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NYHETER HANDLAR
OM ATT VÄLJA
➜ Pandemiår eller inte, nyheter handlar fortfarande om att välja.

Och fortfarande väljs kvinnor bort. Kvinnor utgör halva världens
befolkning men syns bara i en fjärdedel av det globala nyhetsflödet.
2020 års studie från Global Media Monitoring Project (GMMP)
innebär dock ett trendbrott för Sverige. För första gången på 20 år
ökar andelen kvinnor i svenska nyhetskanaler.
Kvinnors andel i nyheter i press, radio och tv har ökat från 31 till
38 procent i Sverige på fem år. Fortfarande förekommer dock få
kvinnliga experter i nyheterna. Liksom tidigare år presterar digitala
nyhetskanaler något sämre än traditionella, även om andelen kvinnor
har ökat även där, till 34 procent.
GMMP har genomförts vart femte år sedan 1995. Studien är unik,
eftersom nyheterna undersökts på samma sätt över hela världen,
samtidigt. Visserligen är undersökningen baserad på en dags
granskning, men nyhetsarbete är så rutinbaserat att även en dag ger
en tydlig bild av det globala nyhetsflödet, och i viss mån även hur
det ser ut i enskilda länder som Sverige.

”Redaktionerna har mycket att vinna på att göra
nyheter med, om och för både kvinnor och män.
Publicistiskt innebär det fler perspektiv och
ingångar i nyheterna, demokratiskt innebär det
att fler kommer till tals och rent kommersiellt
så berör det fler människor.”
Maria Edström, nationell koordinator för GMMP Sverige
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”Det är svårt att överskatta vikten av att ha
siffror på jämställdheten i nyhetsflödet. Det är
först när du vet hur det ser ut i ditt eget land som
förändringsarbetet kan börja. Det är därför GMMP
är så viktigt för våra partners. Det blir spännande
att se hur resultaten kommer att användas av
våra partnerorganisationer i Kambodja, Myanmar,
Ryssland och Zimbabwe.”
Agneta Söderberg Jacobson, Medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet

➜ Det är viktigt med globala jämförelser. Sverige har förändrats

men gör världen det? När GMMP genomfördes för första gången 1995
deltog 71 länder som med en gemensam metod granskade press, radio
och tv-nyheter under en dag. Sedan dess deltar allt fler länder i studien
och numera granskas även internetbaserade nyhetssajter och twitter.
De globala resultaten för 2020, då 116 länder deltog i studien, visar
att andelen kvinnor ökar med myrsteg, från 17 procent 1995 till 25
procent 2020. Samtidigt saknas grundläggande data från flera länder
som ofta presterar lågt både vad gäller pressfrihet och jämställdhet.
Det finns numera flera exempel på svenska redaktioner och
redaktionsledningar som har rutiner för att skapa en bättre könsbalans
i sina nyheter. Vissa integrerar även andra representationsfrågor i
sitt nyhetstänk och diskuterar vilka kvinnor och män som kommer
till tals och hur. Både riks- och lokaltidningarna har klivit fram och
systematiserat sitt arbete. Detta berättar vi mer om under avsnittet
Medierna svarar. Vi granskar också journalistutbildningarnas roll
för självmedvetenhet och ökad representation. I Vägar framåt
påminner vi om de globala åtaganden gällande jämställdhet som
Sverige har förbundit sig till och hur redaktioner kan räkna ut sitt
eget jämställdhetsindex. Rapporten avslutas med en tillbakablick
över svensk journalistik ur ett genusperspektiv, en översikt över
mansdominansen i mediebolagen och vidare lästips.
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➜ Titeln Räkna med kvinnor har två betydelser. En syftar

på det trägna mätarbete som medieaktivister, forskare och
jämställdhetsarbetare utför för att studera hur kvinnor kommer till
tals i nyhetsförmedlingen. Nyheter är en av de viktigaste informations
kanalerna till medborgarna och har stor betydelse för vår förståelse
av världen. Fortfarande marginaliseras kvinnor i nyheterna. Därför
fortsätter vi räkna.
Den andra betydelsen av Räkna med kvinnor utmanar den realitet som
den systematiska underrepresentationen av kvinnor i nyhetsmedierna
avslöjar, det vill säga att kvinnors verkligheter, tankar, världar och
villkor fortfarande inte räknas fullt ut i samhället. Nyhetsmedierna är
en maktsfär med stort ansvar för en demokratisk samhällsutveckling.
När dessa medier återkommande sorterar bort kvinnors åsikter,
erfarenheter och kunskap riskerar de att bli en tillbakahållande kraft
som motverkar ett jämställt, hållbart och rättvist samhälle.
➜ Sverige vill gärna se sig som ett redan jämställt land. Det

finns ett antal metoder för jämställdhetsarbete tillgängliga, genus- och
jämställdhetsforskningen är omfattande och jämställdhetspolitiken
progressiv. Kvinnor i Sverige har själva med stor framgång gjort – och
gör – anspråk på inflytande i politik och beslutsfattande. De utbildar sig
och är högpresterande i skola, arbetsliv och som omsorgsgivare. Men
kvinnor har rätt till att komma till tals i medierna, oavsett om de gör
skillnad eller ej. Ändå fortsätter männen att dominera nyhetsmedierna.
Därför fortsätter vi räkna.

Göteborg, maj 2021
Maria Edström, nationell koordinator för GMMP Sverige
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OM GLOBAL MEDIA
MONITORING PROJECT
– METOD OCH MATERIAL
Global Media Monitoring Project (GMMP) är världens
mest omfattande undersökning av kvinnor och män
i nyhetsmedier som gjorts över tid.
Den första undersökningen genomfördes 1995 av frivilliga i 71 länder.
Rapporten Who makes the news? blev klar lagom till FN:s fjärde
kvinnokonferens i september 1995.
Kvinnokonferensen resulterade i en global handlingsplan för
jämställdhet, den så kallade Pekingplattformen, där ”Kvinnor och
medier” blev ett av tolv fokusområden. De länder som undertecknade
plattformen förband sig att verka för att:

• Öka kvinnors tillgång till och deltagande i massmedier
och nya kommunikationsteknologier

• Att främja balanserade och icke-stereotypa framställningar
av kvinnor i medier

Sedan dess har den globala nyhetsstudien genomförts vart femte år.
2020 deltog 116 länder.
GMMP koordineras av the World Association for Christian
Communication (WACC), en internationell civilsamhällesorganisation
som arbetar för social rättvisa. WACC verkar för full informationsoch kommunikationsfrihet och mångfald i medierna. Data för GMMP
samlas in genom en kollektiv ideell insats av hundratals organisationer
på gräsrotsnivå, inklusive medie- och genusaktivister, forskare,
Kodare i Myanmar, Argentina, Niger, Nepal,
Demokratiska Republiken Kongo och Surinam.
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akademiker, studenter, yrkesverksamma i olika medieprofessioner,
journalistorganisationer och kyrkoanknutna grupper. WACC
samarbetar med medieforskare för utformning av studien samt
för att bearbeta insamlad data.
Jämförbarhet över tid

GMMP har genomförts på ungefär samma sätt sedan starten 1995
för att det ska gå att göra jämförelser över tid. Projektet kan ses som
ett exempel på internets möjligheter till samverkan och samarbete.
Via nätet distribueras kodböcker och manualer till de nationella
koordinatorerna som ansvarar för att organisera arbetet i respektive land.
Oftast är den nationella koordinatorn en medieforskare, men
det kan också vara en civilsamhällesorganisation som har ansvaret.
Kodningsarbetet sker i princip alltid ideellt av studenter, journalister
och universitetspersonal som utbildas genom provkodningssessioner.
Grundtanken är att det ska räcka med ett kodpapper och en penna för
att alla som önskar ska kunna delta. I 2020 års studie kunde kodarna
dock välja att registrera informationen direkt i Excel.
Den nationella datamängden kontrolleras och skickas sedan
till WACC som bearbetar och processar det insamlade materialet.
Resultaten blir sedan tillgängliga för allmänheten via webben.
En omfattande metodbeskrivning finns på projektets hemsida
www.whomakesthenews.org. Där finns också alla tidigare rapporter.
Viktning och urval

GMMP 2020 använder en viktningsprocedur som introducerades 2005.
Systemet har uppdaterats och granskats för att garantera noggrannhet
och tillförlitlighet. Hänsyn har även tagits till vilken tillgång
befolkningen i landet har till olika typer av medier.
Urvalet av antal medier inom olika medietyper utgår från
kriterier fastställda av GMMP:s ledning. För Sveriges del innebar
det att fler nyhetssajter kodades 2020 jämfört med 2015 och 2010.
Datainsamlingen från sju svenska twitterflöden ströks däremot ur
undersökningen 2020 eftersom frekvensen av tweets var för låg enligt
GMMP:s urvalskriterier.

Kodare i Sverige, Pakistan, Nederländerna,
Nigeria och Papua Nya Guinea.
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Det är enbart nyheter som kodas, opinionsmaterial ingår till exempel
inte i undersökningen. De 12–14 största nyheterna i varje tidning/
program/sajt/flöde granskas. Basinformation om nyheten, det vill säga
ämnesområde, personer i nyheterna och journalister kodas. Liksom
tidigare år använder GMMP en tredelad kategorisering av kön; male/
female/other, och granskningen utgår från hur personer presenteras
och framträder i nyheterna (inte hur de upplever sig själva). Då
kategorin ”other” i princip är försumbar i det insamlade materialet
presenteras enbart kategorierna kvinnor/män i resultatet.
Nytt för GMMP 2020 var tilläggsfrågan om nyheten var corona
relaterad, för att på så sätt få en indikation om hur mycket det globala
nyhetsflödet påverkats av den pågående pandemin.
GMMP innehåller också några mer kvalitativa variabler om bildval,
stereotyper och huruvida nyheten handlar om jämställdhet. Här kan
man notera att med 116 deltagande länder finns det vissa skillnader i
tolkning, då det som betraktas som stereotypt i ett land nödvändigtvis
inte är det i ett annat. På nationell nivå blir sällan dessa kvalitativa
kodningar användbara då underlaget är för litet.

Sverige i GMMP
Sverige har deltagit i datainsamlingen till GMMP sedan 2000.
Mellan 2000–2015 skedde insamlingen genom ett samarbete mellan
det mediekritiska nätverket Allt är Möjligt och JMG, institutionen
för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs
universitet. Genom åren har arbetet även skett med hjälp av andra
organisationer. 2015 deltog till exempel frivilliga från Kvinna till
Kvinna och Rättviseförmedlingen i kodningen av nyhetsmaterial.
2020 genomfördes datainsamlingen i ett samarbete mellan JMG
och Medieinstitutet Fojo, och rapporten har tryckts med stöd av
Jämställdhetsmyndigheten.
I Sverige undersöktes 2020 elva dagstidningar, fem radiosändningar,
sex tv-sändningar och sju nyhetssajter.
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Tabell 1: Undersökta medier i Sverige GMMP 2020

Dagstidningar (11)

Nyhetssajter (7)

Aftonbladet
Barometern
Dagens Industri
Dagens Nyheter
Expressen
Göteborgs-Posten
Nerikes Allehanda
Svenska Dagbladet
Sydsvenskan
Upsala Nya Tidning
Västerbottens-Kuriren

aftonbladet.se
dn.se
expressen.se
gp.se
svd.se
svt.se
sydsvenskan.se

TV (6)

Radio (5)

SVT Rapport 19.30
SVT Aktuellt 21.00
TV4 Nyheterna 22.00
SVT Nyheter Skåne 19.15
SVT Nyheter Stockholm 19.15
SVT Nyheter Väst 19.15

SR P1 Morgonekot 07.00
SR P1 Dagens Eko 16.45
SR P4 Göteborg 16.30
SR P4 Malmö 16.30
SR P4 Stockholm 16.30

Kommentar: Urvalet utgår från GMMP:s kriterier baserade på nationell mediestruktur,
internetstatistik från Alexa, samt svensk räckviddsstatistik från TU, MMS och Kantar Sifo.

Studien granskade 861 nyhetssubjekt, varav 627 förekom i press, radio
och tv och 234 i onlinenyheter. Även 395 reportrar och presentatörer
ingick i studien.
Den svenska rapporten har sedan 2005 också berättat om olika
redaktionella initiativ för att öka andelen kvinnor i nyheterna.
I Räkna med kvinnor 2020 ingår en enkät till journalistutbildningarna,
intervjuer med ett antal redaktioner samt statistik över könsfördelningen
i medieföretagens ledningsgrupper.
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Går det att lita på en endagsstudie?
GMMP syftar framför allt till att belysa globala mönster i nyhetsflödet.
Att analysera ett enskilt lands data är mera känsligt. Vissa länder har
gjort en mer omfattande datainsamling parallellt med GMMP för att
styrka sina resultat för den specifika insamlingsdagen. I Sverige fanns
dock inte resurser till detta. Därför redovisar vi inte heller enskilda
mediers resultat eller resultat som innehåller för få analysenheter.
Däremot går det att jämföra de svenska GMMP-resultaten med
andra undersökningar av svenska medier. Företaget Prognosis har delat
data över samma nyhetssajter för september 2020. GMMP:s manuella
kodning gav 34 procent kvinnor på sju nyhetssajter. Prognosis hade 32
procent för samma dag och medier, med ett månadssnitt på 33 procent
kvinnor för september och ett årssnitt på detsamma för 2020.
Rättvisaren, som genomfördes 2019 av Mediekompaniet/Kantar Sifo
utifrån 3000 slumpvis utvalda nyheter online, visade att två tredjedelar
av personerna i nyheterna var män. Även om metod och urval skiljer
sig åt är alltså resultaten snarlika och stabila över tid. Ökningen av
andelen kvinnor i svenska nyhetsmedier, som GMMP 2020 visar,
bekräftas också av innehållsanalyserna av 26 svenska nyhetsmedier som
Institutet för mediestudier återkommande genomför (Hirdman 2019).

Förändringar i medielandskapet
Svensk nyhetskonsumtion förskjuts alltmer från traditionella medier
till digitala plattformar och reklamintäkterna för medierna går i
ökande grad till plattformsägarna. Andelen som prenumererar på
en papperstidning fortsätter att minska samtidigt som de digitala
prenumerationerna ökar. Den svenska tv- och radiomarknaden har
sedan länge dominerats av ett fåtal ägare. SVT har dock ökat sin
närvaro från 34 orter 2019 till 40 orter 2020. Tillgången till lokala
nyheter fortsätter ändå att minska då många mindre tidningar har lagts
ner eller köpts upp av större mediebolag för att överleva den ökande
konkurrensen. Branschens kris har därmed lett till ett demokratiskt
underskott, då 44 kommuner i dagsläget helt saknar redaktionell
närvaro på orten (Facht & Ohlsson 2021).

