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Abstract 

I den här uppsatsen gör Anton Andersson, Christoffer Urborn och Tommy Borg under sin andra 

termin på Journalistprogrammet en kvantitativ analys av könsfördelningen i Sundsvalls Tidning och 

Dagbladet. I undersökningen analyserades både text och bild i en veckas upplagor av båda 

tidningarna under våren 2014. Analysen omfattar endast tidningarnas egna material och inköpta 

artiklar. Material inskickat av läsare eller företagsannonser ingår inte i undersökningen. 

!
Studien visar att tidningarnas namnomnämningar i text domineras av det manliga könet, endast var 

fjärde namn som fanns att läsa var ett kvinnligt. I bildsättningen var könsfördelningen mer jämn, 

men även där är männen överrepresenterade. Sportdelen sticker ut som den minst jämställda delen 

där endast var tionde person som omnämns är kvinna, medan förstasidan och de allmänna nyheterna 

håller en relativt jämn fördelning.  

!
Nyckelord: Genus, könsfördelning, lokaltidning, Sundsvalls Tidning, Dagbladet, journalistik, 

jämställdhet, media, dagordningsteorin, gestaltningsteorin  
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1. Introduktion 

Genusdebatten växer sig allt större och bredare, såväl i samhället som i media. Många normer och 

kulturella värderingar grundas i medias rapportering, och just därför är en undersökning om hur 

verkligheten ser ut nödvändig. I höst är det inte otroligt att ett parti med jämställdhetsfrågan som 

viktigaste punkt tar sig in i riksdagen.   

!
Frågan om jämställdhet går att dela upp i många lager. Lika lön för lika arbete? Lika möjligheter till 

lika jobb? Lika rättigheter till sin egen kropp? Den går också att koppla till hur ofta någon får 

komma till tals och hur ofta någon får representera ett visst ämne. I Sverige lever det fler kvinnor än 

män. Bör inte detta också innebära att om det finns ett kön som syns mer i media så är det kvinnan? 

Om inte bör ju i alla fördelningen vara hyfsat jämn. Eller är det som tidigare forskning visar att 

mannen är överrepresenterad?  En övergripande nationell undersökning visar att män dominerar det 

svenska nyhetsflödet när det gäller text, ljud och bild (Edström, m.fl. 2010, s. 7). Men stämmer 

även denna könsfördelning i Sundsvalls lokala tidningar? Och i sådana fall; var finns kvinnorna? 

!
  ”If media are one of the key elements involved in gender socialization, and men are the key newsmakers, it              

  follows that men, because they are viewed as official sources more frequently than women, may be perceived as           
  more important than women.“ (Armstrong, C. L m.fl. 2005, s. 820).           

!
2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet i denna studie är att undersöka hur könsfördelningen ser ut i de två största papperstidningarna 

i Sundsvall; Dagbladet och Sundsvalls Tidning. Granskningen gäller endast tidningens innehåll, det 

vill säga bild och text, och inte antalet anställda eller bylines. Syftet är också att se om det finns 

någon skillnad på i vilken omfattning könen representeras i tidningens olika delar; nyheter, kultur, 

sport och i familjedelen.  

!
2.2 Frågeställningar 

 Hur ser könsfördelningen ut i Sundsvalls Tidning och Dagbladet?     

 Var förekommer de olika könen främst?     

!
!
!
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3. Bakgrund 

3.1 Kön har olika definitioner 

Begreppet ”kön” kan definieras på flera olika sätt, bland annat som socialt, kulturellt och biologiskt. 

Med biologiskt kön menas att personen föds med kvinnliga alternativa manliga könsdelar, att denne 

har ett stereotypt utseende och att uppfattningen om en person överensstämmer med könet 

(Holmberg, 2007 s. 23). Denna uppsats använder sig av den biologiska definitionen. 

!
Ett annat begrepp som bör kännas till inför denna uppsats är ”genus”. Genus syftar till en mer social 

och kulturell tolkning av vad som förknippas med varje kön. Det vill säga vad för aktiviteter, 

egenskaper eller beteende som förknippas med ett speciellt kön. Vad som ses som "kvinnligt" och 

vad som ses som "manligt" (Engström, 2008, s. 10-11,  28-30). Ett traditionellt sätt att se 

förhållandet mellan kön och genus är att det biologiska könet bestämmer genus, det vill säga att en 

kvinna med kvinnliga könsdelar per automatik har kvinnligt genus. Detta synsätt är dock inte 

vedertaget utan splittrar forskare (Jarlbro, 2006, s. 13). 

!
3.2 Sundsvalls Tidning, Dagbladet och Mittmedia  

Sundsvalls Tidning och Dagbladet är två dagstidningar baserade huvudsakligen i Sundsvall, men 

bevakar även Timrå och Ånge. De två tidningarna är områdets största dagstidningar och har en lång 

historia som rivaler. 

      

Sundsvalls Tidning grundades redan 1841 och Dagbladet startade 1900. Sedan dess har mycket hänt 

och i dag ägs båda tidningarna, tillsammans med 17 andra lokaltidningar, av mediakoncernen 

Mittmedia AB. I dag får tidningarna samma direktiv av ägarkoncernen, är stationerade i samma hus 

och samproducerar sport, nära och kära och det inköpta in- och utrikesmaterialet. Även 

bevakningen av Ånge delas redaktionerna emellan. Detta har lett till att tidningarna till viss del är 

rätt lika varandra när det kommer till utseende, sidplanering och val av nyheter. Politiskt skiljer sig 

tidningarna åt, då Sundsvalls Tidning har en liberal ledarsida medan Dagbladets är 

socialdemokratisk.  

      

Sundsvalls Tidning är den större av de två med fler prenumeranter och läsare. Under 2013 var 

tidningens räckvidd 24 386 läsare och en hushållstäckning på cirka 43 procent, medan Dagbladets 

!5



nådde 8 596 personer och deras hushållstäckning cirka 15 procent (Tidningsstatistik, 2014, s. 10). 

Hushållstäckning innebär hur stor procent av regionens hushåll som nås av tidningen. 

