1605 

och hette Ordinarie Zeitung. (Lindeborg, 2005) 

 

Den första svenska tidningen hette Ordinarie Post Tijdender, som sedemera blev till Post och 

inrikes tidningar, och startades 1645 av drottning Kristina. Tidningen är även den äldsta 

tidningen som kommit ut regelbundet och kontinuerligt hela tiden sedan starten, bortsett från 

några få kortvariga avbrott. (Nilsson, 2012) 

 

I början hanterade bara männen skrivkonsten och mediebranschen, liksom alla andra branscher, 

blev väldigt mansdominerad.  

Sveriges första kvinnliga yrkesjournalist föddes 1808 och hette Wendela Hebbe. (Fries, 2008)  

 

Sedan dess har antalet kvinnor ökat och mediebranschen har blivit betydligt mer jämställd. 1990 

bestod ledningarna i mediebranschen av 10 procent kvinnor. (Franzen et al. 1994, 35)  

 

På de 24 åren som gått fram till i dag har kvinnorna i branschen ökat rejält och journaliststiken är 

numera numerärt sett en jämställd bransch. 2011 bestod de flesta redaktionerna av lika många 

kvinnor som män. Trots detta är det än idag en majoritet män på chefspositionerna. (Persson, 

2014) 

 

Av de 20 största tidningarna i Sverige har endast sju av dem en kvinnlig chefredaktör. Tittar man 

på de som leder det dagliga arbetet på dessa redaktioner är 46 procent av dessa kvinnor. 

(Persson, 2013).  Dessa kvinnor har genom historien fått streta mot mäns ovilja att släppa in dem 

på chefspositionerna. Detta kunde Cynthia Cockburn konstatera i sin forskning kring 

jämställdhet 1991. Männen tjänade mer på arbetsmarknaden, medan kvinnorna utförde 

huvuddelen av arbetet som hörde till hemmet. Männen hade från början en betydligt högre status 

i arbetslivet och genom detta även högre status i samhället. Med detta sagt hade de alltså en 
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större frihet än vad kvinnorna som ansågs skulle vara hemma och ta hand om barnen, laga mat 

och städa, vilket ledde till att männen också hade betydligt lättare att avancera i arbetslivet.  

De högre positionerna leder också till att de lättare får genomslag för sina idéer och inflytande 

över beslut som ska fattas. Denna situation har förbättrats märkbart sedan jämställdhetsfrågan 

har fått större och större plats i samhällsdebatten. (Franzén et al. 1994, 30) 
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Tidigare forskning 

 

I vår forskning har vi använt en kombination av genus och medieforskning.  Det har gjorts en del 

forskning på området kvinnligt ledarskap i mediesammanhang. Speciellt viktig är boken 

”Mediaamazonerna” av Gunlög Israelsson och Cecilia Zadig (2007) som behandlar frågor 

rörande kvinnor i medievärlden. Zadig och Israelssons forskning bygger på en undersökning och 

intervjuer med kvinnor i medievärlden. Den kompletteras med några olika personporträtt av 

kvinnor som har chefspositioner i medievärlden, som pratat om hur det är att vara kvinna och 

chef. 

 

Vi har även använt oss av en studie gjord av regeringen som behandlar könsfördelningen på 

chefsnivåer i näringslivet.   

 

Forskning om kvinnor som chefer har förekommit både med och utan en teoretisk 

föreställningsram om kön. Det synliga fenomenet när det gäller just kvinnor som chefer 

är att de är i stark minoritet (SCB 1992:1). Det har med andra ord varit vanligt att 

forska antingen om hur kvinnor är som chefer, eller om varför kvinnor i stor utsträckning 

saknas på chefsbefattningar. 