Kodare i Zimbabwe, Jordanien, Sierra Leone,
Myanmar, Senegal och Sverige.
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Det är stor skillnad mellan generationerna i valet av plattform
för nyhetskonsumtion. Den yngre generationen använder främst
Instagram (42 procent) och Facebook (34 procent) för att få tillgång till
nyheter. Den äldre generationen tittar framför allt på SVT (88 procent)
och lyssnar på Sveriges Radio (64 procent) för att ta del av nyheter
(Facht & Ohlsson 2021).
➜ Det politiska landskapet i Sverige har också blivit alltmer

polariserat under de senaste tio åren, något som även återspeglats
i medieutbudet. Vänstersajten Politism grundades av Schibstedt,
Kommunal och LO 2013, men lades ner fem år senare på grund
av bristande lönsamhet. Hösten 2020 lanserades den konservativa
webbtidningen Bulletin med profilerade högernamn inom media
och politik.
På senare tid har också allt fler alternativa nationalistiska medier
tillkommit. Flera får presstöd och de flesta är sedan 2020 också
anslutna till det medieetiska systemet (Ledarsidorna, Nya Tider,
Samtiden, Samhällsnytt, Exakt24 och Swebbtv). Stiftelsen Expo
skriver i sin årsrapport (2020) att dessa medier sprider högerextrema
narrativ och stödjer rasideologiska organisationer. Redan tidigare
har Expo pekat på att de nationalistiska ideologierna i Europa bygger
på traditionella könsroller (Expo & Kvinna till kvinna 2014). Dessa
alternativa medier kan därför väntas förstärka ojämställda strukturer.

HUVUDRESULTAT
Den sjätte globala studien inom GMMP
visar att män fortfarande är i kraftig
majoritet i nyhetsflödet. Andelen kvinnor
i svenska nyhetsmedier har för första
gången sedan 2000 ökat markant.
Här presenteras de svenska resultaten.

➜ Värt att notera är också att Sverigedemokraternas nystartade
youtubekanal Riks frontar sina nyhetssändningar med unga kvinnor.
Ovan nämnda medier ingår dock inte i underlaget för GMMP då de
inte finns med i den upplagestatistik som urvalet bygger på.
➜ Sverige har två dagstidningar med uttalad feministisk profil,

Fempers Nyheter och Dagens ETC. Dessa ingick inte i GMMP:s
granskning eftersom deras räckvidd är för liten. Däremot kommer
de till tals i denna rapport för att synliggöra strategier för ett jämställt
nyhetsutbud.
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SVENSKA NYHETSMEDIER
HAR HÖJT NIVÅN
Sverige behåller positionen som ett av de länder som har högst andel
kvinnor i nyheterna i det globala nyhetsflödet, men det är fortfarande
inte jämställt i nyheterna, varken i Sverige eller globalt.

Figur 1. Andelen kvinnor och män i nyheterna i Sverige och globalt 2020
(procent)

GMMP Sverige 2020

Globalt 2020

Sammanfattning:

• Svenska medier har för första gången på 20 år tydligt ökat
andelen kvinnor i nyheterna. Inom press, radio och tv är
andelen kvinnor 38 procent.

kvinnor 25%

kvinnor 38%

• Det är framför allt dagspressen som bidragit till att höja
den totala andelen kvinnor.

män 62%

• Onlinenyheterna innehåller också en högre andel kvinnor

män 75%

än tidigare med 34 procent på de sju svenska nyhetssajter
som undersöktes.

• Andelen kvinnliga experter i nyhetsflödet är oförändrat låg,
21 procent.

• Fler kvinnor än män är nyhetspresentatörer (77 procent)

Kommentar: Avser nyhetssubjekt, det vill säga personer som uttalar sig
eller som det handlar om i nyheterna (press, radio och tv).
Källa: www.whomakesthenews.org

och något fler män än kvinnor än nyhetsreportrar (54 procent).

• Sveriges coronarelaterade nyheter hade en något högre andel
kvinnor än övriga nyhetsrapportering (40 procent).

• Samtliga nordiska länder har tydligt ökat andelen kvinnor
i nyheterna.

En förklaring till att Sverige ökat andelen kvinnor i nyheterna
2020 är att flera redaktioner återigen har systematiserat sitt genusoch jämställdhetsarbete. Många använder numera också digitala
mätverktyg för att hålla koll på synligheten för kvinnor och män.
Mer om det i kapitlet Medierna svarar.
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”En förklaring till att Sverige ökat
andelen kvinnor i nyheterna 2020
är att flera redaktioner återigen
har systematiserat sitt genusoch jämställdhetsarbete.”
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NYHETSDAGEN
I SVERIGE
Tisdagen 29 september 2020 kan beskrivas som en ganska typisk
nyhetsdag. Ett fåtal nyheter fick genomslag i alla medier men några
stora händelser dominerade ändå, framför allt i riksmedierna. Det
gällde till exempel nyheten om krav på en ny utredning efter uppgifter
om hål i skrovet på det förlista fartyget Estonia. Oljeraffinaderiet Preem
lade ner planerna på att bygga ut sin anläggning Lysekil, vilket blev en
stor nationell nyhet. Under nyhetsdagen blev det även klart att kirurgen
Paulo Macchiarini skulle åtalas för grov misshandel, vilket blev en
toppnyhet i de nationella etermedierna och online.
Utrikesnyheterna dominerades bland annat av rapporter om
hårda strider i Nagorno-Karabach, och nya turer kring det stundande
presidentvalet i USA. Inrikespolitiskt berättade flera medier att
Nooshi Dadgostar förväntades bli ny partiledare för Vänsterpartiet
och att Märta Stenevi var en stark kandidat för att bli nytt språkrör
för Miljöpartiet.
Flera nyheter var coronarelaterade. Folkhälsomyndigheten höll
en av sina återkommande presskonferenser där man meddelade att
ytterligare tio personer avlidit, och från Stockholm rapporterades
att smittspridningen ökat. Kulturminister Amanda Lind och
energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman meddelande
på en presskonferens att regeringen planerade att lätta på corona
restriktionerna. Ännu en deltagare i tv-programmet Idol hade drabbats
av Covid-19 och dansbanden rapporterades uppleva sin största kris
genom tiderna på grund av inställda spelningar.
Det fanns också egna nyheter som lyftes fram. SVT hade bland
annat en nyhet som var koppad till en fördjupande dokumentär om
män som slår kvinnor, Göteborgs-Posten gjorde i papperstidningen en
tillbakablick på raset i Surte 70 år tidigare, medan Västerbotten-Kuriren
drog stort på att det finns åtta kvinnliga hotelldirektörer i Umeå.
Fem granskade papperstidningar av elva hade kvinnor på dragar
bilden på förstasidan.
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FÖRDJUPADE RESULTAT
Den stora förändringen i GMMP 2020 är alltså att andelen kvinnor
i nyheterna har ökat i Sverige, från 31 procent till 38 procent på fem
år. Svenska redaktioner har därmed brutit det stillastående läget med
omkring 30 procent kvinnor i nyheterna sedan Sverige började delta
i GMMP:s mätningar vid millenieskiftet. Globalt är förändringen de
senaste åren marginell, från 24 procent kvinnliga nyhetskällor i GMMP
2015 till 25 procent kvinnor 2020.
Figur 2. Utveckling i Sverige. Andelen kvinnor och män
i nyheterna 2000–2020 (procent)
kvinnor

män

Tabell 2. Andelen kvinnor och män i olika medieslag i Sverige
GMMP 2020 (procent)
Press

Radio

TV

Online

Kvinnor

37

38

39

34

Män

63

62

61

66

Totalprocent

100

100

100

100

Antal

505

39

83

234

Källa: www.whomakesthenews.org

Män dominerar mest inom brott och våld
De största ämneskategorierna i svenska nyheter, där flest personer uttalar
sig, var sociala och rättsliga frågor samt ekonomi. Därefter kom politik,
vetenskap och hälsa, samt kändisar, kultur och sport som fick ungefär
lika mycket utrymme. Nyheter om kändisar, kultur och sport hade högst
andel kvinnor och ämnesområdet brott och våld hade högst andel män.
Figur 3: Andel kvinnor och män inom olika ämnen i svenska nyheter
2020 (procent)

69%

31%

2000

70%

30%
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68%

32%

2010

69%

31%

2015

62%

38%

Kommentar: Avser
nyhetssubjekt, det vill
säga personer som
uttalar sig eller som det
handlar om i nyheterna
(press, radio och tv).
Antal nyhetssubjekt de
olika åren är 2000: 331,
2005: 374, 2010: 418,
2015: 620, 2020: 627.

Brott & våld

24%
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Källa: www.whomakesthenews.org

Politik

34%

66%

Vetenskap
& hälsa

44%

56%

Ekonomi

47%

53%

Kändisar,
kultur & sport

49%

51%

2020

Dagspressen står för den största mängden material i GMMP Sverige.
Tidigare år har etermedierna haft en tydligt högre andel kvinnor, men
2020 har den skillnaden mer eller mindre försvunnit. Liksom tidigare år
tycks de svenska onlinenyheter gynna mäns närvaro, även om andelen
kvinnor ökat även där, från 28 procent 2015 till 34 procent 2020.

kvinnor

män

Kommentar: Avser vad nyheten handlar om, samt hur många kvinnor och män som förekommer
inom de vanligaste ämnena. Gäller press, radio och tv i Sverige 2020. N=614.
Källa: www.whomakesthenews.org

24

25

Männen är experter och talespersoner

Manliga politiker syns mer

Fler kvinnor kommer till tals i nyheterna, men både roller och ämnen
är fortfarande könsmärkta. Det finns alltså en strukturell under
representation av kvinnor i nyhetsutbudet. Det är framför allt experter
och talespersoner som förekommer i svenska medier, majoriteten av alla
som framträder har dessa funktioner. Båda rollerna domineras av män.
Fyra av fem experter är män i svenska nyheter (79 procent), vilket
är mer än det europeiska snittet på 76 procent. Sveriges låga andel
kvinnliga experter i nyheterna är oförändrat.
När det gäller talespersoner är andelen kvinnor högre i Sverige,
37 procent, jämfört med Europasnittet på 28 procent.
Kvinnorna förekommer oftast när journalister söker efter personliga
erfarenheter. Det mönstret är generellt. Nyhetslogiken är global och
den bygger framför allt på intervjuer med makthavare och experter.

Det vanligaste yrket eller rollen bland nyhetssubjekten är politiker
i någon form. 31 procent av politikerna som framträder i svenska
nyheter är kvinnor, vilket kan det jämföras med 46 procent kvinnor
i riksdagen och 43 procent kvinnliga förtroendevalda i svenska
kommuner (Statistiska centralbyrån 2020).

Figur 4. Kvinnor och mäns olika funktioner i svenska nyheter 2020
(procent)
kvinnor

män

Expert

21%

79%

Talesperson

37%

63%

Huvudperson,
subjekt

42%

58%

Personlig
erfarenhet
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Figur 5. Andelen kvinnor inom de tio vanligaste yrkena i svenska
och europeiska nyhetsmedier (procent)
kvinnor Europa

Medieprofessionella

Läkare, tandläkare

Källa: www.whomakesthenews.org
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Kommentar: Avser personer som uttalar sig eller som det handlar om i svenska nyheter
(press, radio och tv) 2020. N=583.
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80%och tv 2020. Sverige
press, radio
N=458. Europa N=10 947.

Källa: www.whomakesthenews.org
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Det finns en stor samstämmighet med de europeiska resultaten när det
gäller de tio vanligast förekommande yrkena bland nyhetssubjekten.
Sverige har genomgående en högre andel kvinnor inom de flesta
yrken utom för akademiker och läkare/tandläkare, där de europeiska
resultaten visar en högre andel kvinnor. Tydligaste skillnaden
återfinns i kategorin sportföreträdare, där svenska nyhetsmedier
på undersökningsdagen hade 41 procent kvinnor jämfört med
Europasnittet på 19 procent kvinnor.

Fler kvinnor i coronarelaterade nyheter
Coronapandemin har inneburit att globala ojämlikheter har
förstärkts. En mediestudie som genomfördes under våren 2020
om coronarelaterade nyheter i sex länder (Indien, Kenya, Nigeria,
Storbritannien, Sydafrika och USA) pekade på en underrepresentation
av kvinnor och att genus- och jämställdhetsperspektiv saknades i
rapporteringen (Kassova 2020). Vad gäller Sverige var ungefär en
fjärdedel av alla granskade nyheter i GMMP coronarelaterade och
andelen kvinnor var något högre (40 procent) jämfört med det
europeiska genomsnittet på 38 procent. Coronanyheterna dominerades
av talespersoner och experter, få ”vanliga” personer kom till tals
eller var i centrum för nyheterna.

tydligare i det globala materialet. Där är det bara inom kategorin barn
(0–12 år) som kvinnor/flickor är i majoritet, och då på en mycket låg
nivå – tre procent av alla medverkande i nyheterna är barn. Globalt sett
är barn och äldre över 80 år lika osynliga, men flickor syns mer och de
äldre männen syns mest inom sin åldersgrupp (för mer info om globala
mönster, se www.whomakesthenews.org).

Kvinnor oftare presentatörer
Den globala trenden är att kvinnor presenterar nyheterna i radio och
tv, vilka oftast handlar om män. Detta gäller även i Sverige. Under
nyhetsdagen var tre av fyra nyhetspresentatörer kvinnor (77 procent).
Kvinnliga nyhetspresentatörer är också yngre än sina manliga kollegor.
Bland nyhetsreportrarna var det mer jämt fördelat, 44 procent kvinnor
och 56 procent män inom press, radio och tv. I onlinenyheterna var
63 procent att reportarna män.
Figur 6. Andelen kvinnor och män som reportrar och presentatörer
i nyheterna Sverige 2020 (procent)
kvinnor
Reportrar

44%

Kvinnor syns mer på bild
Även om det är färre kvinnor med i nyheterna så är det större chans att
komma med på bild som kvinna. Nästan hälften av kvinnorna i svenska
nyheter är med på bild, jämfört med en tredjedel av männen. På så sätt
följer svenska nyheter en global trend. Detta kan tolkas som ett sätt för
redaktionerna att kompensera för mansdominansen i nyheterna.