!
3.3 Kvinnokampen i modern historia 

Orättvisor mellan könen går långt bakåt i tiden, och i nästan alla samhällen har kvinnor haft mindre 

makt än män. Ett fenomen som på senare tid fått benämningen ”patriarkat” (Giddens, 1993, s. 173). 

Långt bak i den moderna historien är den kristna kyrkan ett tydligt exempel på just det då kyrkan 

var under en lång tid kanske det mäktigaste samhällsorganet och i stort sett alla av dess 

maktpositioner var upptagna av män. Att kvinnor haft mindre makt och setts som mindre viktiga 

präglar hela historien. Detta har sitt ursprung ur Bibelns texter och Martin Luther tolkade det vidare 

på 1500-talet där “mäns breda bröst var fyllt av vishet medan kvinnor med sina breda höfter var 

ovisa” (Hirdman, 2001, s. 20). Kvinnor sågs inte ha lika värdefulla tankar och åsikter som män och 

enligt lagen sågs inte kvinnor som myndiga i Sverige förrän på slutet av 1800-talet, och det först 

efter en lång rad av reformer och förslag. Dock kunde bara ogifta kvinnor myndigförklaras och det 

dröjde ända till 1921 innan gifta kvinnor lagligt klassades som myndiga. Samma år fick även 

kvinnor för första gången delta i demokratiska val i Sverige (Gemzöe, 2002, s. 36-37). 

      

På 1960-talet fick det kvinnopolitiska arbetet ett rejält uppsving. Frågor om kvinnors rätt till 

jämlikhet i politik och i arbetslivet blev ännu en gång mycket aktuella i samhället. Lagar om lika 

villkor på arbetsmarknaden med lika löner för kvinnor och män, kampanjer inom de politiska 

partierna där varannan partipolitiker ska vara kvinna tog form. Det infördes en lag som förbjöd 

könsdiskriminering i arbetslivet och även den så kallade jämställdhetslagen som i princip fungerade 

som ett officiellt intyg från staten att kvinnor och män har samma värde (Gemzöe, 2002, s. 37-38).  

!
4. Teori och tidigare forskning 

Undersökningen stödjer sig på tidigare forskning om hur män och kvinnor representeras i medier. 

Nedan återkopplas teorin med den framtagna resultatet och knyts samman i studiens slutsatser. 

Begrepp som används är väl tilltagna och kända i inom genus- och medieforskningen.  

!
!
!
!
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4.1 Teori 

4.1.1 Kön i media 

I projektet ”Publicistiska bokslut” vid Göteborgs universitet där 7 200 nyhetsartiklar i 36 svenska 

dagstidningar undersöktes hur huvudpersonen i artiklarna såg ut. 94 procent av dessa var infödda 

svenskar, 70 procent var män och medelålder dominerade med 60 procent (Jarlbro, 2006, s. 26-27). 

!
I 1994-års pressutredning sammanfattades medias uppgifter till tre hörnstenar; att förse medborgare 

med information, att granska makten och att agera forum för debatt och åsikter. Summerat är dess 

viktigaste uppgift att upprätthålla neutralitet och att finnas för alla människor, vare sig kön, 

utbildning eller etnicitet (Jarlbro, 2006, s. 23). 

!
4.1.2 Könsanknutna nyheter 

Media gestaltar män och kvinnor olika, och ger dem olika mycket utrymme på olika delar i 

produkten. Media- och kommunikationsprofessorn Gunilla Jarlbro menar att ”den traditionella 

uppfattningen är att den offentliga sfären är en manlig domän och den privata sfären en kvinnlig 

domän” (Jarlbro, 2010, s. 40), vilket innebär att män oftast gestaltas i den politiska och ekonomiska 

arenan medan kvinnor representeras i de avdelningar som är kopplade till hemmet och familjen. 

      

I boken ”Genus & genrer” konstaterar författaren Kerstin Engström att kvinnor, i tidningarna 

Aftonbladet och Dagens Nyheter, oftare förekommer i artiklar om hälsa, sjukdomar och behandling. 

Detta anser författaren vara ett problem eftersom det leder till en uppfattning om att kvinnans kropp 

är mer problematisk och att kvinnor uppfattas som mer sjuka (Engström, 2008, s. 239). 

!
4.1.3 Dagordningsteorin och gestaltningsteorin 

I boken “Makt, medier och samhälle” skriver Jesper Strömbäck om dagordningsteorin som innebär 

att medierna rapporterar om det de upplever som intressant för konsumenterna. Samtidigt vänder sig 

konsumenten till medierna för att få struktur i sin bild av verkligheten (Strömbäck, 2009, s. 102ff). 

Inom dagordningsteorin pratar man om två nivåer. Den första nivån handlar om det som medierna 

väljer att rapportera om och det som konsumenten, medborgaren anser som viktigt och relevant. 

Den första nivå går med andra ord ut på att de frågor och ämnen som medierna upplever som 

viktiga för medborgaren också indirekt blir de frågor som medborgaren uppfattar som viktiga.  

!
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  ”Den grundläggande tanken bakom dagordningsteorin är att det finns ett kausalt samband mellan de frågor                
  eller objekt som får mycket uppmärksamhet i medierna, och de frågor eller objekt som medborgarna tycker är           
  viktiga antingen för dem själva eller för samhället.” (Strömbäck, 2009, s. 105).            !
Nivå två handlar om på vilket sätt media beskriver olika objekt och hur objekten sedan uppfattas av 

medborgaren. Den andra nivån blir en förlängning och handlar om vilka typer av attributer 

medborgaren kopplar samma med frågan från nivå ett (Strömbäck 2009, s. 112).  