(Franzén et al. 1994, 18) 

 

Denna forskning visar att de kvinnliga cheferna var en stark minoritet 1992. Vi har använt den 

informationen som bakgrund, till en av våra intervjufrågor ”Antalet kvinnliga nyhetschefer har 

ökat de senaste åren. Vad tror du det beror på?”. (se bilaga) 

 
Att pressen på kvinnliga chefer är större än på manliga chefer har konstaterats av flera 

forskare (Cooper och Davidson 1982, Morrison, White och Van Velsor 1987). Kvinnliga 

chefer som är gifta och har barn upplever mycket stress av rollkonflikter, skuldkänslor, 

överarbete och tidsbrist. Även ensamstående kvinnor kände av en större stress än 

manliga kollegor. […] Kvinnor på chefspositioner upplever alltså förutom själva 

pressen i arbetsuppgifterna även stress genom att de är avvikare som kvinnor i 

organisationen samt ytterligare stress från arbetet med familjen. I en jämförande studie 

av manliga och kvinnliga chefer konstaterades att efter arbetsdagens slut sjönk halten 



 10 

av stresshormon hos männen, medan den ökade hos de kvinnliga cheferna  

(Frankenhaeuser och Strömberg 1989 i Franzen et al. 1994, 22) 

 

Denna forskning visar att de kvinnliga cheferna var mer stressade än manliga. Vi har använt den 

informationen som bakgrund till en av våra intervjufrågor ”Hur har det varit att kombinera 

familjelivet med chefspositionen?”. 

 

Vi har även använt oss av boken ”Svenska journalister 1989-2011” av Kent Asp med flera 

(2012). Den studien har följt den svenska journalistkåren under åren 1989-2011 då det svenska 

medielandskapet har förändrats mycket. Det är förändringen av medielandskapet som utgör 

bakgrund till analysen som har gjorts av Asp med flera. Undersökningen har gjorts i samarbete 

med Svenska journalistförbundet. 

 

År 2011 består den svenska journalistkåren till hälften av kvinnor. En tredjedel är under 

39 år och en knapp femtedel 60 år eller äldre. Det är betydligt vanligare att ha en 

bakgrund i medelklassen eller i en akademiker/högre tjänstemannafamilj än i 

arbetarklassen. Endast en tredjedel av kåren uppger att de kommer från en 

arbetarfamilj. Totalt är 95 procent födda i Sverige och de flesta är uppvuxna i svenska 

städer, företrädesvis Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Mönstret är dessutom anmärkningsvärt stabilt över tid. Journalisternas sociala 

bakgrund ser ut ungefär på samma sätt idag som år 1999. Går vi ytterligare ett 

decennium tillbaka i tiden till år 1989 så ser vi dock att andelen kvinnor har ökat och att 

de äldre journalisterna har blivit fler. 

(Asp et al. 2012, 16) 

 

Den här forskningen visar att det år 2011 var hälften manliga, hälften kvinnliga journalister i den 

svenska journalistkåren. Den informationen har vi även använt som bakgrund till en av våra 

intervjufrågor ”Hur har det varit att kombinera familjelivet med chefspositionen?”. (se bilaga) 
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I Mediaamazonerna ställer Israelsson och Zadig frågan ”Varför finns det inte fler kvinnor i 

toppositioner i media?” Cecilia Krönlein, redaktionschef på Göteborgs-Posten, svarade:  

 

”Det är en kombination av att duga, våga och prioritera”.  

(Israelsson och Zadig 2007, 90)  

 

Christina Jutterström, tidigare chefredaktör på Dagens Nyheter, svarade: 

 

 ”Det är fler kvinnor än män som ifrågasätter om det är värt priset med tanke på allt 

man får avstå från. Alla har idag mindre fritid och mindre tid för barn. En del kvinnor 

gör andra väl än att satsa på en karriär.” (ibid. 77-78) 

 

Dessa svar ger bakgrund till vår intervjufråga ”Vad är det som har tagit dig till att bli 

nyhetschef?” (se bilaga) 

 

Israelsson och Zadig skriver om att Anne Lagercrantz utsågs till nyhetschef på TV4 Nyheterna 

medan hon var i sjunde månaden med sitt första barn, Nelly. (ibid. 50) 

 

”Jag har varit mammaledig i nio månader men hade kontakt med jobbet. Det var 

olika typer av möten. Jag hade alltid med mig Nelly. […] Maken David blir det 

bärande elementet när det gäller att få ihop vardagen. Han har huvudansvaret för att 

hämta och lämna Nelly på dagis.” (ibid. 56) 

 

1982 blev Christina Jutterström chefredaktör på Dagens Nyheter då hennes två döttrar var ett och 

sex år gamla. 