Presentatörer

män
56%

77%

23%

Kommentar: Gäller press, radio och tv i Sverige 2020. Reportrar N=207. Nyhetspresentatörer N=78.
Källa: www.whomakesthenews.org

Äldre kvinnor fortsätter att vara osynliga
De yngsta och äldsta människorna fortsätter att vara marginalerade i
nyheterna. 6o procent av alla som förekommer i nyheterna är mellan
35 och 65 år, där ligger Sverige något högre än det globala snittet.
Män dominerar i alla åldersgrupper över 35 år och kvinnors andel är
högst i åldersgrupper under 35 år. Könsmärkningen av åldrar är ännu
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”Den globala trenden är att kvinnor
presenterar nyheterna i radio och tv,
vilka oftast handlar om män.”
29

Skillnader i Norden

Långt kvar till jämställda nyheter

De nordiska länderna ligger ofta i topp i olika jämställdhetsindex och
jämställdhet ses närmast som en nordisk exportvara. I Världsbankens
Global Gender Gap Report 2021 placerar sig Island, Norge, Finland
och Sverige bland de fem bästa länderna. 2020 har alla deltagande
nordiska länder i GMMP ökat andelen kvinnor i nyheterna. För första
gången placerar sig samtliga över 30 procent kvinnor i press, radio
och tv och har en tydligt högre andel kvinnor än både det globala
(25 procent) och europeiska genomsnittet (28 procent). Grönland
som deltog i GMMP för första gången 2020 har 41 procent kvinnor
i nyheterna.

JMG har skapat ett index för jämställdhet i nyhetsmedier. Indexet
går mellan -100 och +100 där 0 är balans, baserat på GMMP-data
om kvinnor och mäns närvaro i nyheterna i olika roller och ämnen.
GMMP 2020 visar att alla deltagande länder ligger på minussidan.
Sverige placerar sig bland de bättre, men ligger ändå på minus 26 i
indexet. I figur 8 redovisas de nordiska ländernas placering i indexet,
där man kan se att det är ganska stora skillnader inom Norden, även
om alla länder placerar sig närmare balans (0) än total mansdominans
(-100). Läs mer om indexet på sidorna 66–70.

Figur 7. Andel kvinnor som nyhetssubjekt i press,radio och tv i Norden
och globalt 2010–2020 (procent)
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Figur 8: Nordiska länders jämställdhet i medierna
baserat på GEM-Indexet 2020
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Kommentar: Antal nyhetssubjekt press, radio och tv år 2020: Sverige 627, Norge 418, Island 108,
Finland 368, Danmark 314, Grönland 71. Färöarna och Åland deltog inte i GMMP 2020.

Kommentar: GEM-Indexet bygger på medelvärdet av sex GMMP-indikatorer för jämställdhet
i nyheterna: Andelen kvinnor och män som nyhetssubjekt; reportrar; experter; företrädare;
samt andelen kvinnor och män inom ämnena ekonomi; och politik. -100 betyder att det är
bara män, +100 betyder att det bara är kvinnor och 0 = balans. För indexet uppbyggnad,
se Djerf-Pierre & Edström 2020.
Källa: www.whomakesthenews.org

Källa: www.whomakesthenews.org

Synlighetens betydelse
När det gäller nyhetssubjektens funktion utmärker sig Danmark med
en förhållandevis hög andel kvinnor som experter (28 procent). Detta
skulle kunna förklaras med att landet sedan 20 år tillbaka har en
kvinnlig expertdatabas (Kvinfo).

30

GMMP 2020 visar att andelen kvinnor i svenska nyhetsmedier har
ökat. Det märks också att redaktionerna anstränger sig för att nå en
bättre balans genom att till exempel låta kvinnor förekomma oftare
på bild. Men kvinnor i svenska nyheter är fortfarande en bristvara.
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Synlighet för olika grupper är viktigt och det spelar roll om du tillhör
en minoritets- eller majoritetsgrupp för vilken frihet du har att agera.
Redan på 1970-talet konstaterade organisationsforskaren Rosabeth
Moss Kanter att om en person tillhörde en grupp som var mindre än
35 procent av totalen så fick den personen räkna med att vara en
”token”, en symbol för sin kategori snarare än att bli betraktad som
en egen individ. Det är därför jämställdhet ofta anges vara vara minst
40 procent av vardera kön i olika sammanhang.
Överfört på nyhetsmedier kan vi nu se att kvinnor är så pass synliga
i svenska medier att de uppfattas som individer i stället för att bli
representanter för sin grupp. Samtidigt noteras att roller och ämnen
är könsmärkta. En expert i medierna är fortfarande oftast en man.
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MEDIERNA
SVARAR
I denna del lyfts nya initiativ
för ökad jämställdhet i nyhetsmedierna.
Nyhetsredaktioner som omskrivits
tidigare år följs också upp.
Samtliga mediehus vars kanaler har
granskats i årets studie har kontaktats.
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DATAVERKTYGENS INTÅG
PÅ REDAKTIONERNA
För första gången på 20 år har andelen kvinnor ökat i svenska nyhets
medier. En förklaring är att dagspressen tagit nya tag för att arbeta mer
systematiskt med representation.
Redan 2015 hade enskilda redaktioner börjat använda digitala
mätverktyg som kunde sköta räknandet baserat på namnstatistik. Idag
ingår könsbalans som en del av dataanalyserna på många redaktioner.
Prognosis startade 2015 och används idag av flera redaktioner, bland
annat inom public service. Max Berggren som utvecklat verktyget har
också skapat ett datorprogram på Twitter som automatiskt granskar
nyhetsmedier i olika länder.1
2016 valde Dagens Nyheter att göra ett ”omtag” som Martin Jönsson,
redaktionell utvecklingschef på DN, uttrycker det. Jämställdhet och
balans i rapporteringen blev ett prioriterat mål och med systematiskt
arbete har en förändring skett. Andelen chefer är nu 50/50 och
löneskillnader baserat på kön har rättats till. Genom Prognosis
mäts könsbalansen i onlinenyheterna, DN mäter under pågående
produktion och reportrarna får månadsrapporter om det egna arbetet
för självreflektion. Enligt DN:s egna mätningar har andelen kvinnor
i nyheterna ökat från 32 procent 2017 till 38 procent 2021. Flera
tidningar inom Bonnier News arbetar numera på liknande sätt,
se sidorna 39–41.
Räkna med Kvinnor har tidigare skrivit om enskilda redaktioner
som systematiskt räknat på jämställdheten, men nu har lokal
tidningarnas gemensamma bolag Mediekompaniet höjt ambitions
nivån. Mediekompaniet arbetar främst med annonsaffärer, men 2019
tog företaget över rapporten Rättvisaren från Rättviseförmedlingen
som lades ner samma år. Nya Rättvisaren handlade 2019 om
1) Nyhetsrepresenationsbottar som Max Berggren utvecklat: Sverige (@shamebot_se),
Danmark (@ligestillingbot), Norge (@likestillingbot), Finland (@tasaarvobotti),
Tyskland (@shamebot_de), UK (@gendereqbot)
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Martin Jönsson, redaktionell utvecklingschef på DN och Bonnier News.  Bild: Anette Nantell

representation i nyheterna, 2020 var temat representation i reklam och
2021 handlar rapporten om publiken2.
– Vi jobbar för en hållbar mediebild inom både reklam och nyheter,
säger Ricki Rebecka Petrini, marknads- och kommunikationschef på
Mediekompaniet. Vi har en läsaraffär och en annonsaffär där vi har
större chans att attrahera kunder om vi speglar befolkningen.
Att ta över Rättvisaren var ett första steg, att utveckla ett mätverktyg
blev nästa. I mars 2020 introducerades verktyget Media Watch som
framför allt mäter könsrepresentation baserat på namnstatistik. För
internt bruk kan redaktionen även få indikationer på ålder och utom
nordisk bakgrund. Tredje steget handlar om utbildning. Under 2020
har Mediekompaniet arrangerat workshops runt om i landet för
tidningsledningar och redaktioner.
Enligt Martin Jönsson på DN ligger Sverige långt framme med
att utveckla tjänster för att mäta redaktionellt innehåll när det gäller
könsbalans. Vad gäller andra former av representation har Sverige
längre väg att gå, både kvalitativt och kvantitativt.

2) Rättvisaren görs i samarbete med Kantar Sifo: https://rattvisaren.com
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KOMMERSIELLA MEDIER
Aftonbladet
Aftonbladet är ett av alla mediehus som numera använder digitala
mätverktyg för att hålla koll på jämställdheten i innehållet. En robot
mäter sedan 2018 nyhetssajten ur ett genusperspektiv, en annan
påminner journalisterna om att använda expertlistan med hundratals
kvinnor listade inom olika områden.
Könsfördelning på sajtens förstasida ligger på 48 procent kvinnor
(juli 2020–mars 2021). Könsfördelningen i läsekretsen mäts via
Orvesto, där aktuell statistik visar på 49 procent kvinnliga läsare totalt
på Aftonbladet inklusive Sportbladet.
I samband med att den senaste omorganisationen lades ett stort
fokus på genusfrågor. Bland annat har ledningen utbildats om
”unconscious bias”, det vill säga att skapa självinsikt om sina egna
fördomar. Aftonbladets ledningsgrupp och redaktionsledning har idag
en jämn könsfördelning. Hela organisationen, inklusive redaktionen,
befinner sig inom Schibsteds policy om 40/60.
Under hela 2000-talet har Aftonbladet också satsat stort på att
granska och belysa mäns våld mot kvinnor.

Upsala Nya Tidning
UNT, som ingår i NTM-koncernen, mäter återigen könsfördelningen
i sitt innehåll sedan april 2021. Siffrorna tas upp på alla redaktionella
möten och följs upp veckovis. När den nya satsningen inleddes låg
fördelningen på 31 procent kvinnor och 69 procent män.
Ett antal workshops på redaktionen om vikten av representativitet
i såväl det redaktionella innehållet som i annonser och hur det
kan uppnås är genomförda och fler är inplanerade. Det finns
en jämställdhetsplan för arbetsplatsen som uppdateras varje år,
samt en jämställdhetsgrupp. UNT jobbar även aktivt för ett
genusmedvetet ledarskap.
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Umeå IK:s Monica Jusu Bah drar på ett skott i matchen mot Bollstanäs i Elitettan.

Bild: Abebe Asres, Västerbottens-Kuriren

Västerbottens-Kuriren
Västerbottens-Kuriren är en av få nyhetsmedier som kontinuerligt
har räknat könsfördelningen i sitt innehåll sedan början av 2000-talet.
Räkningen sker fortfarande manuellt, därav mäts bara papperstidningen.
Merparten av innehållet är dock detsamma både i tryck och på webben.
År 2002, när räkningen initierades, bestod nyheterna i tidningen
av 23 procent kvinnor, medan sportsidorna enbart hade 18 procent.
Knappt 20 år senare är fördelningen i nyheterna 49 procent kvinnor
och 51 procent män. Sporten har nått upp till 43 procent kvinnor.
– Det är så klart väldigt glädjande att det går åt rätt håll, även om
det alltid finns mer att jobba på. I min roll som sportchef försöker jag
också ha med fördelningen som en del i de olika val och prioriteringar
som vi gör. Det finns ofta små val som kan göra skillnad över tid,
säger Markus Isacson.
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Fortfarande lyser ofta de kvinnliga tränarna med sin frånvaro även
i damlagen. Sportreportrarna på Västerbottens-Kuriren har därför
vinnlagt sig om att intervjua spelarna i stället för de manliga tränarna.
Pandemiåret 2020–2021 har inte visat på några avvikelser i
könsfördelningen. Något som kan bero på att de tre viktigaste
positionerna gällande smittskyddsarbetet i Västerbottens län innehas
av kvinnor.
– När vi gjorde en artikelserie ett år efter de första coronafallen i
länet intervjuade vi relevanta forskare om framtiden. Denna intervju
blev omdiskuterad på grund av att alla forskare var män. Vår reporter
hade som vanligt sökt efter kvinnor, men upptäckte att expertlistan
som lyftes av Region Västerbotten främst bestod av män. Detta har
föranlett en diskussion hos oss internt och vi har gett en reporter i
uppdrag att ta fram en mer balanserad lista på experter, säger ansvarige
utgivaren Jessica Wennberg.
Förutom att jobba aktivt för en jämn könsfördelning i sitt innehåll
har tidningen en rekryteringspolicy för en jämställd redaktion. Ett
genusmedvetet ledarskap är en självklar del i alla utbildningar och
ledningen jobbar aktivt för att göra det lättare för kvinnor att jobba
som chefer genom individuella insatser och anpassningar.

BONNIER NEWS PLANERAR
FÖR KÖNSBALANS
Fem av de svenska tidningarna som granskats i GMMP 2020 ingår i
Bonniers News. Där är jämn könsfördelning numera
en prioriterad fråga.
– Väldigt mycket av att uppnå könsbalans handlar om hur man
planerar och lägger ut jobben, och vilken sorts journalistik man gör,
säger Martin Jönsson, redaktionell utvecklingschef för såväl DN som
Bonnier News.
I dagsläget finns inte någon gemensam jämställdhetsstatistik då
de olika tidningarna inom mediehuset använder olika mätverktyg.
– Vi håller på att utveckla funktionalitet för att vi ska få till det
under det kommande året så att vi kan ha det aggregerat, kommenterar
Jönsson.
Sydsvenskan arbetar sedan 2016 med det internt utvecklade
publiceringsverktyget Calpal där varje reporter markerar sina artiklar

Johanna Karlsson, chef på avdelningen Omkretsen på Sydsvenskan som täcker kranskommunerna runt Malmö och Lund. Det interna verktyget Calpal syns i bakgrunden.