!
Som en del i nivå två ur dagordningsteorin skriver Strömbäck även om en annan teori; 

gestaltningsteorin. Forskarna är inte helt överens om teorin ska ses som en del av dagordningsteorin 

eller stå för sig själv, men gemensamt är att båda teorierna handlar om samspelet mellan medier och 

människans sätt att ordna och sortera information och kunskap till hjärnan.  Gestaltningsteorin 

bygger på att media inte reflekterar verkligheten som den är. Media är alltså ingen spegel. Däremot 

är media som en byggsats, där reportern/nyhetsbolaget har plockat upp delar av verkligheten och 

gjort en rekonstruktion av den, en gestaltning.  I sin bok Makt, medier och samhälle citerar Jesper 

strömbäck mediaprofessorn Robert Entman när han ska förklara begreppet gestaltning:  
       
  ”Att gestalta innebär att välja vissa aspekter av en uppfattad verklighet och göra dem mer framträdande i en               
  kommunicerande text, på ett sätt som föreslår vissa specifika problembeskrivningar , orsaksförklaringar,                     
  moraliska värderingar och/eller ett sätt att lösa problem.” (Strömbäck, 2009, s. 121)           !
I denna undersökning är gestaltningsteorin intressant eftersom en gestaltning med en ojämn 

representation av könen i tidnings olika delar kan bidra till en förenklad bild av verkligheten. Är 

mannen till exempel överrepresenterad i tidningens sportdel kan det, med stöd av gestaltningsteorin, 

leda till att Sundsvallsborna får uppfattningen om att det inte finns några kvinnor som utövar sport 

lokalt. Ett annat exempel kan vara när en journalisten i en ledarartikel konstant refererar till män 

eller kvinnor som viktiga personer i en debatt eller som lösningen på ett problem. Risken med 

återkommande gestaltningar där det ena könet är mer representerat kan vara konsumenten leds till 

att tro; att fler personer med en viss könstillhörighet är kapabla att utföra vissa typer av jobb eller 

lösa olika problem.  

!
4.2 Tidigare forskning	


År 2010 genomfördes undersökningen ”Who makes the news” där nyhetsrapportering från 108 

olika länder studerades och presenterades i en rapport från Global media monitoring project. 

Resultatet visar hur kvinnor är globalt underrepresenterade och endast medverkar i var fjärde nyhet. 
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Undersökningen är återkommande och sker var femte år. I 2010 års resultat visar en ökning i antalet 

fall där kvinnan var huvudsubjekt i en nyhet jämfört med första gången undersökningen 

genomfördes år 1995. Då var bara 17 procent utav de människor som syntes i nyheter världen över 

kvinnor, i 2010 års undersökning var 24 procent kvinnor. Att så få nyheter handlar om kvinnor ser 

forskarna som ett problem, eftersom minst hälften av världens population är kvinnor (Macharia.   

m.fl. 2010, s. 7). I många länder där kvinnan redan är diskriminerad på grund av landets historia och 

kultur, kan media bidra till att förstärka ojämnlikheterna. Undersökningen visade också att kvinnor 

väldigt sällan framställs med deras yrkestitel jämfört med män. Hemmafru och student var de enda 

yrkestitlarna där kvinnan mer frekvent representerad än mannen.  Rapporten stödjer sig på 

mätningar i nyhetsflöde i både etermedier och press (Macharia. m.fl., 2010). 	


	
 	
    

Ett av de 108 länder som bidrog till “Who makes the news” var Sverige, och dess bidrag blev 

senare till en egen studie; Räkna med kvinnor! (Edström. m.fl. (2010). Resultat i den svenska 

undersökningen visar att bara var tredje nyhet har en kvinna som huvudsakliga nyhetssubjekt. 

Problemet med undersökningen är dock att den bara sträcker sig under en dag. För att kunna se 

mönster behöver man göra längre studier även om mycket av mediabevakningen går på rutin. 

Fördelen är att undersökningen täcker stora delar av landet och att press, webb, radio och tv ingick. 

      

Året därefter gjordes innehållsanalysen ”Content Analysis of Gender Roles in Media: Where Are 

We Now and Where Should We Go?” av Rebecca Collins där fokus läggs på hur könsroller 

porträtteras i media. Rapporten visar att kvinnor är underrepresenterade i mediaflödet, och när de 

väl finns med presenteras de främst i två olika teman; den sexuella eller den icke-professionella 

hemmakvinnan (Collins, 2011). 

!
5. Metod och material 

Denna undersökning är en kvantitativ innehållsanalys då det är mest lämpat för att skapa statistik 

och få en övergripande syn hur könsfördelningen ser ut på tidningarna (Esaiasson, 2012, s. 197). 

Valet av tidningar bygger på ett strategiskt urval där undersökningen hur könsfördelningen ser ut på 

tidningarna specifikt i Sundsvall (Esaiasson, 2012, s. 154). 

      

En invändning mot metoden är att endast en vecka undersöktes, men på grund av tidsbrist tvingades 

avgränsningen hålla sig till sex pappersupplagor av vardera tidning. Att inte sju upplagor, det vill 

säga en hel vecka, undersöktes beror på att Dagbladet inte ges ut på söndagar. Trots begränsningar 

!9



bör sex tidningar från vardera tidning ger en tydlig överblick hur situationen ser ut i stort, eftersom 

mycket av tidningarnas material kommer från rutinbevakningar.  

!
5.1 Urval och avgränsning 

Denna undersökning bygger på ett strategiskt urval av analysenheter, sex papperstidningar vardera 

från Sundsvalls Tidning och Dagbladet (Esaiasson, 2012, s. 155). Tidningarna gavs ut under samma 

vecka, 7-12 april 2014, vilket gör de tydligare att analysera då samma händelser har skett i området. 

Anledningen till att två olika tidningar valdes var att kunna se om det eventuellt fanns en skillnad 

mellan dem, och att ett större urval skapar en större bild. Valet av vecka grundades på två krav; 

närhet i tid och avsaknad av könsförknippade helgdagar såsom mors dag, fars dag eller 

internationella kvinnodagen. 

!
5.2 Genomförande 

För att uppnå god validitet har datainsamlingen avgränsats till endast producerat nyhetsmaterial, det 

vill säga att annonser, insändare och resultatbörs har utelämnats. Även reportrars bylines eller 

bildbylines lämnas oräknade då det inte ingår i det producerade materialet. Efter att ha avgränsat 

undersökningen till tolv papperstidningar, sex från vardera tidning, skapades ett kodschema med 

relevanta variabler. För att validiteten skulle vara god var en definition av tre saker nödvändiga; 

kön, omnämning i bild och omnämning i text. Totalt användes 56 variabler där uppdelning gjordes 

på man, kvinna, namn, bild och i vilken del av tidningen de förekom. 