 

”Det var viktigt att kunna bli chef med en ettåring och en sexåring hemma. Fast på 

den tiden fick man ju inte ha hjälp och jag minns att jag stod och tvättade på nätterna 

medan jag tänkte på en av mina företrädare, Herbert Tingsten, som låg hemma i 

sängen och läste böcker… ” (ibid. 67) 
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Cecilia Krönlein, redaktionschef på Göteborgs-Posten prioriterar jobbet, träningen 

och sen familjen. 

 

”Min man Peter har mer kontakt med mina systrar i Stockholm än jag har. Och det 

beror på att jag inte har tid. Det är ett pris.” (ibid. 90) 

 

Dessa svar ger bakgrund till våra intervjufrågor ”Hur ser din familjesituation ut?” och ”Hur har 

det varit att kombinera familjelivet med chefspositionen?”. (se bilaga) 

 

Israelsson och Zadig skriver att mallen för makt är präglad av män, så därför bedöms också 

kvinnor utifrån en manlig norm. De kvinnor som inte kan se sig själva med ”ett manligt öga” kan 

ha svårt att uppskatta sin potential att kunna gå in i en stark ledarroll. (ibid. 22) 

 

”Män ser främst män. Det håller på att ändra sig i mediesfären väldigt mycket, 

men det är fortfarande så att det är män som huvudsakligen sätter måttstocken. 

Och då syns inte kvinnor” säger Cecilia Krönlein. (ibid. 56) 

 

Dessa svar ger bakgrund till vår intervjufråga ”Tror du det finns några skillnader mellan att vara 

kvinnlig och manlig chef?”. (se bilaga) 

 

Vad är en nyhet? Vem ska göra nyheten? Var ska den placeras i sändning? Ingen förnekar att det 

finns en manlig norm i nyhetsvärden som styr svaren på dessa frågor.  

 

”Kvinnor är duktigare på att se och prioritera processer, trender och att se stora 

sammanhang. […] I allmänhet har kvinnor en vidare bild av vad som är en nyhet, 

och händelsenyheter förblindar i ett längre perspektiv” säger Anne Lagercrantz. 

(ibid. 53-54) 

 

”När kraftfulla och beslutsföra kvinnor hamnar i chefsställning är det som om det 

blir kortslutning i huvudet hos ganska många. Då blev det så i alla fall på något 
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sätt hade man förväntat något annat av en kvinna” säger Christina Jutterström. 

(ibid. 62) 

 

Dessa svar ger bakgrund till vår intervjufråga ”Märker du någon skillnad i hur du blir bemött av 

dina kvinnliga respektive manliga kollegor?”. (se bilaga) 

 

Israelsson och Zadig ställde frågan ”Hur behandlar de dig som kvinna” till Katrin Säfström, och 

syftade då på hennes manliga medarbetare på Tidningen Folket där hon är chefredaktör. 

 

”Jag har svårt för när man drar ut stolar och tänder cigaretter. Det känns som att 

man ska ta hand om eller ser ner på mig” (ibid. 96). 

 

Anne Lagercrantz som är Nyhetschef för TV4 Nyheterna berättade för dem om när hon var 

mellanchef och hade en manlig reporter som alltid mejlade hennes chef, trots att hon var den 

närmsta chefen, för att fatta beslut om hans reportage (ibid. 52). 

 

Dessa svar ger bakgrund till vår intervjufråga ”Märker du någon skillnad i hur du blir bemött av 

dina kvinnliga respektive manliga kollegor?”. (se bilaga) 
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Metod och material 

 

Vi valde att genomföra vår studie med hjälp av en kvalitativ metod. Valet av metod beror på att 

vi ville gå djupare in på ämnet och få en större insikt i hur nyhetscheferna resonerar kring sin 

yrkesroll. Tidigt i arbetet med studien kom vi fram till att vi inte ville genomföra en studie som 

var generaliserbar, utan vi ville hellre undersöka några specifika nyhetschefers tankar kring deras 

arbetssituation. Om vi istället hade använt oss av en kvantitativ metod hade vi blivit tvungna att 

släppa på djupet i studien och resultatet hade då även blivit mer ytligt. (Backman 2008, 53) 

 

Då vi från början uppmärksammade fenomenet med det ökade antalet kvinnliga nyhetschefer 

under vår kortpraktik var vår första tanke att intervjua nyhetscheferna på de respektive 

tidningarna. När vi tog kontakt med dem visade sig två av tre positiva till vår studie och ville 

ställa upp. När det väl kom till kritan och dagen då den första intervjun skulle ske var dock 

nyhetschefen för Oskarshamns Tidningen (OT), Liselotte Lindén, oanträffbar. Vi ringde flertalet 

gånger och skickade även SMS för att komma i kontakt, men utan resultat. Senare var telefonen 

avstängd och hon hörde inte av sig till oss senare under dagen heller. Den enda av de tre 

nyhetscheferna som ställde upp var Stina Gunnarsson, nyhetschef för tidningen Hudik Nytt.  