Bild: Mattias Pehrsson
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”Du får ingen förändring förrän
du har en struktur som möjliggör
en förändring.”
Mattias Pehrsson, redaktionell utvecklingschef för Sydsvenskan

som kvinnliga, manliga eller neutrala. Artiklarna nyhetsvärderas
också för att se om man ”prioriterar eller värderar kvinnliga nyheter
annorlunda än manliga nyheter” som Mattias Pehrsson, redaktionell
utvecklingschef för Sydsvenskan, uttrycker det och tillägger:
– Du får ingen förändring förrän du har en struktur som möjliggör
en förändring.
She News, Expressens mätverktyg, fokuserar på den digitala produkten
och registrerar även uppdateringar som görs i efterhand.
– Vi har blivit medvetna om hur män och kvinnor porträtteras och
kunnat agera, säger Johanna Cardell, biträdande redaktionschef för
Expressen.
Hon anser att möjligheten att se könsfördelningen i realtid har
bidragit till att öka andelen kvinnor. Framför allt är det dock ett
strategiskt arbete, tillsammans med diskussioner och planering av jobb
som lett till en förändring på Expressen, säger hon.
På Nerikes Allehanda påbörjades en manuell granskning av innehållet
under hösten 2020, där reportrarna markerar egenproducerade artiklar
med övervägande kvinnor eller män i ett Excel-ark.
– Det är ett aktivt arbete och innehållet som publiceras nu ligger
väldigt nära ett jämställt innehåll, kommenterar chefredaktören Anders
Nilsson.
Featurereportern och familjeredaktören Heléne Berzeliuz säger:
– I praktiken jobbar vi på bred front. Allt från en särskild
projektgrupp till digitala redaktionsmöten en gång i veckan,
och därutöver möten och avstämningar inom varje avdelning
på redaktionen. Mötena kan innehålla allt från att diskutera ämnet
i stort till att spåna konkreta idéer och uppslag.
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Nyhetsdesken på Nerikes Allehanda. 

Bild: Nerikes Allehanda

Snart ska Nerikes Allehanda övergå från manuell till digital
granskning, samma publiceringsverktyg som används av Sydsvenskan
och Helsingborgs Dagblad kommer då att införas.
Det är lättare att uppnå mål kring ett jämställt nyhetsinnehåll i den
planerade journalistiken än i den nyhetsreaktiva verksamheten, menar
Jonas Jonsson, Dagens Industris redaktionschef:
– Vi intervjuar många aktieexperter och där är det tyvärr så att
män är överrepresenterade. Men vi försöker hela tiden hitta kvinnliga
aktieexperter också och lyfta fram dem.
Att se en förändring i nyhetsinnehållet tar tid.
– Det krävs att man river upp gamla arbetssätt och att ledningarna
håller i det. Och att du får med dig redaktörer och avdelningschefer
att jobba med de här frågorna. Drivkraften är att leverera bättre
journalistik till läsarna, säger Martin Jönsson.
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NYSTART FÖR
FEMPERS NYHETER
Det blåste hårt mot Sveriges första feministiska dagstidning,
Feministiskt Perspektiv, under deras tioåriga existens. Med ett
nytecknat samarbetsavtal ser dock chefredaktören för nystartade
Fempers Nyheter, Anna-Klara Bratt, med tillförsikt på framtiden.
Feministiskt Perspektiv, numera Fempers Nyheter, bevakar både
inrikes- och utrikesnyheter, ekonomi, kultur och sport ur just ett
feministiskt perspektiv. Antalet prenumeranter har legat på drygt 2 000
sedan starten och antalet läsare per månad uppgår till knappt 70 000.
Nyheterna i tidningen har en genomsnittlig könsfördelning på
80 procent kvinnor och 20 procent män, vilket är helt i sin ordning
enligt Bratt:
– Vi bedriver informationsbildning ur ett feministiskt perspektiv,
visionen är att verka komplicerande. Vi kompenserar bristen på
kvinnlig kunskap och erfarenhet i övriga medier. Under #metoo
uppstod ett enormt behov av denna kunskap. Då fick vi lite ledigt när
andra medier tog vid, kommenterar hon.
Akademiker utgör basen i prenumerantstocken, medan läsarna
av det öppna materialet främst består av kvinnor, pensionärer och
socioekonomiskt utsatta. Bland tidningens läsare och prenumeranter
är 30 procent män.
I februari 2021 fick Feministiskt Perspektiv nej till fortsatt presstöd
på grund av att tidningen hade för få prenumeranter.

”Det känns väldigt bra att vi
säkrat fortsatt utgivning av
feministisk nyhetsproduktion.”
Anna-Klara Bratt, chefredaktör för nystartade Fempers Nyheter
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Josefine Rönnbäck, Anna-Klara Bratt, Anne Atambo, Helen Pankhurst och Somar Al-Naher
på Bokmässan 2019.
Bild: Jenny Rönngren

– Våra läsare tillhör inte de resursstarka i samhället. Vi påverkas
också av att feminism har suspektifierats när Facebooks algoritmer
stänger ner politiska och enkönade communities, det vill säga våra
målgrupper, kommenterar Bratt.
I april 2021 ingick Feministiskt Perspektiv ett samarbetsavtal
med Mediehuset Grön Press, som bland annat ger ut tidningarna
Syre och Global. Tillsammans startade de en helt ny produkt, den
digitala tvådagarstidningen Fempers Nyheter. Tidningen Feministiskt
Perspektiv har låsts upp i sin helhet och vid sidan av arkivet kommer
den ideella föreningen även fortsätta med live- och poddverksamhet.
– Det känns väldigt bra att vi säkrat fortsatt utgivning av feministisk
nyhetsproduktion. Nu finns det en nytändning. Det våras för fakta,
säger Bratt, samtidigt som hon pekar på vikten av Feministiskt
Perspektivs betydelse för utvecklingen av övrig nyhetsrapportering:
– Jag kan konstatera att vår initiala sportbevakning har haft effekt
både bland kvinnliga utövare och sportjournalister. Vår bevakning
av nazism, rasism, anti-feminism och transfrågan har också fått
ringar på vattnet genom att frågorna har förts vidare i den breda
samhällsdebatten och i andra medier.
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ETC MÄTER SEDAN 2014
Dagens ETC har sedan starten 2014 dagligen mätt jämställdheten i
innehållet. Redaktionen räknar kvinnor, män och uttalat icke-binära
på bild och i citat före pressläggning och redovisar siffrorna på sidan
tre i tidningen.
– Jag är övertygad om att det här ger bättre och mer reflekterande
journalistik. Jag är lika övertygad om att någon annan målsättning vore
omöjlig för en dagstidning som kallar sig feministisk. För alla anställda
hoppas jag att det faktiska resultatet kan betyda stolthet, att vi med
gemensamma ansträngningar lyckades, då det här i allt väsentligt är
en kollektiv insats där alla yrkesgrupper på tidningen är involverade,
säger chefredaktören Andreas Gustavsson.

Totalt
Kvinnor 50% (49)
Män 50% (51)
Omfattar intervjupersoner,
personer som syns
på bild samt anlitade
frilansmedarbetare.

Profilintervjuer
Kvinnor 48% (49)
Män 52% (51)
De lite längre intervjuerna,
till exempel inom
kultur eller politik.

I vilken egenskap
intervjuas kvinnor?
Debatt

Expert/yrke/initiativtagare 70% (68)

Kvinnor 49% (46)

Offer för omständigheter 12% (16)

Män 51% (54)

Neutral, ofta enkätform 18% (16)

Debattuppslagets störst
utgjorda artikel. Vissa
texter har haft flera
undertecknare.

Medier har en tendens att skildra kvinnor som
offer. Därför har ETC räknat på i vilken roll
kvinnor får komma till tals. Att vara drabbad
är så klart inte per definition att vara passiv.

Källa: Statistik från Dagens ETC 1 januari 2020–31 december 2020.
Resultat för 2019 inom parantes.
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PUBLIC SERVICE – MED
SÄRSKILT ANSVAR
Public service, det vill säga Sveriges Television, Sveriges Radio och
Utbildningsradion, har jobbat med jämställdhet inom sina uppdrag
i drygt 40 år, bland annat genom en medveten personalpolitik och
ett jämställt innehåll. Programutbudet ska präglas av ett jämställdhetsoch mångfaldsperspektiv, enligt sändningstillstånden (kravet på
jämställdhet infördes 2014).
Framför allt Sveriges Radio blev tidigt ett flaggskepp för genus
medvetna satsningar och feministiska program, som Radio Ellen,
Radio Freja, Lika villkor, Gender, Pitbull och Heliga familjen.
Sveriges Radio har tagit fram en ny strategi 2021 för att hålla ihop
arbetet som görs kring satsningen på fler perspektiv. En del av arbetet
handlar om att bredda perspektiven i innehållet, en annan handlar om
rekrytering av nya medarbetare med olika perspektiv, och en tredje om
en inkluderande företagskultur där alla olikheter får plats, trivs och kan
utvecklas.
Vad gäller granskningen av könsfördelningen i nyhetsprogrammen
sätter varje redaktion upp egna rutiner för mätning.
– För vissa av Ekots program har vi kontinuerligt gått igenom
medverkande. För andra har vi gjort punktinsatser. Vi strävar hela
tiden efter att ge flera perspektiv på de frågor vi bevakar, säger Klas
Wolf-Watz, chef och ansvarig utgivare för Ekot.
Även flera SVT-redaktioner mäter regelbundet könsfördelningen
i innehållet, bland annat Aktuellt, Rapport och många lokala
nyhetsredaktioner. Bland de anställda är 49 procent kvinnor och
51 procent män, och hos cheferna är könsfördelningen 56 procent
kvinnor och 44 procent män.
– Vi får en del extern kritik för att vi har en övervikt av kvinnliga
programledare på Rapport och Aktuellt, säger Charlotta Friborg,
programchef för SVT Riksnyheter.

45

SVT jobbar sedan 2015 utifrån policyn Sverigespegling och lika
behandling. Samtidigt inrättades en ny tjänst, ansvarig för ”framtidens
kompetenser”. Syftet är att i en digital omställning fokusera på
utbildningar, kurser och verktyg för medarbetarna utifrån en omvärlds
analys. Under hösten 2020 antog bolaget även en ny företagsstrategi
med fokus på mångfald. Enligt strategin behöver SVT bredda sina
kunskaper och erfarenheter för att bli mer relevanta. Två initiativ har
tagits för att följa upp om de åtgärder som genomförs ger önskad effekt:
1. Genomlysning av 100 rekryteringar

SVT:s policy för Sverigespegling och likabehandling säger att Sveriges
befolkning ska avspeglas i sammansättning av personal. I syfte att
stärka kompetensbaserad och icke-diskriminerande rekrytering ska
SVT genomlysa, följa och lära av 100 rekryteringsprocesser. På så sätt
medvetandegörs organisationen på om olika kandidater möts av olika
förutsättningar. Genomlysningen kan sedan följas och upprepas för att
se om genomförda insatser gjort skillnad.

Intern kritik
Såväl SVT som SR har dock fått intern kritik för bristande mångfald.
Under hösten 2020 gick 39 medarbetare på Sveriges Radio samman
i uppropet ”Vems SR?” mot rasism och brist på representation, riktat
till ledningen. ”Vems SR?” följdes av ett stödupprop undertecknat av
ett 50-tal SR-medarbetare.
Efter uppropen på Sveriges Radio initierade den lokala fackklubben
på SVT en enkätundersökning om inkludering och diskriminering.
Tillsammans med en grupp SVT-medarbetare genomfördes även
djupintervjuer med anställda med utländsk bakgrund (minst en
förälder från ett annat land) om arbetssituationen och de journalistiska
perspektiven på SVT. Intervjuerna har sammanställts i rapporten
Hur kan det vara så här? som synliggör arbetsmiljöproblem, en brist på
mångfald i ledande positioner, samt ensidig bevakning av minoriteter,
invandrare och utsatta områden.

2. Pilot av medarbetarundersökning med särskilt fokus
på inkludering av känsla av samhörighet

Alla på SVT ska känna sig inkluderade och värda lika mycket. Under
2021 kommer organisationen därför att genomföra en pilot av en
medarbetarundersökning med särskilt fokus på inkludering och känsla
av samhörighet. Undersökningen kommer att följas upp med konkreta
åtgärder och insatser.
Under 2021 har drygt 400 medarbetare på SVT:s lokala nyhets
redaktioner genomgått en perspektivworkshop med fokus på att
medvetenhetsgöra journalisterna kring frågor som rör jämställdhet,
inkludering och representation. Nyhetsredaktionerna jobbar även med
områdesanalyser för att synliggöra vilka som bor i bevakningsområdet
för att på så sätt möjliggöra en bred representation.
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GENDER EQUALITY AND
PUBLIC SERVICE MEDIA

PUBLIC VERSION
MEDIA INTELLIGENCE SERVICE
MARCH 2021

EBU Media Intelligence Service – Gender Equality and Public Service Media (public version)

European Broadcasting Union har tagit fram flera rapporter om hur europeiska public
service-bolag arbetar med jämställdhet. Se lästipsen på sidan 86.
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PRISADE SPORTNYHETER
2018 firade nyhetsredaktionen
på SVT Nyheter Västerbotten
20 år av systematiskt
jämställdhetsarbete. På
bilden några av de drivande
krafterna: Maria Brändström,
Maria Brännström, Lotta
Strömland, Jenny Gustafsson
och Anna Hellgren.