!
5.3 Definition av kön 

Begreppet ”kön” kan definieras på flera olika sätt, bland annat som socialt, kulturellt och biologiskt. 

Med biologiskt kön menas att personen föds med kvinnliga alternativa manliga könsdelar, att denne 

har ett stereotypt utseende och att uppfattningen om en person överrensstämmer med könet 

(Holmberg, 2007, s. 23). Då denna undersökning är en kvantitativ innehållsanalys använder den sig 

av  den biologiska definitionen. Vid textanalysen räknades namn som var klassiskt kvinnliga eller 

manliga, och vid eventuella fall där kön ej kunde fastställas genom bara namnet (exempelvis Kim 

eller Robin) söktes annan könshänvisning som ”han” eller ”hon”. Detta fungerade varje gång och 

felmarginalen är således lika med noll. 
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Vid bildanalysen räknades endast bilder där personen är namngiven i bildtexten. Detta för att 

könsdefiniera en person endast baserat på hur denne ser ut är både svårt och en ytterst subjektiv 

betraktelse. 

!
5.4 Definition av omnämning i text 

Kodschemat är uppbyggt på 56 variabler för att kunna urskilja var och hur en person förekommer i 

tidningen. För att en person ska räknas som ett omnämnande i text krävs det att personen ska kunna 

könsdefinieras, antingen via sitt stereotypt laddade namn eller att kön kan fastställas genom andra 

hänvisningar. Varje person kan bara räknas en gång i en text och förekommer personen flera gånger 

i samma text räknas det ändå bara som ett omnämnande. Så fort ett namn har förekommit i eller i 

anslutning till en text är det alltså förbrukat. I de fall där objekten i texten refereras till som “den 27-

åriga kvinnan” eller “småbarnspappan” valdes att inte räknas. 

!
5.5 Definition av omnämning i bild 

Med omnämning i form av bild måste namnet på personen finnas i nära anslutning till bilden, det 

vill säga i en bildtext, faktaruta eller rubrik. Det ska inte råda några tvivel om vem som gestaltas på 

bilden. Datasamlingen av bilder bygger på en denotativ bildanalys där endast vad bilden föreställer 

vägs in, till skillnad mot en konnotativ bildanalys där känslor läses in och tolkar vad bilden vill 

förmedla (Waern. m.fl., 2004, s. 39). Den denotativa analysmetoden användes eftersom studiens 

syfte är att undersöka hur fördelningen är mellan kvinnor och män på bild rent kvantitativt. I denna 

undersökning eftersträvas så lite inflytande som möjligt på resultatet med egna värderingar, därför 

utlämnas tolkningsfaktorn som den konnotativa metoden innebär.  

!
5.5 Resultatvaliditet 

För att en rapport ska nå hög resultatvaliditet krävs både god validitet och reliabilitet. Med validitet 

innebär att undersökningen är systematiskt utförd efter de metodologiska regler som finns, det vill 

säga att kodschemat är korrekt utformat, mäter det som är avsett att mäta och efterföljs i 

datainsamlingen. Den andra hörnstenen för att uppnå hög resultatvaliditet är reliabilitet, det vill säga 

att rapporten ska vara fri från slumpmässiga eller osystematiska fel vilket löses genom att noggrant 

genomföra datainsamlingen och analysen (Esaiasson, 2012, s. 63). 
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Vi bedömer att rapporten uppnår en hög resultatvaliditet då datainsamlingen delades upp och var 

och en kodade enskilt fyra tidningar var. Därefter utfördes ett ”test-retest” för att undersöka att 

samtliga har följt och tolkat kodschemat på samma sätt (Esaiasson, 2012, s. 64). 

!
6. Resultat och analys 

!  

I den totala kvantitativa undersökning av hur könsfördelningen ser ut i Sundsvalls tidningar 

analyserades sammanlagt tolv tidningar med hjälp av 56 variabler. Med studiens definition av 

omnämnande uppmättes 542 personer på bild och 1884 omnämningar i text, totalt 2426 

analysenheter som denna studie grundar sig på. Av de 542 bilderna föreställde 59 procent män och 

41 procent kvinnor som var namngivna i anslutning till bilderna. I kategorin textomnämningar var 

könsfördelningen betydligt mindre jämställt då hela 75 procent av namnen tillhörde män medan 

kvinnonamn hade en representation på 25 procent. En förklaring till denna snedfördelning är 

mediers uppgift att spegla verkligheten. I “Spelregler för för press, radio och TV” står följande: 

!
  “Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig                   
  nyhetsförmedling.” (Pressens samarbetsnämnd, 2010, s. 7).           !
Då samhället i stort inte är helt jämställt, i den mån att kvinnor utgör endast var tredje chefspost i 

Sverige, kan detta innebära att medias rapportering blir i samma riktning (SCB, 2011, s. 103). 

Denna tes går i stort sett hand i hand med fördelningen av bilder, men i antalet textomnämningar 

var den manliga representationen ännu större. Där kan resultatet förklaras med hjälp av Strömbäcks 

gestaltningsteori. I motsatt mot Pressens samarbetsnämnds syn på media där de beskrivs som en 
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spegel av verkligheten menar Strömbäck att det endast är medias egna konstruktioner av samhället. 

Reportrars val av vinkel och urval av vad de ska förmedla styr flödet snarare viljan att beskriva 

verkligheten, vilket kan förklara att 75 procent av omnämningarna var män (Strömbäck, 2009, s. 

41).  
!
6.1 Skillnad mellan Sundsvalls Tidning och Dagbladet 

Nedan beskrivs skillnaden mellan Sundsvalls Tidning och Dagbladet, där vardera tidning 

analyserades genom sex pappersupplagor. Totalt mättes 1503 text- och bildomnämningar i 

Sundsvalls Tidning och 923 stycken i Dagbladet. 

!

!  