 

Vårt syfte med att intervjua våra handledare var att vi kände dem och därför skulle få en mer 

personlig kontakt. Denna plan sprack i och med det svala intresset från dem. Då valde vi istället 

att utöka antalet respondenter med fyra stycken – men då för oss okända. Detta för att få en 

större reliabilitet och spridning i vår studie. Vår plan B blev således att vi kontaktade Sofia 

Rohlin (Söderhamnskuriren), Helena Nyman (Arbetarbladet), Berit Olars (Mora Tidning) och 

Gabrielle Bäckström (Österundsposten). 

 

Vi använde oss av ett strategiskt urval då vi ville att våra respondenter skulle vara både kvinnor 

och nyhetschefer. Dessutom ville vi att samtliga skulle vara verksamma inom samma koncern. 

När vi väl hade kommit så långt med hjälp av det strategiska urvalet använde vi oss av ett 

bekvämlighetsurval. Anledningen till det strategiska urvalet var även att sådana slags urval är 

svåra att generalisera och vi siktade inte mot att göra en generaliserbar studie. (Esaisson et al. 

2012, 168) 
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Från början var vår tanke att vi skulle åka till varje enskild redaktion och genomföra 

intervjuerna. Då detta inte visade sig vara möjligt och vår handledare sade att det var okej, kom 

vi fram till att vi kunde göra några av intervjuerna via Skype. Vi valde att använda oss av Skype 

just för att det skulle bli så likt en personlig intervju som möjligt. Själva grundtanken med att vi 

ser intervjupersonen och får en mer personlig kontakt med henne, finns kvar även via Skype. 

 

För att vår studie ska få en så hög replikerbarhet som möjligt (Backman 2008, 40) följer här en 

grundlig genomgång över hur vi gick tillväga med våra intervjuer:  

 

Därefter gjorde vi en 30 minuter lång personlig intervju med var och en av dem. Intervjuerna 

spelades in och två personer i gruppen antecknade även vid sidan av under varje intervju, detta 

medan den tredje parten var ansvarig för att ställa frågorna. För att få en så stor reliabilitet som 

möjligt genomfördes alla intervjuer på exakt samma sätt och med exakt samma intervjutid. 

Självklart använde vi oss även av samma frågeformulär vid alla intervjutillfällena. (se bilaga)  

 

Frågeformuläret innehöll 15 frågor indelade i några olika kategorier. I den första delen 

fokuserade vi på vem den vi hade framför oss var, hur länge hon jobbat som nyhetschef, hur 

hennes familjesituation såg ut och så vidare. Detta ansåg vi vara nödvändig information att ha, 

då vi ville kunna se om deras tankar kring branschen skilde sig beroende på hur länge de jobbat 

och hur deras familjesituation såg ut. 

 

Sedan frågade vi även om hur de kände att de blev bemötta av deras manliga respektive 

kvinnliga kollegor, vilken ledarstil de själva har och bad dem även ge exempel på bra och dåliga 

sidor med deras tidigare chefer. Att vi bad dem göra detta var för att vi ville se vilka deras egna 

erfarenheter av chefer var och speciellt om de kunde se några likheter och skillnader i hur de 

agerat och hanterat olika situationer.  

 

Vi lade även en hel del av intervjutiden på att prata om de ansåg att det fanns någon skillnad med 

att vara manlig och kvinnlig chef. Dels hur de upplever sig bli respekterad av sina kollegor och 

dels om de känner att de måste agera annorlunda i sin chefsroll mot sina olika kollegor.  
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Sedan avslutade vi intervjun med att de fick gissa hur könsfördelningen bland nyhetschefer i 

Sverige ser ut i dag och när vi tillsammans konstaterat att de kvinnliga cheferna har ökat ställde 

vi frågan vad de trodde att det berodde på. Efter att intervjuerna var genomförda hade vi således 

sammanlagt 150 minuters inspelat material.  