Bild: Maria Edström

En lokalredaktion i täten
SVT Nyheter Västerbotten har, liksom Västerbottens-Kuriren, fört
statistik över könsfördelningen i innehållet under 20 års tid. Skillnaden
från tidigare är att redaktionen nu räknar fördelningen på webben i
stället för i direktsändningarna på grund av organisationsförändringar.
Räkningen sker dock fortfarande manuellt. Redaktörerna går igenom
alla klipp som publiceras och räknar hur många kvinnor och män som
intervjuas. Trots de mer händelsebaserade nyheterna på webben ligger
könsfördelningen för det mesta kring 40–60 på veckobasis.
– Det var dags att skifta fokus till sajten och där har vi nu en
fungerande metod för att räkna de intervjuade varje dag. Vi har
bättre siffror än vi vågat hoppas på, vi trodde att blåljusnyheter och
händelsenyheter skulle dra ner statistiken ännu mer, kommenterar
redaktören Maria Brändström.
Andelen kvinnor och män över tid
i nyheterna från SVT Nyheter
Västerbotten
2005: Kvinnor 44%, män 56%
2010: Kvinnor 43%, män 57%
2014: Kvinnor 49%, män 51%
2020: Kvinnor 46%, män 54%
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SVT Sport har vunnit flera priser för sin jämställda sportbevakning.
Dessutom har trafiken ökat med över hundra procent på tre år.
– Man måste vara ihärdig och inte ge upp så lätt, kommenterar
sportchef Åsa Edlund Jönsson.
Sportnyheter är en klassisk manlig domän, som har haft svårt att
bryta ojämställda mönster i såväl organisation som innehåll. SVT Sport
inkluderar programmen Sportnytt, Sportspegeln, Söndagsmagasinet
och Vinterstudion. I tillägg sänder de 2000 timmar direktsänd sport
per år.
Redaktionen hade 2015 länge pratat om att de ville bli bättre på
damidrott. Åsa Edlund Jönsson fick som engagerad sportchef uppgiften
att göra verklighet av visionen.
– Jag insåg dock tidigt att hela redaktionen måste bidra om detta
skulle kunna bli verklighet, säger hon.
Sagt och gjort. På de dagliga morgonmötena infördes en obligatorisk
punkt om damidrott. Redaktionen började mäta andelen kvinnor och
män i sina nyheter. På de digitala kanalerna mäts namn, pronomen
och lag, i direktsändningarna räknas sekunder dam- och herridrott.
Man började ställa krav på sina leverantörer att leverera material även
från damidrott, annars sades avtalen upp. Dessutom startades ett
instagramkonto som bara följer profilerade kvinnliga idrottare, med
motiveringen att stora manliga idrottsprofiler syns i alla övriga medier.
Målet är att vara världsledande på jämställd sportbevakning. Efter
flera år av en jämn könsfördelning slog coronapandemin till, vilket i
sportens värld innebar att herrligorna fick fortsätta spela medan dam
ligorna ställdes in. År 2020 stod bevakningen av damidrott därför bara
för 39 procent av totalen. Resultaten fluktuerar dock över tid beroende
på vilka evenemang som står på dagordningen, enligt Edlund Jönsson:
– Nu har vi en liten övervikt på dambevakningen efter en stark
vinter, men med hockey-VM och fotbolls-EM för herrar 2021 jämnar
det ut sig igen.
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”Idag är redaktionen mycket mer
heterogen och vi har helt andra
redaktionella samtal än tidigare,
vilket också öppnar upp för ökad
jämställdhet och mångfald.”
Åsa Edlund Jönsson, sportchef på SVT Sport

Vid stora manliga idrottsår lägger redaktionen extra mycket fokus på
att ta fram egna damnyheter.
– Omgivningen ger oss inte det gratis, så det måste vi fokusera hårt
på. Vi måste bidra genom att samla in egna bilder. Vi behöver också
bli bättre på att skapa större kontaktnät bland kvinnliga idrottare.
Kvinnliga idrottare har inte heller vanan att kontakta journalister på
samma sätt som manliga, säger Edlund Jönsson.
Redaktionen är transparenta med statistiken för att sätta tryck
på sig själva att lyckas. Dels görs veckovisa utskick med aktuell
könsfördelning till de 170 medarbetarna, dels publiceras den i SVTbloggen.
Även redaktionen är numera helt jämställd efter att man förändrat
sin rekryteringsprocess.
– När jag började på SVT Sport och skulle rekrytera nya förmågor
använde jag ett test med fokus på traditionella sporter, som speedway,
fotboll och hockey. Det var ju så klart väldigt exkluderande för dem som
kunde massor om stora damidrotter och stjälpte mer än det hjälpte.
Idag är SVT Sport öppet för en bredd av kompetenser. Det räcker
med att vara sportintresserad för att få jobb på redaktionen, enligt
Edlund Jönsson. Däremot behöver man vara en stjärna inom sin
kompetens, som till exempel sociala medier.
– Idag är redaktionen mycket mer heterogen och vi har helt andra
redaktionella samtal än tidigare, vilket också öppnar upp för ökad
jämställdhet och mångfald, säger hon.
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Åsa Edlund Jönsson, sportchef på SVT Sport, tar emot Svenska Jämställdhetspriset 2020.

Bild: Anna Hållams

Det är fortfarande något fler män än kvinnor som intresserar sig för
SVT Sports nyheter. Den direktsända idrotten ses av 60 procent män
och 40 procent kvinnor. Däremot handlar hälften av alla lästa artiklar
om damidrott.
SVT Sports jämställdhetsarbete och dess resultat har gett ringar på
vattnet. Såväl sportredaktioner, näringsliv som lärosäten efterfrågar
föreläsningar, flera internationella förbund har hört sig för om
samarbete och lärdomarna har blivit tips i en handbok för de som
vill bli bättre på att bevaka damidrott. Boken heter Reimagining Sport
– pathways to gender-balanced media coverage och ges ut av
European Broadcasting Union (EBU 2020 b).
– I början var det många som fnissade lite nervöst åt oss. Idag vet
vi att det går och att det är en enorm framgångsfaktor. En jämställd
sportbevakning har gett oss fler egna nyheter, mer livesport att sända,
en kraftigt ökad digital publik och stora konkurrensfördelar. Nu är det
ingen som fnissar längre.
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JOURNALIST

UTBILDNINGARNA

SVARAR

Som en del av kartläggningen av kvinnors
representation i nyhetsmedierna är det också
angeläget att undersöka hur väl genus- och
jämställdhetsperspektiv integreras i Sveriges
journalistutbildningar. En enkät har därför
mejlats till de 17 universitet, högskolor och
folkhögskolor som utbildar journalister.
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SKIFTANDE FOKUS
PÅ JÄMSTÄLLDHET
En första genusgranskning av landets journalistutbildningar
genomfördes inför Räkna med kvinnor 2015. Då framhöll en majoritet
av respondenterna att genusperspektivet är oerhört relevant för yrket.
Dock var det bara två lärosäten som erbjöd specifika kurser
kopplade till genus.
Sedan dess är det flera folkhögskolor och ett universitet som har
lagt ner sina journalistutbildningar. Ytterligare en vid Luleå Tekniska
Universitet är på väg att nedmonteras. Samtidigt kommer Kalix
folkhögskola, återigen, att erbjuda en journalistutbildning från och
med höstterminen 2021 efter att ha pausat den under fyra år.
Av 17 tillfrågade lärosäten har representanter för 13 av dessa
svarat på enkäten. Endast en utbildning, vid Ljungskile folkhögskola,
erbjuder en specifik kurs i genus och jämställdhet. Däremot svarar alla
respondenter att flera kurser och temaområden, såväl teoretiska som
praktiska, innehåller moment kopplade till genus och jämställdhet.
Det kan till exempel handla om enskilda föreläsningar, medieanalyser
ur ett genusperspektiv, workshops och seminarier kring demokrati,
intersektionalitet, makt, #metoo och näthat.
Linnéuniversitetet, Luleå Tekniska Universitet, Lunds universitet,
Umeå universitet, Stockholms universitet, Södertörns högskola,
Ljungskile folkhögskola samt Vara folkhögskola har obligatorisk
kurslitteratur om genus och jämställdhet kopplat till medier.
På Linnéuniversitet har några studenter ifrågasatt de obligatoriska
momenten om genus och jämställdhet i utbildningen.
– Ett antal studenter upplever en politisk styrning av utbildningen.
Jag tror att nuvarande upplägg i journalistutbildningen, att ge
jämställhet lite utrymme i olika kurser, inte på ett tydligt vis
problematiserar journalistikens betydelse för genus och jämställdhets
frågan som en av de viktigaste delarna i ett demokratiskt samhälle.

53

Jag tror också att en särskild genuskurs i journalistik kan vara en mer
fruktsam väg i rådande samhällsklimat för att ge journaliststudenterna
kunskaper som de sedan kan omsätta i sitt kommande yrkesliv,
säger Britt-Marie Ringfjord, institutionen för Medier och Journalistik
vid Linnéuniversitetet.
Lärares och studenters eget intresse av genus och jämställdhet
är i många fall det som styr innehållet i utbildningarna.
– Jag tror det krävs en större medvetenhet hos oss pedagoger
för att frågan skulle uppmärksammas mer. Jag tror också att det har
med olika deltagargrupper att göra, säger Tommy Karlsson Ravström,
lärare vid Radiolinjen, Vara folkhögskola.
– Vi har under de senaste åren märkt ett ökat intresse för genus
och jämställdhet kopplat till medieforskning och tittar just nu på hur
vi kan möta detta intresse, säger universitetsadjunkt Philip Zetterlund
vid institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet.

Tillfrågade universitet
och högskolor:
Göteborgs universitet
Linnéuniversitetet
Luleå Tekniska Universitet
Lunds universitet
Mittuniversitetet
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet

Tillfrågade folkhögskolor:
Jakobsbergs folkhögskola
Kaggeholms folkhögskola
Kalix folkhögskola
Ljungskile folkhögskola
Skurups folkhögskola
Södra Vätterbygdens folkhögskola
Vara folkhögskola
Kista folkhögskola

”Lyckas man inte visa hela
samhället så misslyckas man
med sitt journalistiska uppdrag,
och i förlängningen också det
demokratiska uppdrag som man har.”
Ulf Svenning, linjeledare journalistlinjen vid Skurups folkhögskola

”Det är viktigt att tydligare
medvetandegöra för studenterna
vilka normer och maktstrukturer
som de själva direkt, och indirekt,
kan vara med att upprätthålla
inom nyhetsrapporteringen.”
Andreas Mattsson, programansvarig och universitetsadjunkt
vid journalistutbildningen, Lunds universitet

”För att frågan skulle
uppmärksammas mer i utbildningen
krävs mer litteratur med
genusperspektiv på fler kurser,
och ett globalt perspektiv på frågan.”
Maria Nilsson, studierektor i journalistik vid institutionen
för mediestudier vid Stockholms universitet
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EN INTERNATIONELL
UTBLICK
Journalistutbildningarnas roll för att uppnå jämställdhet i branschen
och i mediernas innehåll lyfts såväl i riktlinjer från UNESCO som
av Europarådet. Tillgången till kvalificerad utbildning i jämställdhet
och medier är dock ojämn och till stor del beroende på enskilda
institutioners goda vilja.
Mycket har ändå hänt på senare år, inte minst tack vare engagerade
akademiker från 19 universitet globalt som samlas i UniTWIN
Network for Gender, Media and ICTs. Nätverket bildades 2016
på initiativ av UNESCO för att stödja organisationens arbete för
jämställdhet i och genom medierna.
Till Kvinnokommissionen i New York 2018, där kvinnor och
medier var ett centralt tema, tog nätverket fram lägesbeskrivningar
på medieområdet. I en rapport om journalistutbildningar framgår att
jämställdhetsintegrering på de flesta håll i världen inte är ett krav. Även
där försök har gjorts visar studier att systematik i kursplaneringen
saknas (Geertsema-Sligh mfl 2020).
Under 2020/2021 arrangerade UniTWIN-nätverket en serie digitala
workshops om att integrera genus i journalistutbildningar, bland annat
med utgångspunkt från en manual om hur kursplaner kan utformas
som nätverket publicerade 2019: Gender, media and ICTs: New
approaches for research, education and training. Flera av deltagarna
i Europa-workshopen bekräftade att genusperspektivet fortfarande
är marginellt i journalistutbildningar och efterfrågade strategier
för att få universiteten intresserade.
I Frankrike togs 2013 ett lagförslag fram om att göra jämställdhet
till ett obligatoriskt ämne i landets journalistutbildningar. Syftet var
enligt utbildningsministern Najat Vallaud-Belkacem, socialist och
första kvinna på posten, att ”bekämpa kränkande könsstereotyper
som skapar och upprätthåller ojämlikhet mellan kvinnor och män”.
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Men rektorerna för samtliga 14 erkända journalistutbildningar i landet
gjorde gemensam sak och satte stopp för lagförslaget. Som argument
anförde de akademisk frihet. Dessutom kände de sig skuldbelagda
eftersom obligatoriet inte omfattade andra universitetsutbildningar
(Le Monde 2014).
Det finns dock flera universitet som erbjuder kurser och program i
genus och medier. I Ecuador har nyligen masterprogrammet Gender
and Communication implementerats vid Universidad Andina Simón
Bolívar, och i Barcelona finns ett liknande masterprogram vid UAB,
Universitad Autonoma de Barcelona.
I en rapport till Världsrådet för journalistutbildning, WJEC,
konstaterar medieforskaren Margaretha Geertsema-Sligh tillsammans
med flera kollegor att det inte finns någon samsyn om hur bristen på
jämställdhet i medierna ska lösas, men att utbildningen är en bra plats
att börja. De förespråkar en intersektionell utgångspunkt eftersom
ojämlikhet baserad på föreställningar om kön, ras, klass, funktionalitet,
sexualitet, genusidentitet och nationalitet är överlappande.

”Med tanke på hur mottagliga
människor är för dessa diskussioner
idag, är det rätt tid att införliva
frågor om kön och ojämlikhet
i läroplanerna.”
Geertsema-Sligh mfl, 2020: 72
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VÄGAR
FRAMÅT
Mediefrihet, yttrandefrihet och jämställdhet
är grundläggande mänskliga rättigheter,
som bör förstärkas och samverka snarare
än att ställas mot varandra. I detta avsnitt
anges några förslag på vägar framåt för
mediaföretag, branschorgan och beslutsfattare.

GLOBALA ÅTAGANDEN
FÖR JÄMSTÄLLDHET
I MEDIERNA
Det har funnits en avvaktande inställning från politikers sida att lägga
sig i frågan om bristande jämställdhet i medierna. Om statsmakten
agerar gentemot medierna skulle det kunna ses som ett hot mot
yttrandefriheten. Förhoppningen har varit att branschen själva
ska hantera frågan.
Här följer några viktiga åtaganden som Sverige skrivit under.

Kvinnokonventionen lyfter könsstereotyper
Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW) antogs av FN 1979 och är ett av de viktigaste dokumenten
för kvinnors rättigheter. Den definierar vad som är diskriminering mot
kvinnor och hur den kan motverkas. Artikel 5 handlar om skyldigheten
för stater att motverka könsstereotypa mönster. Fortfarande är CEDAW
förhållandevis okänd i Sverige. Det görs dock regelbundna kontroller
av vilka åtgärder staterna har tagit i förhållande till konventionen.
Civilsamhället gör också så kallade skuggrapporter.
I Sverige granskar Sveriges kvinnolobby hur konventionen efterlevs.