!  
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I undersökningen syns ett tydligt mönster i båda tidningarna där könsfördelningen är jämnare i 

antalet bilder framför antalet omnämningar i text. I båda kategorierna dominerar män, om än 

aningen mindre i Dagbladet där fördelningen är 57 procent män och 43 procent kvinnor på 

tidningens bilder och text var siffrorna 72 procent män mot kvinnornas 28 procent. I Sundsvalls 

Tidning var mindre än var fjärde omnämning i text en kvinna, men representerades mer, dock inte 

lika mycket som män, i bildmaterialet där fördelningen var 60-40 procent till fördel för män. 

      

En skillnad mellan de båda tidningarna var att Sundsvalls Tidning innehöll fler sidor, och således 

fler omnämningar i både text och bild. Dock visade sig resultatet vara så likt att det inte bör ha 

någon innebörd på studiens kvalitet eller resultatvaliditeten. 

!
6.2 Kön i olika delar av tidningen 

Denna undersökning visar att Sundsvalls Tidning och Dagbladet statistiskt var nästintill identiska i 

könsfördelning. Därför beskriver varje diagram under denna rubrik en sammanslagning av 

tidningarnas resultat. Nedan presenteras könsfördelning i tidningarnas olika delar; förstasidan, 

ledare och krönikor, in- och utrikes, allmänna nyheter, personligt och nära och kära, sport, och 

kultur och nöje.  

!

!  

Tidningens ansiktet utåt, det vill säga förstasidan, har en jämställd könsfördelning i både bild och 

text. Dagbladet hade faktiskt en exakt jämn fördelning, medan Sundsvalls Tidnings titelblad hade 

totalt en man mer i bild och tre fler män i text. Det är svårt att dra alltför stora slutsatser av det här 

resultatet eftersom undersökningen endast är av sex nummer av varje tidning, men förstasidan 
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reflekterar tidningens nyhetsprioritering. De nyheter som anses ha störst värde och vara viktigast för 

läsaren är också ofta de som får mest plats på tidningens framsida. 

!
Tidningens första sida består till stor del av bilder, bilder där personen/personerna på bilderna ofta 

namnges i nära anslutning. För mätningen innebär det i regel att för varje räknad bild på en man 

respektive en kvinna räknas också ett omnämnande i text. Det är förmodligen därför fördelningen i 

text är så pass jämställd tillskillnad från övriga delar i tidningen. 

!

!  

I de tolv tidningar som undersökningen bygger på syntes en stor skillnad i representationen mellan 

kvinnor och män i ledarroller. I ämnesområdet ledare och krönikor, där en person får tala om vad 

denne tycker är viktigt, var könsfördelningen i namngivna personer 75 procent män och 25 procent 

kvinnor och i bild 79 procent män mot kvinnornas 21 procent. Dessa siffror gäller endast det 

publicerade materialet och inte huruvida det är en man eller kvinna som fått uttrycka sina åsikter, 

men båda könen är representerade i både ledarna och krönikornas bylines. Författarens kön 

påverkade således inte könsfördelningen i materialet. 

      

Att det manliga könet dominerar det kommunicerade materialet kan ha en stor påverkan hur kön 

framställs i övriga delar av samhället, bland annat menar genusforskning att självständighet, 

förmågan att fatta snabba beslut och målmedvetenhet är manligt betingat. Egenskaper som är högt 

eftertraktade i arbetslivet, speciellt hos chefer. Egenskaper så som att vara omvårdande, 

känslosamma och relationsinriktade har genom historien ansetts som stereotypt kvinnligt (Gemzöe, 
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2002, s. 81-82). Detta får ännu en dimension då medias genomslagskraft är stor och enligt Yvonne 

Hirdman är ”det är i medierna genus produceras i dag och inte i politiken” (Ekman, 1998, s. 16). 

!

!  

Att det manliga könet är överrepresenterat i ledande positioner understryks även till viss del i 

tidningarnas in- och utrikessidor, där mindre än vart fjärde namn är kvinnligt. Sidornas bildsättning 

är däremot mer jämställd då kvinnor utgör 43 procent av materialet. Detta är dock svårt att 

generalisera då endast 14 bilder, 8 på män och 6 på kvinnor, uppfyllde kraven för att kunna 

analyseras efter definitionen av omnämning i bild. Det bör även tilläggas att Sundsvalls Tidning och 

Dagbladet har i stort sett identiska in- och utrikessidor då dessa köps in utifrån. Det som skiljer dem 

åt är valet av notiser där den egna redaktionen lyfter fram det som känns viktigast eller passar bäst 

in i tidningens sidplanering med annonser. 

!
Att män dominerar denna avdelning stämmer väl överens med genusforskningens syn på hur 

kvinnan har förpassats till hemmet och att mannen fått stärka sin position i offentligheten (Jarlbro, 

2010, s. 40). Medias rapportering brukar delas upp i mjuka eller hårda nyheter, där politik och 

ekonomi anses som hårda medan omsorg, hälsa och vård kategoriseras in som mjuka, och kvinnor 

förekommer mest i den senare kategorin. Detta menar Kerstin Engström kan bli problematiskt då 

kvinnokroppen likställs med ett problem och bör tas om hand (Engström, 2008, s. 239). 

!
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!  

Skillnaden mellan hur ofta de olika könen representerades på bild i ämnesområdet nyheter var i 

princip obefintlig. I text fanns det dock en skillnad då män förekom vid 28 fler tillfällen. Båda 

tidningarna hade ett liknande upplägg i nyhetsdelen. De första två sidorna bestod oftast av en eller 

två nyheter där det har dragits stort på bilderna. Resterande sidor bestod oftast av nyheter med lite 

mindre bilder. Vid datainsamlingen av bilder ställdes krav att personen på bilden ska vara tydligt 

namngiven i anslutning till bilden för att utesluta eventuella tvivel vid bestämmandet av kön. Detta 

innebar också att de personer som räknades som “med i bild” alltid räknades som “omnämnd i text” 

eftersom deras namn hade förekommit i text. 

!
Tidningarnas nyhetssidor är relativt jämställda, om än mer i bild än text, dock förekom män i större 

utsträckning. En förklaring till detta kan vara medias strävan att förmedla en korrekt bild av 

verkligheten (Pressens samarbetsnämnd, 2010, s. 7). En rimlig reflektion att göra är då att när 

tidningarna söker svar från personer i chefspositioner är chansen stor att det blir en manlig. 