 

Före varje intervju gick vi igenom vem vår intervjuperson var och såg till att vi hade det material 

som vi behövde (datorn och inspelningen fungerade, frågorna fanns och så vidare).  

Frågeformuläret var utformat så att vi skulle få ut material som var användbart för vår studie. Vi 

valde att lägga intervjuerna på 30 minuter, vilket innebar att vi fick jobba en hel del med att få 

fram frågor som inte var ledande, men inte heller för vaga så att intervjupersonen svävade iväg i 

ett resonemang. Däremot valde vi att använda oss av en fråga angående vad som är svårast och 

roligast med att vara just nyhetschef. Den frågan lade vi till väldigt tidigt i intervjun för att få 

intervjupersonen att slappna av. Sedan gick vi in på de mer specifika frågorna rörande 

chefspositionen och arbetssituationen. Redan innan intervjuerna hade vi även förberett 

eventuella följdfrågor som skulle kunna komma att behövas. Detta för att studien skulle bli så 

replikerbar som möjligt.  

 

Då samtliga intervjuer var genomförda var det dags att sammanställa materialet och välja ut det 

vi ansåg mest relevant att använda i vår studie. Alla kvinnorna hade varit väldigt 

samarbetsvilliga och svarat utförligt på våra frågor. Det gjorde det lätt att hitta vad som var mest 

relevant för oss. Vi lyssnade igenom intervjuerna och skrev ner allt på datorn, för att sedan läsa 

och gå igenom det de hade sagt och jämföra informationen och sätta det i relation till vårt syfte 

och våra frågeställningar.  

 

Det insamlade materialet visade sig vara väldigt användbart för vår studie. Vi fick ta del av 

tankar om nyhetschefsrollen som var väldigt spännande, speciellt utifrån den tidigare forskning 

som vi tagit del av innan vi genomförde intervjuerna. Det blev extra intressant att intervjua dessa 

fem kvinnor då deras tid som nyhetschef var väldigt varierande, vilket då gav ett större 

tidsspann. Sofia Rohlin hade då intervjun genomfördes bara arbetet som nyhetschef i fyra 

månader, Stina Gunnarsson hade haft posten i nästan precis ett år, Gabrielle Bäckström har varit 

nyhetschef i två år, Berit Olars i nio år och Helena Nyman har jobbat som nyhetschef i drygt 15 
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år av sin karriär. Även om vi i detta fall inte är intresserade av en generaliserbar studie, är det 

intressant att få ta del av tankar och känslor från kvinnor som varit i branschen under olika lång 

tid. 

 

Förutom att alla fem är kvinnor och nyhetschefer har de även en sak till gemensamt. De arbetar 

alla i Mittmedia-koncernen. Detta var ett aktivt val från vår sida då vi trots vår snäva och väldigt 

kvalitativa studie ville att de fem kvinnor som vi valde att intervjua skulle representera olika 

delar av tidningsbranschens nyhetschefer. Då de arbetar inom samma koncern, arbetar de även 

inom liknande arbetssituation. Detta trots att kvinnorna representerar fem helt olika tidningar.  

Att intervjua fem kvinnor inom samma koncern, i samma ålder och med samma familjesituation 

skulle inte vara så intressant för vår studie. Då vi ville få ut så många olika tankar och känslor 

kring nyhetschefsrollen utifrån våra fem kvinnor var det viktigt att de representerade olika 

åldersgrupper, och olika grad av nyhetschefsvana.  
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Resultat och analys 

 

I denna studie har fem intervjuer av kvinnliga nyhetschefer inom Mittmedia-koncernen 

genomförts. I detta kapitel presenteras vad dessa svarade på ett antal frågor med fokus på 

arbetssituationen som kvinnlig nyhetschef. Frågebatteriet bifogas som bilaga.  

 

De olika respondenterna har arbetat som nyhetschef under olika lång tid. Nedan presenteras de 

fem kvinnorna. 

 

 Helena Nyman, 52 år, Arbetarbladet, arbetat som nyhetschef i 15 år 

 Berit Olars, 61 år, Mora tidning, arbetat som nyhetschef i nio år. 