Pekingplattformen visar på vikten
av medier och jämställdhet
Sverige har undertecknat den så kallade Pekingplattformen, den
globala handlingsplanen för jämställdhet som antogs i Peking under
FN:s fjärde internationella kvinnokonferens 1995. Handlingsplanen
identifierar kvinnor och medier (Sektion J) som ett av tolv
fokusområden i arbetet för rättvisa, demokrati och kvinnors rättigheter,
och mediers ansvar betonas i nästan alla fokusområden. Staterna
som skrivit under Pekingplattformen har förbundit sig att verka för
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att (1) kvinnor ska få tillgång och inflytande över medier, och (2) att
främja balanserade och icke-stereotypa skildringar i medier. Det har
gått trögt att få i gång ett systematiskt arbete för att nå dessa mål, det
framgår bland annat av den svenska regeringens uppföljningar av
Pekingplattformen och skuggrapporterna från Sveriges kvinnolobby.
2018 inrättades Jämställdhetsmyndigheten som har ett pågående
uppdrag om att sprida kunskap om Pekingplattformen och dess tolv
fokusområden. På EU-nivå är det EIGE, EU:s jämställdhetsinstitut,
som ansvarar för att återrapportera till FN hur medlemsstaterna följer
Pekingplattformen.

Jämställdhet central i Agenda 2030
Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för en hållbar utveckling,
Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development,
i Sverige ofta kallad Agenda 2030. Där bekräftas att målen i
Pekingplattformen fortfarande gäller. Medierna har inget eget mål
i Agenda 2030, ord som yttrandefrihet och pressfrihet nämns inte.
Samtidigt anges att alla grundläggande rättigheter som FN enats
om tidigare gäller, det vill säga även FN:s deklaration om mänskliga
rättigheter från 1948 som slår fast både människors yttrandefrihet
och informationsfrihet.
Mål 16 handlar om att skapa inkluderande samhällen och där är
rätten till information ett särskilt delmål (16.10). Mål 5 handlar om att
uppnå jämställdhet och det målet ska också genomsyra alla andra mål.
I tillägg till de 17 huvudmålen finns också 169 delmål där FN betonar
betydelsen av informations- och kommunikationsteknologi (ICT),
bland annat i ett delmål för jämställdhet.

Europeiska åtaganden
Både EU och Europarådet har de senaste åren satt större press på
att jämställdheten ska öka i medierna, både inom mediebolagen
och i utbudet. 2013 antog EU:s ministerråd tre indikatorer för medier
i förhållande till ett av delmålen i Pekingplattformen; att ge kvinnor
större tillgång till medier.
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EU:s indikatorer är:

1. Andelen kvinnor i medieföretagens styrelser
2. Andelen kvinnor på beslutsfattande positioner
3. I vilken omfattning medieföretagen har jämställdhetsplaner
och aktiva åtgärder för att öka jämställdheten
Medlemsstaterna ska årligen återrapportera kring dessa indikatorer
till EU (European Union 2013).
Strax efter att EU beslutat om medieindikatorer antog Europarådet
nya rekommendationer för hur jämställdheten ska öka i medierna.
Rekommendationerna är inte bindande, men de har betydelse för till
exempel kartläggningar av rådande läge. Branschen uppmanas att ta
sitt ansvar men också medlemsstaterna uppmanas agera (Europarådet
2013). Förutom jämställdhet i medierna har Europarådet också tagit
fram rekommendationer för att motverka sexism (Europarådet 2019).
EU och Europarådet talar om vikten av att ta fram statistik för
medieområdet, men det är sällsynt med jämförbar statistik. Även
från svenskt håll har det uppmärksammats att det inte går att göra
uppföljningar gällande jämställdhet om det inte finns könsuppdelad
statistik.

Istanbulkonventionen pekar på mediernas ansvar
Istanbulkonventionen är det första juridiskt bindande avtalet om
våld mot kvinnor i Europa. Den beskriver att avskaffandet av våld
mot kvinnor är nödvändigt för att kunna uppnå jämställdhet.
Konventionen upprättades 2011 och Sverige ratificerade den 2014.
I artikel 17 uppges att medierna, med hänsyn till yttrandefrihet
och oberoende, ska uppmuntras att delta i utvecklingen och
genomförandet av politiken. Medierna ska också ta fram riktlinjer
för självreglering för att förebygga våld mot kvinnor och stärka
respekten för kvinnor.
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Sveriges jämställdhetspolitik är uppdelad i sex delmål, varav det sjätte
delmålet handlar om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Delmålet
har ett särskilt fokus på kopplingen mellan maskulinitet och våld. Det
omfattar också att motverka kommersialisering och exploatering av
kvinnokroppen i medier som syftar till att reproducera föreställningar
om kvinnors underordning. I arbetet utgår man från den nationella
strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.
Strategin är en del i Sveriges arbete med att leva upp till sina åtaganden
i Istanbulkonventionen.

INTERNATIONELLA OCH
EUROPEISKA RESURSER
– ETT URVAL

Sveriges uppföljning av Pekingplattformen

Advancing Gender Equality in the Media Industries (AGEMI) är en
läroplattform i samverkan mellan tre universitet (Göteborg, Newcastle
och Padova) och två branschorganisationer (COPEAM och EFJ). Plattformen
skapades inom ramen för ett projekt finansierat med stöd från EU:s
generaldirektorat för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet.
Projektet är avslutat men hemsidan finns kvar:

I ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken (Ds 2013:37,
sid 30) identifieras medierna som ett område där Sverige bör ta
fram jämställdhetsindikatorer. Detta har ännu inte gjorts, men från
politikerhåll framhålls andra tillvägagångssätt. I uppföljningen
av Pekingplattformen 2014 pekade dåvarande regering på
demokratiskrivningen i Radio och tv-lagen samt de skärpta kraven
på public service för tillståndsperioden 2014–2019, där det står att
all programverksamhet ska präglas av jämställdhet och mångfald
(U2014/240/JÄM). Kraven är de samma i de nya sändningstillstånden
för 2020–2025. I Sveriges uppföljning av Pekingplattformen 2019 lyfts
åter skrivningen i sändningstillstånden. Regeringen pekar också på
Statens Medieråds arbete med medie- och informationskunnighet, samt
stöd för att stoppa hat och hot mot journalister (A2019/00538/JÄM).

Advancing Gender Equality in the Media Industries

www.agemi-eu.org

Europarådet
Europarådet ser jämställdhet i medierna som central för yttrandefriheten
i världen och har en speciell sida för dessa frågor:

www.coe.int/en/web/freedom-expression/gender-and-media
Europarådet har också skapat en egen sajt för uppföljningen av de globala
åtagandena mot sexism:

www.coe.int/en/web/human-rights-channel/stop-sexism

European Broadcasting Union
Public servicebolagen i Europa driver jämställdhetsarbetet via
organisationen European Broadcasting Union (EBU) och samlar exempel
på hur public service arbetat systematisk med dessa frågor.

www.ebu.ch/groups/gender-equality

Gender Links
Gender Links är en civilsamhällesorganisation med bas i Sydafrika.
Gender Links utgår från medierna som bärare av social förändring. Villkor
och innehåll i nyhetsjournalistik är ett av organisationens fokusområden.
2021 firade Gender Links 20 år av aktivism.

www.genderlinks.org.za
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Global Alliance on Media and Gender

UniTWIN

UNESCO, FN-organet för utbildning, vetenskap och kultur, arbetar också
med genus och medier. 2013 bildades Global Alliance on Media and
Gender (GAMAG) och den första generalförsamlingen hölls 2015 i Genève.
GAMAG arbetar i huvudsak ofinansierad men har en viktig nätverkande
och samordnande funktion, inte minst i förhållande till övrigt FN-arbete.

UNESCO:s UniTWIN Network on Gender, Media and ICTs är ett
universitetsnätverk som jobbar i nära samarbete med GAMAG och
publicerar olika rapporter, bland annat med förslag på undervisnings
moduler och kartläggning av policydokument inom området.

gamag.net

International Association of Women in Radio and Television

www.unitwin.net

UN Women

The International Association of Women in Radio & Television (IAWRT)
är ett nätverk för forskare och journalister inom radio och tv-området.
Organisationen har medlemmar i 145 länder och arbetar med kvinnliga
journalisters villkor och säkerhet, samt mediebilden av kvinnor i
journalistiken.

2010 slog FN ihop UNIFEM med andra organisationer för kvinnors
rättigheter och utveckling i en organisation, UN Women. Huvudkontoret
ligger i New York och leds av Phumzile Mlambo-Ngcuka. Åsa Regnér,
tidigare svensk jämställdhetsminister, är vice chef. Medierna är inget
utpekat fokusområde för UN Women, med de är partners till GMMP 2020.
Deras svenska sida finns på:

www.iawrt.org

unwomen.se

International Federation of Journalists

Women in News

Internationella journalistfederationen (IFJ) har jämställdhet som ett av
sina huvudområden och driver frågor om arbetsvillkor och säkerhet.
På uppdrag av UNESCO håller IFJ på att uppdatera UNESCO:s indikatorer
för jämställdhet i medierna som skapades 2012.

World Association of News Publishers (WAN-IFRA) är en global
branschorganisation för dagstidningar. Deras projekt Women in News
syftar till att utbilda kvinnliga redaktörer och journalister, framför allt
i globala syd. Organisationen har också tagit fram exempel på hur
redaktioner kan utveckla sitt systematiska arbete för jämställdhet.
WAN-IFRA är partners till GMMP 2020.

www.ifj.org/what/gender-equality.html

International Women´s Media Foundation

genderbalancecontent.womeninnews.org

International Women´s Media Foundation (IWMF) arbetar med att bevaka
kvinnliga journalisters villkor. Organisationen publicerade 2011 Global
Report on the Status of Women in the News Media, en kartläggning av
jämställdhetsläget på drygt 500 redaktioner världen över. IWMF:s hemsida
är också värdplats för rapporterna The Missing Perspectives of Women in
the News och The Missing Perspectives of Women in the Covid-19 News
från 2020.

www.iwmf.org

Safety of Female Journalists Online
Organisationen för säkerhet och samverkan i Europa, OSCE, har ett projekt
som särskilt syftar till att förbättra kvinnliga journalisters arbetsvillkor som
en del i demokratiarbetet, kallat Safety of Female Journalists Online eller
#SOFJO.

www.osce.org/fom/safety-female-journalists-online
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SÅ ANVÄNDER DU
GEM-INDEXET

STEG 1

Räkna antal kvinnor och män i nyheterna, som (1) nyhetssubjekt;
(2) reportrar; (3) nyhetssubjekt inom ekonomi- och affärsnyheter;
(4) nyhetssubjekt inom politik och förvaltning; (5) talespersoner;
och (6) experter (ANTAL).
STEG 2

Gender and Media-indexet (GEM-I) som tagits fram på JMG, se sidan
92, är baserat på kodningsschemat för GMMP. Indexet består av sex
indikatorer gällande kvinnors och mäns närvaro, ämnen och roller
i nyheterna.
KVINNOR
ANTAL

%

JÄMSTÄLLDHETSINDIKATORER

MÄN
%

NÄRVARO
1. Nyhetssubjekt

3. Nyhetssubjekt inom ekonomioch affärsnyheter
4. Nyhetssubjekt inom politik
och förvaltning
ROLLER
5. Talespersoner
6. Experter
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Summera andelen kvinnor respektive män för samtliga indikatorer
(SUMMA %).
STEG 4

Räkna ut den genomsnittliga andelen kvinnor respektive män genom
att dividera summan med sex (GENOMSNITT %).

Räkna ut ditt GEM-I-resultat genom att dra av männens genomsnitt
från kvinnornas genomsnitt: (GENOMSNITT % kvinnor minus
GENOMSNITT % män). Det slutgiltiga GEM-I kan ligga mellan
-100 (alla män) och +100 (alla kvinnor). Noll (0) motsvarar
jämställdhet i relation till samtliga indikatorer.
För mer utförlig beskrivning av indikatorerna, se kodningsguiderna
för GMMP: whomakesthenews.org/gmmp-2020/media-monitoring/
methodology-guides-and-coding-tools
Tänk på att GEM-I kan användas för alla typer av nyheter i text,
radio, tv och online. Det är också möjligt att tillämpa GEM-I genom
att bara använda fyra indikatorer (nyhetssubjekt, reportar,
talespersoner och experter)1.

ÄMNEN

GENOMSNITT %

STEG 3

STEG 5

2. Reportrar

SUMMA %

ANTAL

Räkna ut andelen kvinnor och män för varje indikator (%).

SUMMA %

GEM-I (genomsnitt % kvinnor
minus genomsnitt % män)

GENOMSNITT %

1) F
 ölj samma process, men använd följande formel: ((% kvinnliga nyhetssubjekt +
% kvinnliga reportrar + % kvinnliga experter + % kvinnliga talespersoner) / 4) – (%
manliga nyhetssubjekt + % manliga reportrar + % manliga experter + % manliga
talespersoner) / 4)). GEM-I-4 kan vara relevant om du vill granska aktualitetsprogram
inom till exempel kultur, nöje och sport. GEM-I-4 har därmed ett bredare användnings
område än basindexet, men genererar generellt sett högre poäng. Om du vill räkna ut
ett index utifrån könskvot (GEM-GGI) istället för könsbalans (GEM-I) i nyheterna kan
följande formel användas: GENOMSNITT % kvinnor / GENOMSNITT % män. GEM-GGI
går från 0 (ingen könsbalans) till 1 (total könsbalans) och mäts utifrån samma skala
som det etablerade Global Gender Gap Index och Gender Inequality Index (observera
dock att GII är omvänd så att 0 innebär jämställdhet och 1 ojämställdhet).
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Sammanfattning av kodningsprinciper och definitioner
från GMMP:s kodningsguide (2015/2020)
Bestäm urval, det vill säga vilka typer av nyhetsmedier och kanaler,
samt vilken tidsperiod du vill studera. GMMP inkluderar en rad
olika nyhetsmedier som publiceras under en och samma dag i varje
deltagarland, men du kan välja att granska till exempel en längre period
eller bara en nyhetskälla.
(1) VAD SOM KODAS
Tidningar: Koda 12–14 nyheter i huvuddelen av varje tidning. Börja

med att koda alla nyheter på förstasidan. Om en nyhet fortsätter
inne i tidningen så kodas hela nyheten. Fortsätt sedan till nästa stora
nyhetssida. Bildnyheter, inklusive rubrik, bildtext eller kortare text,
kodas som en vanlig artikel.
➜ Koda inte: Ledarsidor, kommentarer, krönikor eller insändare.
I vissa tidningar finns innehållsförteckningar, dessa ska ej kodas.
Inte heller tecknade serier eller skämtsidor.