Visserligen finns det fler kvinnliga chefer i den offentliga sektorn, men tillsammans med den 

privata sektorn är endast var tredje chef kvinna (SCB, 2011, s. 103). 

!
En del i det journalistiska arbetet är att rapportera om de brott som begås i regionen, och detta 

infaller under nyhetskategorin. Till dessa artiklar söker ofta reportern en polis som ska uttala sig, 

och då det finns betydligt fler manliga än kvinnliga poliser blir fördelningen också densamma i 

tidningen (Rikspolisstyrelsen, 2012, s. 47). Dessutom består presskontakten hos polisen i 

Västernorrland av två män (Polisen i Västernorrland).  
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I Sundsvalls Tidning 21 maj 2014 skriver nyhetschefen Oskar Nord att “en sökning på ordet 

socialnämden i tidningens arkiv visar att ordet förekommit 230 gånger det senaste året. Det är 

ungefär 4,5 i veckan” (Nord, 2014). Mycket av rapporteringen kring socialnämnden handlade om 

nämndens tidigare ordföranden Else Ammor, som tvingades avgå för drygt ett år sedan. Men om 

rapporteringen har fortsatt i samma takt under hela året innebär det också att stor del av det som har 

skrivits har handlat om hennes efterträdare Mats-Johan Adner som tog över i september förra året 

och innan dess satt som hennes ersättare. I de tidningarna som har studerats i denna undersökning 

bör det finnas spår av det Oskar Nord skriver. När tidningen söker personer med ett politiskt ansvar 

i kommunen är det troligt att reportern i första hand vänder sig till ledamöterna i kommunstyrelsen. 

På samma sätt som i kontakten med polisen är det stor chans att tidningen når en man när de vill 

kräva politiker på svar, då 10 av 15 ledamöter i Sundsvalls kommunstyrelse är män. Dessutom 

innehas de poster med det yttersta ansvaret, ordförande och vice ordförande, av män och är således 

de som oftast blir utfrågade (Sundsvalls kommun). Eftersom bevakning av lokalpolitiken är en en 

stor del i tidningens uppdrag blir yttranden från lokala politiker snarare regel än undantag i den 

dagliga rapporteringen, och då från män i större utsträckning. Vilken effekt får rutinbevakningen för 

könsfördelningen i tidningen? Om en nämnd, ett företag, en förening granskas så ofta att det 

omnämns i tidningen 4,5 gånger i veckan är det också troligt att det påverkar hur ofta ett kön blir 

representerad eftersom det alltid finns en chef, en vd eller någon annan med ett specifikt kön som 

måste svara på frågor.   

!

!  

Lokala bevakningsområden som Ånge och Timrå har varsin avdelning i båda tidningarna och ett 

antal reportrar vars uppgift är att rapportera om dessa områden. Noterbart är att tidningarna delar 
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Ånge-redaktion och således publicerar samma material i båda tidningar. Däremot skiljer sig Timrå-

delen tidningarna emellan i den bemärkelsen att de har olika redaktioner, men drar oftast på 

liknande nyheter. Både Ånge och Timrås resultat i mätningen av kön liknar de allmänna nyheterna 

då bildrepresentationen av könen är i stort sett lika, medan omnämningen i text domineras av män. 

Redaktionerna består av tre män men reporterns kön spelar, med undantag för tidningens sportdel 

(förklaras nedan), mycket liten roll i om det är en man eller kvinna som blir intervjuad till en artikel. 

Med andra ord skulle det troligen inte göra någon skillnad om tidningen valde att anställa tre 

kvinnliga reportrar att bevaka områdena, istället för som det är nu tre manliga (Edström, 2001, s. 

73). Det är rimligt att tro att rutinerna på Ånge och Timrå-redaktionerna är lika de rutiner som finns 

hos tidningens nyhetsdel i stort, därför följer också resultaten från Ånge och Timrå samma mönster 

som de allmänna nyheterna i tidningen.  

!

!  

Den här kategorin är även känd som familjesidorna i många andra tidningar runt om i landet. I 

Sundsvalls Tidning och Dagbladet är dessa delar relativt små och får i varje tidning ungefär ett till 

två uppslag i utrymme. Av det utrymmet går ofta en eller två sidor åt till läsares insända 

födelsedagshälsningar, bröllopsbilder, dödsannonser eller annat material som inte ingick 

undersökningen.  

      

Av resultatet att döma visade sig män vara överrepresenterade i det textmaterialet med 20 

procentenheter, det vill säga 60 procent mot kvinnors 40 procent. I det bildmässiga materialet är 

fördelningen däremot väldigt balanserad men med en liten övervikt åt kvinnor. I satsyta har 

Sundsvalls Tidning aningen större utrymme reserverat åt personligt/nära och kära än Dagbladet, och 
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enligt statistiken märks detta i och med att de hade fler analysenheter i både bild och text. Däremot 

var resultatet väldigt jämnt rent proportionellt och resultatet var även väldigt representativt för båda 

tidningarna. 

      

När det kommer till det uppmätta resultatet visade undersökningen att män var överrepresenterade i 

textomnämningar. Detta bryter mot Lena Gemzöes teori om hur kvinnor och män målas upp och 

vilka egenskaper som förknippas med vardera kön och att kvinnor antas vara inriktade på relationer, 

vara känslofulla, ses som mjuka och anses som omvårdande (Gemzöe, 2002, s. 81-84).  Angående 

resultatet bör man ha i åtanke att det är rent kvantitativt, och att det därför kan återge en skev bild 

över hur könsfördelningen i denna del av tidningen. Män och kvinnor fick i stora drag rätt jämn 

fördelning av stora artiklar men det som kan ha gjort resultatet missvisande var att även en intervju 

med en kvinna var det vanligt att det talades om män. Detta ledde till att i resultatet blev det 

statistiskt fler män i en artikel där enbart en kvinna intervjuades. Det gör sig till synes när man tittar 

på resultatet i analysen av det bildmässiga materialet där fördelningen var väldigt jämn. Samtidigt 

är inte det någon ursäkt för den skeva fördelningen av utrymme mellan män och kvinnor då det är 

trots allt tidningens och reporterns val att skriva om män i artiklarna. 