 Gabrielle Bäckström, 30 år, Östersundsposten, arbetat som nyhetschef i två år. 

 Stina Gunnarsson, 30 år, Hudik Nytt, arbetat som nyhetschef i ett år. 

 Sofia Rohlin, 32 år, Söderhamnskuriren, arbetat som nyhetschef i fyra månader. 

 

Av de frågor som vi ställde var det några som visade sig vara speciellt centrala för vår studies 

resultat. Trots spridning i ålder och erfarenhet som nyhetschef visade det sig att kvinnorna var 

relativt överens på vissa av dessa punkter.  

 

För det första sade sig ingen av dem ha stött på några större hinder för att ta sig till sin nuvarande 

position på redaktionen. Av de fem kvinnorna var det bara en som hade haft det konkreta målet 

att bli nyhetschef, de andra sade sig bara ha hamnat på posten av en slump. 

 

”Om du varit på redaktionen och varit reporter en tid, och vill gå vidare så finns det inte 

så mycket annat att göra än att bli nyhetschef. Sen är alla i dag medvetna om att kvinnor 

inte är sämre chefer än män, kanske till och med bättre. Det är ingen big deal att vara 

kvinnlig chef längre.” – Helena Nyman 

 

Kvinnorna är överens om att det är en naturlig utveckling av samhället som lett till det ökade 

antalet kvinnliga chefer inom mediebranschen. De säger att samhället blivit mer medvetet om 
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jämställdhetsfrågan, samt att antalet kvinnor som utbildar sig på universitet och högskola har 

ökat markant.   

Denna del av intervjuerna var viktig i vår studie då vårt syfte var att undersöka kvinnornas 

arbetssituation som nyhetschef. Då är det viktigt att veta hur resan till denna position har sett ut 

och då alla intervjuade har haft liknande förutsättningar att avancera i karriären blir det lättare att 

jämföra deras arbetssituation i dag.  

 

År 1984 skrev Karin Andersdotter och Kerstin Engström C-uppsatsen ”Sett på annat sätt – 

kvinnojournalistik som alternativ journalistik”.  

 

”Kvinnor inom speciellt nyhetsjournalistik är utbildade och tränade av män och 

arbetar efter avtal som de har formulerat. Vi känner hela tiden att vi är här på nåder 

och måste bevisa att vi är lika bra som killarna” förklarar en intervjuperson i forskning 

från 1984. (Andersdotter och Engström 1984, 11)  

 

Av våra fem respondenter var det två som hade småbarn då de fick posten. Ytterligare en hade 

barn, men som vid tillfället var vuxna. Småbarnsföräldrarna anser att det krävs stor förståelse 

från resten av familjen för att kunna kombinera livet som mamma och chef.  

 

”Det har bitvis varit ganska frustrerande eftersom jag ändå tyckte att jobbet var viktigt, 

och känner att jag har haft dåligt samvete gentemot barnen. Nu är de ju stora, men när 

de var mindre så tog man jobbet med sig hem och pratade jobb när man hämtade dem 

på dagis, det var ingen bra situation.” -– Helena Nyman 

 

Forskning utförd på uppdrag av regeringen 1994 visar att hon inte är ensam om att känna 

så. Som refererats i föregående kapitel visar forskning att pressen på kvinnliga chefer var 

högre än på de manliga. Kvinnor med barn upplevde enligt denna forskning vardagen som 

mer stressande och fick skuldkänslor över att arbetet gick ut över familjelivet.   

(Franzén et al. 1994, 22)   
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Bland våra respondenter som inte hade barn sade en av dem att hon inte vågade tänka på barn 

innan hon hade en fast tjänst.  

 

”Det är ett medvetet val att jag inte har barn, trots att alla mina vänner har både ett 

och flera nu. När man väl har barn är det svårare att få fast anställning. Och under 

tiden jag var vikarie skulle jag visa framfötterna på flera vis och det är svårare när 

man har barn. Jag ville inte börja tänka på barn innan jag hade en fast tjänst.” 

 – Stina Gunnarsson  

 

Med den information vi fått av våra fem respondenter kan vi alltså konstatera, utan att 

generalisera, att alla dessa kvinnor inte har haft några problem med att avancera i yrkeslivet. De 

kvinnor som vid tillfället hade småbarn har inte heller haft några större problem att kombinera 

familjen med chefspositionen. Dock har det krävts stor förståelse från familjen att arbetet tar 

mycket tid. Med hjälp av detta kan vi alltså besvara en av våra frågeställningar: Finns det några 

hinder för kvinnor att avancera till nyhetschef?  