Radio och tv: Koda alla nyheter i sändningen, inklusive politik,
lokala nyheter, internationella nyheter, utbildning, hälsa, affärsnyheter,
nöje, osv. Sport- och vädernyheter kodas bara om de ingår i
nyhetssändningen.
➜ Koda inte: Intron och huvudrubriker; vissa nyhetssändningar inleds
med en sammanfattning av de största nyheterna, denna ska ej kodas.
Koda inte heller fördjupningar som inte ingår i nyhetssändningen,
rullande text-nyheter eller reklamavbrott.
Onlinenyheter: Koda de översta 12–14 nyheterna på sajten. En

nyhetssajt är vanligen uppbyggd i flera lager, det vill säga puffarna på
förstasidan som utgör det första lagret, länkar till nyheterna som utgör
det andra lagret, osv. Ibland finns länkar till ytterligare material, som
relaterade nyheter, ljud- eller videoklipp, från det andra lagret till ett
tredje. Koda inte längre än det tredje lagret.
➜ Koda inte: Ledare, kommentarer, krönikor eller lyssnar- och
tittarinlägg, innehållsförteckningar, tecknade serier och skämt,
väderrapporter, annonser och youtubevideos.
➜ OBS! Nyheter om klimat och väder ska dock kodas.
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(2) SÅ KODAR DU NÄRVARO

Närvaron av kvinnor och män i nyheterna mäts genom två indikatorer:
personer som syns och hörs i nyheterna samt reportrar.
NYHETSSUBJEKT: Koda personen som nyheten handlar om, även om
personen ifråga inte är intervjuad eller citerad, samt övriga intervjuade
personer i nyheten.
I tidningar: Koda alla personer som är citerade, direkt eller indirekt.
En person räknas som direktciterad om hens egna ord trycks i nyheten.
En person räknas som indirekt citerad om hens ord är omskrivna eller
sammanfattade.
I radio och tv: Koda varje person som nyheten handlar om och/eller
kommer till tals i inslaget. Kodade personer kan både befinna sig i och
utanför studion. Koda enskilda individer.
➜ Koda inte: Grupper, organisationer, företag, kollektiv, partier,
karaktärer i berättelser eller filmer (förutsatt att nyheten inte handlar
om en viss karaktär), döda historiska personer (förutsatt att nyheten
inte handlar om en död historisk person), människor som nämns i
förbigående (förutsatt att nyheten inte handlar om den som nämns),
samt översättare.
REPORTRAR: Koda varje reporter som namnges vid varje enskild

tidningsnyhet.
➜ Koda inte: Ej namngivna journalister (till exempel ”vår reporter”
eller ”vår korrespondent”) eller nyhetsbyråer.
I radion och tv: Koda varje reporter. Inkludera även reportrar som
inte syns, men som medverkar i till exempel röstpålägg.
➜ Koda inte: Nyhetsankare och presentatörer.
(3) SÅ KODAR DU ÄMNEN

Hur kvinnor och män representeras i nyheter om politik och
förvaltning, respektive ekonomi- och affärsnyheter, mäts genom
att granska personer som får komma till tals i dessa nyheter.
NYHETSSUBJEKT I POLITIK OCH FÖRVALTNING: Koda alla

personer som förekommer i nyheter om politik och förvaltning,
inklusive lokala, regionala och nationella överenskommelser,
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inrikespolitik, utrikespolitik, val, tal, politiska processer, kvinnliga
politiker och kandidater, globala partnerskap, internationella relationer,
försvar, säkerhet och fredsförhandlingar.

NYA LÄNDER
PÅ GMMP-KARTAN

NYHETSSUBJEKT I EKONOMI- OCH AFFÄRSNYHETER: Koda alla

personer som förekommer i nyheter om ekonomi- och affärsnyheter,
inklusive handlingsplaner, strategier, moduler, indikatorer, börsnyheter,
skatter, kriser, statliga uppköp, företagsövertaganden, fusioner,
välfärdsfrågor, fattigdom, bostadsmarknad, arbetsmarknad, hem- och
hushållsarbete, strejker, fackförbund, förhandlingar, landrättigheter,
konsumentfrågor och infrastruktur.
(4) SÅ KODAR DU ROLLER

En sak tycks nyhetsmedierna i alla världens länder ha gemensamt, att
männen dominerar nyheterna. Kunskapen om den skeva könsbalansen
i nyheterna finns ännu inte i alla länder, men tack vare Fojos partners
i Kambodja, Myanmar, Ryssland och Zimbabwe, så täcks ytterligare
några vita fläckar på kartan i och med GMMP 2020.

Roller refererar till vilken funktion kvinnor och män har i nyheterna
och mäts med två indiatorer; talesperson och expert.

Andelen kvinnor i nyheterna
för Fojos partnerländer,
GMMP 2020:

TALESPERSON: Koda alla individer i nyheten som har en roll som

talesperson. En talesperson representerar en grupp eller organisation,
eller talar för någon annan.

Myanmar 15%
Zimbabwe 25%
Ryssland 26%
Kambodja 34%

EXPERT: Koda alla individer i nyheten som har en roll som expert

eller kommentator. Detta är en person som tillför ytterligare
information, åsikter eller kommentarer, baserade på sakkunskaper.

Källa: www.whomakesthenews.org

Myanmar
När Fojo började jobba i Myanmar 2013 så fanns frågan om
jämställdhet i medierna knappt på dagordningen. Ett första steg för
att uppmärksamma frågan var en studie av kvinnors arbetsvillkor i
mediebranschen. Studien visade bland annat att kvinnor och män
ofta tilldelades olika ämnen att bevaka, att få kvinnor avancerade till
beslutsfattare och att många kvinnor saknade en branschorganisation
som engagerade sig i deras sak.
En grupp kvinnliga journalister som börjat diskutera dessa frågor
i en grupp på Facebook kände sig stärkta av studien och bildade
Myanmar Women Journalist Society (MWJS). Kvinnorna i gruppen
hörde talas om GMMP och bestämde sig för att få med Myanmar i
projektet nästa gång studien genomfördes (2020). Målet var att ta fram
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data för det egna landet och att kunna använda den för påverkansarbete
och i annan verksamhet.
2017 började MWJS med att göra en pilotstudie. Den visade att bara
16 procent av alla som syns och hörs i nyhetsmedierna i Myanmar
är kvinnor. Nyheten väckte intresse, då det var första gången sådana
siffror presenteras.
Nu är situationen radikalt annorlunda. Den 1 februari 2021 tog
militären över makten i Myanmar och de demokratiska reformer
som genomförts sedan den förra perioden av militärdiktatur är nu
ett minne blott.
– Det finns inte något intresse för jämställdhet i medierna idag.
Fokus ligger på helt andra saker, på hur vi ska kunna överleva
som oberoende media och som journalister, säger Tin Zar,
generalsekreterare för MWJS.
Men det är samtidigt viktigt att Myanmar nu är med i GMMP,
understryker hon. Det ger ett referensvärde som kan användas i
framtiden, när utvecklingen vänder igen. Dessutom finns det en
mindre grupp medier och andra aktörer som fortfarande har intresse
för frågan och som kan använda resultaten inom sina organisationer.
– Vi kommer att ha en dialog kring resultatet med vissa utvalda
medier, men det blir en begränsad skara, förklarar hon.

Kodare i Zimbabwe.

Bild: Tinashe Nyaruwanga

Zimbabwe
Ett land som har större erfarenhet av GMMP är Zimbabwe, som varit
med sedan projektet startade 1995. Idag är det organisationen Gender
Media Connect som är nationell koordinator och spindeln i nätet.
Abigail Gamanya leder verksamheten och har många års erfarenhet av
att jobba med jämställdhet i zimbabwiska mediehus.
– GMMP är viktigt, det ger oss kraft i påverkansarbetet och en
baseline som vi kan mäta utvecklingen ifrån, konstaterar hon.
Att vara med i GMMP betyder också att vara del i ett globalt
nätverk som kan sätta tryck på internationell nivå:
– Jämställdhet i medierna är en fråga som behöver globalt fokus.
Tack vara GMMP så åstadkommer alla organisationer som är med
detta tillsammans.
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Zin Moe War kodar i Myanmar.
Bild: Privat
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HÄR BEHÖVS
FÖRÄNDRING

Kodare i Kambodja.

Bild: San Vattanakvatey/Ly Sokuntheary

Ett jämställt och inkluderande utbud handlar inte bara om att räkna
huvuden, men det är ett steg på väg mot ökat medvetande om vilka
som får synas och höras i nyheterna. Svenska medier har i GMMP
2020 tagit ett rejält kliv framåt när det gäller andelen kvinnor i
nyheterna, men än är det långt kvar till 50/50. GMMP visar också att
nyhetsmediernas verklighetsbeskrivning släpar efterefter. Kvinnliga
politiker och experter är till exempel betydligt färre i nyhetsflödet
jämfört med den faktiska utvecklingen i samhället.  

Medieföretag – jämställdhet är en ledningsfråga
Kambodja
En av 2020 års nykomlingar i GMMP är Kambodja, där Cambodian
Center for Independent Media (CCIM) är nationell koordinator.
San Vattanakvatey, som arbetar med påverkansarbete vid CCIM,
berättar att intresset är stort för att vara med och granska medierna.
– Unga människor är intresserade av jämställdhet i medierna, av hur
kvinnor porträtteras. Man är medveten om att medierna inte beskriver
verkligheten som den är.
Att Kambodja nu tack vare GMMP och Fojo kommer att få
siffror som svart på vitt visar hur det ser ut med könsbalansen i
nyhetsmedierna ser hon som en stor fördel.
– Vi kommer att använda resultatet för påverkansarbete, för att
förändra mediebilden. För oss är GMMP är ett nytt viktigt redskap
för att kunna göra kvinnor mer synliga i medierna.

Ryssland
Även Ryssland har deltagit i GMMP 2020 med stöd av Fojo, efter att
ha varit borta ur leken under 20 år.
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Flera redaktioner nämner genusmedvetet ledarskap som en
nyckelfråga. Det är viktigt att hålla koll på utbudet och redaktionen,
men det är lika relevant att ledningen granskar sig själva. Mediehusens
toppskikt är minst lika mansdominerade som övriga näringslivet,
se sidorna 82–84.

• Fortsätt räkna könsfördelningen i ert utbud, sätt upp mål
och följ upp.

• Inventera era expertlistor och öka mångfalden bland era källor.
• Tänk på att det sällan enbart handlar om kön.
• Öppna upp för fler kvinnor i ledande positioner.
Branschorgan och fackförbund
– jämförbar statistik ger utvecklingsmöjligheter
Paraplyorganisationer kan se till att internationella åtaganden följs
och bistå med omvärldsbevakning.

• Samla in könsuppdelad statistik som är jämförbar över tid,
både när det gäller organisation och innehåll.

• Erbjud fortbildning med genusperspektiv för chefer och anställda.
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Beslutsfattare – följ globala åtaganden
Ökad jämställdhet i medierna handlar om att vidga yttrandefriheten.

• Agera utifrån de globala åtagandena gällande medier
och jämställdhet som Sverige skrivit under.

• Skapa förutsättningar för att samla in könsuppdelad statistik
även för medieområdet, i Sverige och globalt.

• Främja forskning om mediernas roll för jämställdheten.
Journalistutbildningar – dra fördel av forskningen
Utbildningarna har ett ansvar att ge studenterna analysverktyg så att
de kan förstå hur yttrandefrihet och jämställdhet hänger ihop. Som
blivande journalist är det viktigt att bli medveten om den maktposition
som yrket innebär och vilket ansvar som följer med professionen.

• Använd den forskning, litteratur och branschkunskap om medier
och jämställdhet som finns.  
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FÖR DIG
SOM VILL
VETA MER
Hur har jämställdheten sett ut
på svenska redaktioner genom decennierna?
Och hur mycket har egentligen förändrats
under de senaste hundra åren? Här kan du
läsa mer om de första kvinnliga journalisterna,
mediala upprop från Dokumentet till #metoo,
samt om mansdominansen på toppen
inom svenska mediebolag. Vill du förkovra dig
ytterligare finns en lång lista med lästips.
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SVENSK JOURNALISTIK
I BACKSPEGELN
För hundra år sedan fick kvinnor rösträtt i Sverige. Då fanns bara ett
fåtal kvinnor på landets redaktioner. Numera är kvinnliga journalister
i majoritet.
Publicistklubben (PK) grundades i Stockholm 1874. Ursprungligen
fungerade den främst som mötesplats för de manliga journalisterna
vid Stockholmstidningarna, men med tiden har den blivit en
samlingsplats för debatt och yrkesfrågor för hela Mediesverige.
1901 bildades Svenska Journalistförbundet (SJF) för att öka statusen
för landets journalistkår. Förbundet hade vid starten två kvinnliga
medlemmar (Djerf-Pierre 2003).
I början av 1900-talet utvecklades en stark partipress. Samtliga
partier i alla större svenska städer drev egna tidningar, medan
Radiotjänst sände allmännyttig information nationellt. Det var
inom den borgerliga Stockholmspressen som de första kvinnliga
journalisterna gjorde sitt intåg på redaktionerna. På 1910-talet bildade
de gruppen Ligan för att stötta varandra och förbättra kvinnors villkor
i en mansdominerad bransch (Djerf-Pierre 2003). Den manlige
murvelns kvinnliga motsvarighet kallades vid tiden för pennskaft,
med Ester Blenda Nordström och Elin Wägner som de kanske mest
kända företrädarna (Stål 2003).
Under de båda världskrigen blev utrikespolitiken allt viktigare och
journalistikens status växte. Kvinnorna fick dock nöja sig med att
rapportera om familje-, hushålls- och konsumentfrågor. Då de ofta var
mer välutbildade än sina manliga kollegor kunde de också få översätta
utrikesnyheter (Djerf-Pierre 2007).
Utbildningskraven växte och 1959 startades Journalistinstitutet
av PK, SJF och Tidningsutgivarna. 1962 tog staten över ansvaret
för utbildningen. På så sätt professionaliserades och feminiserades
yrket, då kvinnorna släpptes in i branschen via universiteten. På
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1970-talet drev kvinnor på Aftonbladet, DN och GT
kampen om lika villkor. Rapporten Dokumentet om
alkohol- och ”tafsarkulturen” på Aftonbladet ledde till
en kvinnoredaktion. På DN agerade en grupp kvinnor
(i pressen kallade Kvinnomaffian) för rättvisa löner
och lika möjligheter till avancemang, och på GT
fanns Hönsamaros, kvinnor som stred för jämställda
löner och arbetsförhållanden. 1979 kom rapporten
Sakligt, opartiskt, jämställt? från Sveriges Radios
jämställdhetsprojekt som då pågått i flera år och som
initierades efter FN:s första kvinnokonferens i Mexiko 1975.