!

!  

I sporten dominerade män statistiken totalt i både text och bild. Var tionde omnämnande eller bild 

innehöll under den här tidsperioden en kvinna. Varken Sundsvalls Tidning eller Dagbladet skiljde 

sig något märkbart från medelvärdet, det vill säga att ingen av dem hade bättre fördelning än den 

andra. Något som även bör tilläggas men inte syns i resultatet är att männen inte bara dominerade 
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rent kvantitativt utan näst intill varje stor artikel i sporten var om en eller flera män. Kvinnor 

återfanns oftast i mindre artiklar eller i notiser.  

!
Sedan efterkrigstiden har sportens utrymme i tidningarna ökat kraftigt (Wallin, 1998, s. 47-50). Ulf 

Wallin genomförde en stor undersökning av sju stycken svenska tidningar med olika bakgrund där 

han analyserade sportartiklarnas innehåll under 100 års tid, från 1895 till 1995. I hans undersökning 

visade det sig att sportartiklar för första gången innehöll tillräckligt med kvinnor för att ge ett 

procentuellt utslag år 1925, då 1 procent av de sammanlagda artiklarna handlade om kvinnor. 

Därefter ökade siffran långsamt och när hans undersökning tog slut 1995 utgjorde kvinnor 12 

procent av tidningens sportmaterial (Wallin, 1998, s. 87). Det betyder två saker för undersökningen. 

Först och främst bekräftar det resultatet eftersom även denna studie hamnade på 12 procent kvinnor 

i det textade materialet, men det betyder också att ökningen av kvinnor i sporten har stannat upp. På 

drygt 20 år har alltså den siffran inte förbättrats och män dominerar sportartiklarna i samma 

utsträckning som de gjorde då. 

!
I samma undersökning av Ulf Wallin gav han även statistik över könsfördelningen i bildmaterialet. 

Där låg andelen kvinnor 1995 på 17 procent och hade på samma sätt som det textade materialet ökat 

långsamt fram till den siffran under hela undersökningsperioden. Tio år efter Ulf Wallins 

undersökning genomförde Gunilla Jarlbro en ny undersökning av de två största kvällstidningarna, 

Aftonbladet och Expressen, där resultatet visade att endast var tionde bild på sportsidorna visade en 

kvinnlig idrottare (Jarlbro, 2006, s. 87). Denna siffra stämmer väl överens med resultatet i denna 

undersökning. 

      

En av förklaringarna till tidningarnas manliga dominans på sportsidorna är att sportredaktionerna är 

manligt dominerade, och att en viktig del i rapporteringen bygger på huruvida reportern har tillgång 

till omklädningsrummet. En manlig reporter kan efter en avslutad match ta sig in i lagens 

omklädningsrum och intervjua exempelvis lagets bästa spelare, så till vida att det är män som spelar 

(Jarlbro, 2006, s. 88). I tidningarna som ingick i denna studie förekom 24 olika bylines på 

sportsidorna, varav endast två av dessa var kvinnor. Att manliga reportrar skriver om manlig idrott 

visar sig därmed ganska tydligt i denna mätning. 

!
!
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!  

Dagbladet har ingen officiell del i sin tidning som faller in under varken kultur eller nöje. 

Reportrarna skriver ibland om händelser som skulle kunna klassas in på den här kategorin på 

allmänna nyheter, men eftersom det då blir en tolkningsfråga om vad som är kultur och nöje krävs 

en egen vinjett eller annan tydlig indikator som de själv placerat för att visa att det hör till kultur 

och nöje. Därför är resultatet i ovan diagram endast baserat på Sundsvalls Tidning och en 

generaliserbar bild är omöjlig att nå. Resultatet visar att i det textade materialet är ungefär vart 

fjärde omnämnande en kvinna, det vill säga att männen dominerar med 74 procent. I bildmaterialet 

är det, likt flera av de andra tidningsdelar, mer jämställt med en liten fördel för kvinnor. 

!
Men precis som i förra kategorin, personligt/nära och kära, var det inte sällan det skrevs om en 

massa män i artiklar som inte direkt handlade om män från första början. Ett exempel på det är i en 

artikel om en konsert där flera historiskt stora kompositörer som Mozart och Stravinskij togs upp. 

Men även om man skulle ha det i åtanke skulle avdelningen kultur och nöje ändå ha en majoritet av 

män (Holmlund, 2014). 

!
7. Slutsatser i undersökningen 

Metoden som valdes hjälpte studien att tillföra något till den tidigare forskningen, och den var också 

det enda sätt som kunde besvara frågeställningen. Det finns många C-uppsatser som handlar om hur 

män och kvinnor porträtteras i media, detsamma gäller litteratur och forskningsartiklar. Visst fanns 

det undersökningar som behandlade genusfrågan ur en statistisk synvinkel, problemet med de var 

att en del bara sträckte sig under en dag medan andra endast använde sig av en statstik som 
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grundade sig i ett huvudsakligt nyhetsobjekt. Denna studie räknade allt då syftet var att, svart på 

vitt, se hur ofta får män och kvinnor vara med på bild och i text. Det enda sättet att få det var att 

räkna och föra statistik och utelämna tolkningar och värderingar. 

!
Svensk jämställdhetspolitik grundar sig på att män och kvinnor ska kunna vara med och forma sina 

egna liv och samhället i lika stor utsträckning. På regeringens hemsida står det: 

!
  ”När kvinnor och män delar makt och inflytande i alla delar av samhällslivet får vi ett mer rättvist och                         
  demokratiskt samhälle.” (Regeringskansliet).           