 

När kvinnorna väl har tagit nyhetschefspositionen och började arbeta kände majoriteten av våra 

respondenter att de inte fick lika stor respekt från de manliga kollegorna på redaktionen, som från 

de kvinnliga.  

 

”En del äldre män har använt sig av härskarteknik. En gång blev jag till och med 

tvungen att avbryta ett samarbete med en kollega på grund av detta. Jag får mer 

respekt av mina kvinnliga medarbetare, eftersom de själva är unga kvinnor som 

har kämpat hårt.” – Stina Gunnarsson 

 

”Det är fortfarande svårt att bli tagen på allvar som ung kvinnlig chef. Det finns 

vissa män som tror att man inte klarar någonting. Vissa av mina manliga kollegor 

hade svårt när jag sade till dem vad de skulle göra när jag var ny. Hade jag 

däremot hade varit en man i 35-årsåldern är det inte säkert att de skulle ha 

ifrågasatt mig. Det har funnits vissa personer som inte respekterat mig, men det har 
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blivit bättre ju längre jag arbetat. Jag tror att även de gamla rävarna har vant sig.” 

– Helena Nyman 

 

Känslan av bristande respekt från speciellt männen på redaktionerna är något som tidigare 

forskning också konstaterat. Israelsson och Zadig intervjuade Anne Lagercrantz, Nyhetschef för 

TV4-nyheterna, till boken Mediaamazonerna (2007). Där berättade hon om en situation med en 

manlig kollega som hellre mailade en högre manlig chef istället för henne, trots att hon var den 

närmaste chefen som han skulle vända sig till. (Israelsson och Zadig, 52). 

 

Av de vi intervjuade var det två respondenter som inte tyckte sig se några problem med respekt 

från de manliga kollegorna på redaktionen. Dessa två har båda arbetat på sin redaktion under en 

väldigt lång tid.  

 

”Vi har känt varandra väldigt länge här på redaktionen. Vi har en väldigt nära 

relation till varandra och det är viktigt att vi har kul hela tiden. Vi brukar gå och 

fika varje fredag för att sammansvetsa gruppen ytterligare.” – Berit Olars  

 

”Jag upplever inga problem med respekten från mina kollegor. Jag har jobbat 

här så länge så alla känner mig och vet hur jag fungerar. Däremot kan jag 

uppleva att de äldre männen klappar mig på huvudet ibland, när jag träffar 

reportrar från andra tidningar inom koncernen. Då känner jag att jag måste vara 

mer tydlig och bestämd för att kunna driva en fråga och bli tagen på allvar och 

bli respekterad.” – Gabrielle Bäckström 

 

Att dessa två svar skiljer sig något från de övrigas uppfattning om sin arbetssituation skulle 

kunna bero på att de har arbetat sin redaktion under en längre tid och de känner varandra väl och 

litar på varandras kompetens. Detta antagande skulle kunna styrkas med hjälp av Gabrielle 

Bäckströms uppfattning om minskad respekt från speciellt männen, när hon lämnar sin egen 

redaktion och träffar medarbetare från andra redaktioner.  Detta besvarar vår andra frågeställning 

rörande hur kvinnorna upplever sin arbetssituation år 2014. 
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Tittar man på den information som dessa fem intervjuer har resulterat i kan vi konstatera att de 

kvinnorna inte har haft några problem att avancera till en chefsposition. Förutom att det har varit 

stressigt och mer ansträngande än ett vanligt reporterjobb, har de inte upplevt att familjelivet har 

påverkat varken vägen till att bli nyhetschef, eller situationen under arbetet. Forskningen från 

både 1980- och 90-talet har visat att båda dessa punkter kan ha varit ett problem, då andelen 

kvinnor i ledande ställning på medieföretag 1992 endast uppnådde tio procent.  

(Franzén et al. 1994, 22, 35)  

 

Trots denna möjliga utveckling verkar det utifrån våra intervjuer fortfarande finnas ett problem. 