Figur 9. Andelen kvinnor och män bland journalister i Sverige
1914–2019 (procent)
kvinnor
89%
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Källor: Djerf-Pierre (2003) och årsredovisningar/statistik från Journalistförbundet

Mot slutet av 1980-talet kommersialiserades medielandskapet när
det blev möjligt att distribuera tv via kabel och satellit. Hushållen
fick också tillgång till reklamfinansierad radio och tv (Myndigheten
för press, radio och tv 2021). I kulturdebatten talades det om bakslag
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för feminismen och mediernas ansvar för skadliga kroppsideal. Den
tredje vågens feminism nådde Sverige. Den feministiska tidskriften
Bang, uppkallad efter journalisten Barbro ”Bang” Alving, grundades
1991. Journalisten Nina Björks bok Under det rosa täcket kom 1996,
följt av första upplagan av Allt är Möjligt – En handbok i mediekritik
1998 och antologin Fittstim 1999, skriven av unga journalister och
kulturarbetare.
I början av 2000-talet inleddes ett samarbete mellan Göteborgs
universitet och tidningsbranschen, kallat Publicistiskt bokslut. Fokus
låg bland annat på granskning av nyhetsinnehåll utifrån vem som kom
till tals. Från början deltog 36 tidningar, men intresset klingade snabbt
av. Projektet ledde ändå till att flera redaktioner implementerade egna
rutiner för att bredda innehåll och representation. Publicistiskt bokslut
2001 visade på 72 procent män i nyheterna (Andersson Odén 2002).
Digitaliseringen av medierna under 2000-talet har medfört att
mediehusen har behövt utveckla nya affärsmodeller för att överleva.
Det har samtidigt skett en maktförskjutning från traditionella medier
till nya arenor, som i vissa fall ägs av digitala aktörer utan publicistiska
anspråk (SOU 2016:30). Näthat mot journalister har ökat över tid och
framför allt kvinnliga journalister utsätts för grova sexualiserade hot
(SOU 2020:56; Bladini 2017). Vissa ämnen väcker mer hat än andra,
som jämställdhet och feminism (Löfgren Nilsson 2019; Bladini 2017).
Idag utgör kvinnor 53 procent av Journalistförbundets
medlemmar (se figur 9). Fortfarande är dock männen i majoriteten i
bolagsledningarna och har de flesta chefsposterna globalt (Nordicom
2018, se även sidorna 82–84).
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#metoo-händelser med medialt efterspel
Hösten 2017 startade de första #metoo-uppropen i USA
och spred sig snabbt över världen. I Sverige samlades
tiotusentals kvinnor bakom fler än 50 upprop inom lika
många branscher mot sexuella trakasserier. De kvinnliga
journalisternas upprop kallades #deadline. #metoo fick
stor uppmärksamhet i svenska medier, medan debatten
därefter främst handlat om kritik mot namnpubliceringar
av påstådda förövare.
Under #metoo anklagade journalisten Cissi Wallin sin
branschkollega Fredrik Virtanen för våldtäkt. 2018 sände
Uppdrag Granskning programmet #metoo och Fredrik
Virtanen. 2 187 personer anmälde programmet till
Granskningsnämnden, som fällde det för intrång i Wallins
privatliv. I tingsrätten blev Wallin fälld för grovt förtal och
att betala 90 000 kronor i skadestånd till Virtanen.
Drygt tre år efter #metoo anklagades toppjuristen Jöran
Lambertz för våldtäkt. När utredningen lades ner bjöd
Lambertz in till presskonferens där han namngav kvinnan
som anmält honom och kallade henne lögnerska. SVT och
Expressen direktsände presskonferensen, något
som möttes av stark kritik för bristande medieetik.
Komikern Soran Ismail anmäldes 2017 för våldtäkt och
flera fall av sexuella ofredanden. Förundersökningen
lades ner året därpå. 2021 sände SVT serien Persona
non grata, där Ismail berättar om hur hans liv förändrats
efter våldtäktsanklagelserna och om hans försök att ta sig
tillbaka som yrkesverksam. Kritiken mot serien var massiv
på kulturredaktionerna, men SVT försvarade sig med att
syftet inte var att utreda skuldfrågan.
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GLASTAKET BESTÅR
I SVENSKA MEDIEBOLAG

Figur 10. Styrelsesammansättning och VD i dagstidningsföretag
2012 och 2018 (procent)
kvinnor

GMMP handlar främst om nyhetsinnehåll, men de redaktionella
strukturerna, ägande och styrning har betydelse för nyhetsarbetet. Både
ALMI och Allbright har genomfört flera studier över svenskt näringsliv
under 2010-talet. De pekar på att andelen kvinnor i vissa avseenden
ökar, men studierna visar samtidigt att det går långsamt. Medierna är
en del av det ojämställda näringslivet.

Dagstidningsföretag
Nordicom har granskat andelen kvinnor och män i svenska styrelser
och ledningsgrupper inom dagstidningsbranschen 2012 och 2018
och ser liten förändring över tid. Det har skett en koncentration av
företagsstrukturen i dagstidningsbranschen på senare år. Antalet
tidningstitlar är relativt oförändrat mellan 2012 och 2018, men antalet
företag som publicerar dem har minskat från 49 till 35. Trots det visar
studien på en uppåtsida. Andelen kvinnor i styrelserna har ökat från
24 till 29 procent. Antalet kvinnor som är ordförande är oförändrad
(fyra kvinnor), dock innebär det en liten ökningsandel från 9 till 11
procent på grund av att företagen blivit färre. Den manliga dominansen
på ordförandeposten är i linje med hur det ser ut på börsen och i
svenskt näringsliv i övrigt. Andelen kvinnor på vd-posten har också
ändrats marginellt mellan 2012 och 2018.
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Källa: Årsredovisningar. Beräknat på totalt 49 företag 2012 och 35 företag 2018.

Genomgången visar att kvinnorna i styrelserna och på vd-stolen har
blivit fler under 2010-talet, men det är långt kvar till en jämställd
bransch. Även om andelen kvinnor med styrelseuppdrag har ökat
saknar en fjärdedel av alla dagstidningar helt kvinnor i styrelserna.
2012 saknades kvinnor i 23 procent av bolagsstyrelserna, 2018 saknade
24 procent av dagstidningsföretagen kvinnor sina styrelser.
Figur 11. Dagstidningsföretag med minst en kvinna i styrelsen
2012 och 2018 (procent)

”GMMP handlar främst om nyhets
innehåll, men de redaktionella
strukturerna, ägande och styrning
har betydelse för nyhetsarbetet.”

Minst en kvinna i styrelsen

Ingen kvinna i styrelsen
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Källa: Årsredovisningar. Beräknat på totalt 49 företag 2012 och 35 företag 2018.
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Tabell 3. Andel kvinnor och män i dagstidningsföretagens styrelser
och ledningar 2018 och 2012 (procent)
Kvinnor (%)

Män (%)

N-tal

Styrelseledamöter
(medelvärde)

2018

29

71

147

2012

24

76

315

Abrahamsson, Ulla B (1990). Hälften vunnet? Sveriges Radios
jämställdhetsarbete under 10 år och avstamp inför 90-talet.

Styrelseordförande

2018

11

89

35

2012

9

91

47

Aftonbladets kvinnliga journalister (1979). Dokumentet - och vad
hände sen? Stockholm: Rabén & Sjögren.

2018
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15
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2018
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…
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Anställda (medelvärde)

2018

44

56

2 853

2012

…
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…

VD

Källa: Årsredovisningar. Beräknat på totalt 49 företag 2012 och 35 företag 2018.

Radio- och tv-bolag
Nordicom har även granskat könsrepresentationen i tio svenska
radio- och tv-bolag. Etermedierna har genomgående högre andel
kvinnor i ledningen, men det är framför allt public service-bolagens
styrelseledamöter och vd:ar som drar upp andelen kvinnor. Fem av nio
vd:ar var kvinnor 2018 (TV4 och CMore hade samma vd). Totalt var 35
procent av ledamöterna kvinnor medan nio av tio styrelseordföranden
var män.
Kommentar: Datainsamlingen och bearbetningen är gjord av Ulrika Facht på Nordicom och
materialet är hämtat ur årsredovisningar från framför allt Bolagsverket och Retriever Business.
Informationen gäller data på balansdagen (2018-12-31 och 2012-12-31). Företagen som ingår i
underlaget har handplockats efter bedömning av var respektive företags operativa verksamhet
ligger. I underlaget ingår både stora och små företag. Storleken på styrelser varierar även mellan
företag av jämförbar storlek.
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Hitta mer via kvinnohistoriska samlingarna
KvinnSam vid Göteborgs universitetsbibliotek är ett nationellt
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har utvecklat flera portaler och databaser, bland annat databasen
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Nytt dataset med globalt perspektiv
Forskningsprojektet Comparing Gender and Media Equality Across
the Globe vid JMG har skapat ett dataset om nyhetsmedier och
jämställdhet, GEM-datasetet. Datasetet kan laddas ner
i olika format från JMG:s hemsida. Där finns också
boken Comparing Gender and Media Equality Across
the Globe där internationella forskare ger exempel på
hur datasetet kan användas. I boken finns också en
översikt av globala åtaganden, olika branschinitiativ
samt några slutsatser om den globala utvecklingen.
Projektet har även utvecklat ett enkelt index för
jämställdhet i nyheterna, som dels beskrivs utförligt
på engelska i Comparing Gender and Media Across
the Globe, dels i denna rapport på sidorna 66-70.
GEM-Indexet är tänkt att kunna användas både
inom forskning och på redaktioner.
GEM-datasetet kommer att uppdateras med nya data från
GMMP 2020 och andra källor. GEM-projektet leds av professor
Monika Djerf-Pierre och är finansierat av Vetenskapsrådet.
Här finns GEM-datasetet:
www.gu.se/forskning/gemdataset

Läs mer om projektet på JMG:s webbplats:
www.gu.se/forskning/medier-och-jamstalldhet

VI SOM HAR KODAT
OCH SKRIVIT RÄKNA
MED KVINNOR 2020
GMMP 2020 har genomförts med förhinder. På grund av corona
pandemin blev den planerade kodningen i mars inställd. I stället
skedde datainsamlingen 29 september 2020 och kodningen
genomfördes i fysiska rum där det var möjligt, samt över Zoom.
145 länder hade anmält sig för att koda, men till slut var det bara
116 länder som hade möjlighet att delta.
I Sverige var det initialt svårt att hitta personer som ville och kunde
koda på grund av pandemin, men till slut fick vi ihop ett stort gäng
studenter från JMG vid Göteborgs universitet och JMK vid Stockholms
universitet, personal från JMG och Medieinstitutet Fojo vid
Linnéuniversitetet, familjemedlemmar och andra engagerade personer
som tog sig tid att gå igenom provkodning och kodning. Agneta
Söderberg Jacobson ansvarade för kodningen med Fojo och Maria
Edström för kodningen i JMG:s regi.
Stort tack till alla inblandade i Stockholm, Göteborg och Kalmar!
➜ Personer som kodade via Fojo: Anders Behrmann, Annicka
Flovin, Kersti Forsberg, Annelie Frank, Caroline Fredholm, Helena
Gailani, Caroline Hammargren, Rebecka Jacobson, Janett Khador,
Johanna Mannergren Selimovic, Jenny Rönngren och Agneta
Söderberg Jacobson.
➜ Personer som kodade via JMG: Lovisa Andersson, Nils Arnell,

Monika Djerf-Pierre, Maria Edström, Victoria Graf, Amanda
Haraldsson, Gunilla Ivarsson, Josefine Jacobsson, Teo Kristjansson,
Simone Lindsten, Nike Lundahl, Fredrik Löfgren och Karin Zwinkels.
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➜ Redaktörer för Räkna med kvinnor 2020 är Maria Edström och

Josefine Jacobsson. Maria Edström har analyserat GMMP-datan och
Josefine Jacobsson har ansvarat för enkäten till journalistutbildningarna
och genomfört flera av intervjuerna i avsnittet Medierna svarar.
➜ I årets rapport har också följande skribenter bidragit med
texter: Elfete Kadrija har skrivit om utvecklingen inom Bonnier

News, Jenny Rönngren har skrivit om internationella satsningar inom
utbildningsområdet, och Agneta Söderberg Jacobson har skrivit om
deltagandet av Fojos partnerländer i GMMP 2020. Statistiken om
mediebolagens struktur är insamlad av Ulrika Facht på Nordicom.
➜ Tryck och layout har finansierats av Jämställhetsmyndigheten.

GMMP 2020 har genomförts
med förhinder. Tack till alla
som deltog!

Kodare i Stockholm, Kalmar, Göteborg, Ryssland,
Kambodja och Myanmar.
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Maria Edström

Josefine Jacobsson

Maria Edström, docent vid institutionen för journalistik, medier
och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet. Nationell
koordinator för GMMP Sverige och ansvarig för rapportens innehåll.
Edström har deltagit i GMMP sedan år 2000 och varit redaktör
för Räkna med kvinnor sedan 2005.
Josefine Jacobsson, journalist, har en master i mänskliga rättigheter
och jobbar som kommunikatör vid Jämställdhetsmyndigheten.
Jacobsson har deltagit i GMMP sedan år 2015 och varit medredaktör
för Räkna med kvinnor sedan dess.

Räkna med kvinnor 2020
kan laddas ner från JMG:s
webbplats.
GMMP 2020 och de nationella
rapporterna finns att ladda ner
på whomakesthenews.org
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Nyheter handlar om att välja. Fortfarande väljs kvinnor bort
när nyhetsredaktioner ska beskriva världen. Kvinnor utgör halva
världens befolkning men förekommer bara i en fjärdedel av
det globala nyhetsflödet. Det visar nyhetsstudien Global Media
Monitoring Project (GMMP) 2020. Bristen på jämställdhet
i nyheterna är ett demokratiproblem.
I svenska nyhetsmedier är 38 procent av alla nyhetssubjekt
kvinnor, vilket är en betydligt högre andel jämfört med tidigare
undersökningsår. Fortfarande är dock ämnen och positioner
könsmärkta och männen dominerar i mediebolagens toppskikt.
Räkna med kvinnor 2020 berättar också om hur svenska medie
företag arbetar med genus och jämställdhet och vilket ansvar
journalistutbildningar tar. Rapporten lyfter också en rad förslag
på vägar framåt.
Räkna med kvinnor 2020 är producerad vid institutionen för
journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet
i samarbete med Medieinstitutet Fojo.
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