!
Som tidigare nämnts har medierna en stor roll att spela i hur medborgaren uppfattar och betraktar 

samhället den lever i. Resultatet i denna mätning visar att män i regel alltid förekommer oftare i text 

i Sundsvalls två lokala tidningar. Visst är det så att tidningarnas sportdel kanske får det totala 

resultatet att se mer alarmerande ut än vad det egentligen är. Men faktum är att inte en enda gång 

fick kvinnan mer utrymme i text än mannen i de delar av tidningarna. Att ställa sig frågan; “hur ska 

ska kvinnan kunna dela makt och inflytande med mannen, när hon får höras så sällan?” blir således 

oundviklig.  

!
Tidigare i uppsatsen beskrivs mediateorierna dagordningsteorin och gestaltningsteorin. Framför allt 

den senare av de båda är intressant i denna studie, då den handlar om medias sätt att konstruera 

verkligheten. Denna studie visar att könsfördelningen i Sundsvalls två dagstidningarna är långt ifrån 

jämn, med allra störst skillnad fanns i sportdelen där endast var tionde person är en kvinna. Risken 

med en sådan snedfördelad könsfördelning är att den kan, med stöd av gestaltningsteorin, leda till 

en missuppfattning hos de som konsumerar tidningarna. Det vill säga en missuppfattning om att det 

är väldigt få kvinnor som utövar idrott (Strömbäck, 2009, s. 129). En representation som inte alls 

stämmer överens med verkligheten, där 47 % av de som tillhör en idrottsföreningen är kvinnor 

(Idrotten i siffror, 2012, s. 1). 

!
  ”Gestaltningar kan vara uttryck för att medvetna försök att påverka opinionen, men också för sådant som                    
  uppfattas som mer eller mindre självklart eller för djupt liggande kulturella värderingar, normer och                            
  myter.” (Strömbäck, 2009, s. 124).           

!
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Sporten är en plats där det, precis som på många andra ställen i samhället, odlas myter och normer 

om kvinnor och mäns roller i livet. Denna undersökning visar att de myterna forsätter att gro, i alla 

fall ur ett gestaltningsperspektiv, och tidningarna kan knappast med gott samvete anse sig återge en 

realistisk bild av hur samhället ser ut.  

!
7.1 Studiens kvalitet 

En vetenskaplig rapport ska alltid försöka nå så god resultatvaliditet som möjlig för att nå ett 

generaliserbart resultat (Esaiasson, 2012, s. 27). Detta innebär att både validiteten, det vill säga att 

studien mäter det som den är avsedd att mäta, och att reliabiliteten (noggrannheten) är systematiskt 

utförd (Esaiasson, 2012, s. 63). I denna studie har datainsamlingen skett genom ett väl genomarbetat 

kodschema som sedan omvandlats till överskådliga diagram.  

Invändningen som kan göras är att endast sex tidningar från vardera tidning utgjorde 

analysenheterna, vilket kan bli betydligt fler och ha en större historisk spridning.  

!
7.2 Förslag på framtida forskning 

Eftersom studien tvingades begränsas till att bara studera sex nummer av varje tidning, hade en 

längre studie varit intressant. Mer data hade gett studien högre validitet och gjort den mer 

generaliserbar. Personintervjuer och fokusgrupper hade också gjort forskning mer djupgående. Då 

de hade kunnat bekräfta eller omkullkasta de teorier som har lagts fram. Förmodligen hade kontakt 

med branschen också kunnat styra in forskningen på nya spår. I takt med att jämställdhetsfrågan 

fortsätter växa sig stark i Sverige och internationellt är återkommande studier av den här typen 

intressant. Enligt våra teorier borde effekter av en ökad jämställdhet i samhället synas tydligt i 

medierna. Mer kvinnor i chefspositioner och företagsledningar leder till att fler kvinnor blir 

naturliga intervjuobjekt. Sporten hade den absolut sämsta könsfördelningen i tidningarna. 

Tidningarna skriver ofta utifrån vad de uppfattar som viktigt och vad de tror läsaren vill ha (Häger, 

2009, s. 82). Därför hade det varit intressant att hitta en tidningen med en relativt jämt könsfördelad 

sportdel, för att göra en enkät med tidningens läsare. Upplever konsumenten i dessa tidningarna att 

de får det de vill ha? Och i sådana fall varför är andra tidningarna så rädda för att involvera de 

lokala kvinnliga idrottarna. 

!
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 - Kodschema 

Analysenheter 

Sundsvalls Tidning pappersupplagor 7/4, 8/4, 9/4, 10/4 11/4 och 12/4 från 2014. 

Dagbladet pappersupplagor 7/4, 8/4, 9/4, 10/4 11/4 och 12/4 från 2014. 

!
Variabler indelade i kategorier   

1.   Ettan bild man, ettan bild kvinna, ettan namn man, ettan namn kvinna     

2.   Ledare/krönika namn man, ledare/krönika namn kvinna, ledare/krönika bild man, ledare/          

   krönika bild kvinna              

3.   Nyheter namn man, nyheter namn kvinna, nyheter bild man, nyheter bild kvinna      

4.  Arbete/pengar namn man, arbete/pengar namn kvinna, arbete/pengar bild man, arbete/pengar      

  bild kvinna         

5.   Timrå namn man, Timrå namn kvinna, Timrå bild man, Timrå bild kvinna     

6.   Ånge namn man, Ånge namn kvinna, Ånge bild man, Ånge bild kvinna      

7.   In- och utrikes namn man, in- och utrikes namn kvinna, in- och utrikes bild man, in- och           

  utrikes bild kvinna         

8.   Personligt/nära och kära namn man, personligt/nära och kära namn kvinna, personligt/nära       

  och kära bild man, personligt/nära och kära bild kvinna          

9.   Sport namn man, sport namn kvinna, sport bild man, sport bild kvinna     

10.  Kultur och nöje namn man, kultur och nöje namn kvinna, kultur och nöje bild man, kultur och    

  nöje bild kvinna          

11.  Enkät namn man, enkät namn kvinna, enkät bild man, enkät bild kvinna     

12.  Resor namn man, resor namn kvinna, resor bild man, resor bild kvinna    

13.  Lördagsintervjun namn man, lördagsintervjun namn kvinna, lördagsintervjun bild man,            

  lördagsintervjun bild kvinna          

14.  Helglördag namn man, helglördag namn kvinna, helglördag bild man, helglördag bild kvinna   
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