Detta problem handlar om respekten, eller bristen av densamma, från de manliga kollegorna på 

redaktionen. Fyra av de fem respondenterna uppgav sig ha upplevt problem med respekten från 

speciellt de äldre manliga kollegorna.  

 

Forskningen på uppdrag av regeringen som genomfördes i början av 1990-talet visade att detta 

problem existerade redan då. Utifrån svaren från våra fem respondenter skulle detta problem 

alltså även finnas i dag.  
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Slutsats och slutdiskussion  

 

Syftet med vår uppsats var att undersöka kvinnliga nyhetschefers arbetssituation 2014. Vi var 

inte ute efter att göra en undersökning som på något vis skulle kunna generaliseras. Vi valde 

istället att undersöka fem specifika kvinnor och deras syn på sin chefsposition. 

 

Enligt forskningen från 80-, 90- och 2000-talet som vi har tagit del av har kvinnorna under dessa 

tre decennier varit överens om att de inte känts sig respekterade av männen. Det var således 

särskilt intressant att ta reda på hur våra fem respondenter kände i denna fråga. Utfallet blev, som 

presenterat i föregående kapitel, att fyra av fem ansåg sig bli mindre respekterade just på grund 

av sitt kön. Ett problem som alltså funnits i ett flera decennier upplever dessa kvinnor än idag 

finns kvar. 

 

Att mediebranschen har dragit till sig fler kvinnor är ett faktum. Likaså att det har blivit fler 

kvinnliga nyhetschefer. Enligt våra fem respondenter är detta en naturlig utveckling i samhället 

och mediebranschen. Kvinnorna verkar enligt våra respondenter inte vara sämre chefer än 

männen och de har heller inte samma press på sig hemifrån, då både parterna i förhållandet tar 

hand om barn och hushåll. 

Däremot verkar det alltså fortfarande finnas ett problem med att bli respekterad som kvinnlig 

chef på tidningsredaktioner. I alla fall i dessa specifika fall som vi har valt att undersöka. 

 

Då denna studie endast bygger på dessa fem kvinnors åsikter och tankar om deras enskilda 

situationer är det svårt, kanske även omöjligt, att säga något generellt om de kvinnliga 

nyhetschefernas arbetssituation år 2014. Däremot kan vi konstatera att majoriteten våra fem 

respondenter upplever ett problem med att de inte blir respekterade fullt ut av sina manliga 

kollegor.  

 

Egen slutkommentar:  

 

I ett större perspektiv är vår studie, om än väldigt smal, väldigt viktig. Den bevisar att ett 

problem som tidigare forskare kommit fram till existerat, fortfarande finns kvar. Vår studie 
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svarar inte på frågan till vilken grad denna åsikt finns, men att den finns hos just våra 

respondenter. Även om våra respondenters åsikter skulle stå ensamma, är problemet med att de 

kvinnliga nyhetscheferna inte känner sig fullt respekterade inte löst förrän alla känner sig 

respekterade och står som jämlikar.  

 

Skulle vi gå vidare och gå ännu djupare in på detta ämne, i exempelvis en C-uppsats, vore det 

intressant att undersöka varför kvinnorna i ledande roller fortfarande har problem med att få 

respekt från män.  
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Bilaga 
 
 
Intervjufrågor: 

 
 

1. Hur länge har du jobbat som nyhetschef? 

 

2. Vad är roligast och svårast med att vara nyhetschef? 

 

3. Hur ser din familjesituation ut? 

 

4. Hur har det varit att kombinera familjelivet med chefspositionen? 

 

5. Vad är det som har tagit dig till att bli nyhetschef? 

 

6. Har du stött på några hinder på vägen? 

 

7. Tror du det finns några skillnader mellan att vara kvinnlig och manlig chef? 

 

8. Märker du av någon skillnad i hur du blir bemött av dina kvinnliga respektiv manliga 

kollegor? 

 

9. Vilken slags ledarstil har du? 

 

10. Har du alltid sett dig själv som ledare? 

 

11. Ge exempel på egna erfarenheter du har av tidigare nyhetschefer. 

 

12. Har du några chefsförebilder? 

 

13. Har du några skräckexempel på chefer? 

 

14. Hur tror du att könsfördelningen bland nyhetschefer i Sverige se rut idag? 

 

15. Antalet kvinnliga nyhetschefer har ökat under de senaste åren. Vad tror du att det beror 

på? 

 

 


