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För oss på Mediekompaniet har journalistik 
en självklar plats i vårt demokratiska  
samhälle. Men den publicistiska rollen  
medför också ett ansvar som handlar om  
att spegla samtiden och de människor som 
man har som syfte att informera. Ett  
välbalanserat medielandskap gynnar alla 
delar av befolkningen, inte minst när det 
kommer till den lokala kontexten, som  
skapar relevans och tillhörighet i en för  
övrigt svårnavigerad global värld.

I början av året aviserade Rättvise- 
förmedlingen nedläggningen av sin  
organisation. I samband med det stod det 
klart att Rättvisaren inte längre skulle komma 
att ges ut – rapporten som sedan 2015 tittat  
på vem som får utrymme i svenska nyhets- 
medier. Därför tog vi på Mediekompaniet 
över stafettpinnen och har gjort årets  
rapport tillsammans med Kantar Sifo.

Rättvisaren beskriver inte hela mediebilden. 
Den har heller inte som syfte att måla ut vem 
som gör rätt eller fel i sin nyhetsrapportering. 
Istället belyser den vilka som får synas  
i mediebevakningen, hur ofta och i vilka  
sammanhang. Varför är det intressant kan 
man fråga sig? Om vi tänker oss att nyhets-
medier är samhällets spegelbild, så ger den 
oss betraktare (läsare) en viktig tidsmarkör. 
Den avspeglar samhällets invånare och 

karaktärer, uppsidor och nedsidor, fel och 
brister.

Lika viktigt som det är med oberoende  
journalistik bör det då också vara för  
denna ”spegel” att avspegla alla samhällets 
invånare. Men det vår rapport visar på, är att 
alla människor inte alltid får synas i medier, 
eftersom samhället och vår samtid inte alltid 
är rättvis. Detta kan vi kalla nyhetsmediers 
dilemma.

I Rättvisaren 2019 har vi analyserat 3 000 
artiklar där minst en fysisk person före- 
kommer (förutom journalisten) från såväl 
lokalmedia som rikstäckande medier. Likt 
tidigare år visar det sig att medierapport- 
eringen till mångt och mycket är ojämställd. 
Kvinnor får i regel inte lika mycket utrymme 
som män – oavsett ålder, yrke eller funktion. 
Allra tydligast är det för kvinnor över 50 år. 
De får tydligt mindre plats i det svenska 
medielandskapet.  Något som gör att  
kvinnor lever i mediernas skugga under  
stora delar av sitt vuxna liv

Men hur ska då media rapportera om  
samhället på ett juste och rättvist sätt?  
Och vilken roll har de? Det var frågor som 
dök upp när vi påbörjade arbetet med årets 
rapport. Bör de spegla befolkningen så  
som den ser ut? Eller ska de spegla  
samhällsmönstret?

Nytt för i år är att vi i större utsträckning 
gjort jämförelser med annan statistik för  
att skapa en tydligare referensbild till datan.  
Till exempel har vi tittat på antalet yrkesverk-
samma chefer och idrottsutövare inom båda 
könen. 

För oss är det viktigt att lyfta dessa fråge- 
ställningar och samtidigt skapa en diskussion 
om de utmaningar som vi står inför på  
20-talet. Rättvisaren är ett bidrag till det  
förändringsarbete som vi alla måste vara 
en del av. Nu börjar ett gediget arbete med 
seminarier och utbildningar om hur vi får  
till en mer nyanserad medierapportering  
där kvinnor och män ges lika mycket plats.  
Oavsett ålder, yrke eller funktion. Detta  
menar vi berör alla samhällets rum och 
arbetsplatser, inte bara medier. Men vi kan 
använda medier som en utgångspunkt för  
att spegla det samhälle som du och jag  
lever i.

Jobbar du inom media eller är lärare inom  
utbildningssektorn? Tveka inte att höra av 
dig till oss för att boka in ett seminarium eller 
workshop. Vårt nya verktyg Mediemätaren 
hjälper redaktioner att få en bättre överblick 
över representationen i sin bevakning.

Trevlig läsning!

Ricki Rebecka Petrini 
Marknads- och kommunikationschef, Mediekompaniet

Vilken roll har  
medierna och hur  
speglar de vår samtid?

Så här kommer arbetet med rapporten  
Rättvisaren att leva vidare. I första fasen 
fokuserar vi på att synliggöra problematiken 
med skev representation i medier.
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Varför är det så viktigt att 
genusrepresentationen...

...är tämligen jämn i medierna i allmänhet 
och i nyhetsjournalistiken i synnerhet? Kan 
man fråga sig. Mitt svar är att det är viktigt 
för att demokratin ska fungera. En fungerande 
demokrati kräver att det finns ett system där 
åsikter kan nötas och blötas samt en möjlighet 
till ett dubbelriktat informationssystem, från 
makten till medborgarna och vice versa.

Vems åsikter och kulturyttringar är det som 
kommer till tals i svenska medier? Och har 
olika åsikter egentligen möjligheter att göra 
sig hörda? Är det så att en genuskategori, 
dvs. ett av könen, har större möjligheter  
att göra sina åsikter hörda i den offentliga  
debatten? Om så är fallet menar jag att  
vi har ett demokratiproblem. Det är med  
andra ord viktigt i en levande demokrati 
att alla medborgartyper –  kvinnor, män, 
svenskar, invandrare, hög- och lågutbildade 
med flera får lov att komma till tals, och att
var och ens röst är lika mycket värd i den  
offentliga debatten. Detta resonemang  
leder till att det inte bara är viktigt att alla 
medborgartyper syns i debatten. Frekvensen 
av medierepresentationen är bara en sida av 
myntet. Det är alltså lika viktigt att man när 
man faktiskt syns, eller får komma till tals i  
medierna, visas den respekt som sig bör  
för de åsikter som man framför. För att en 
demokrati ska fungera måste människor  
på något sätt se sig själva som medborgare, 
dvs. känna att de är delaktiga och ingår i ett 
större sammanhang såsom en given kultur. 
I detta sammanhang är medierna en mycket 
viktig aktör för att få oss att känna oss som 
medborgare. 

Årets mätning – Rättvisaren 2019 – visar 
dessvärre på att mycket återstår för att  
förverkliga det som anförs i ovanstående  

resonemang. Mätningen visar att män  
står för två tredjedelar av alla närvarande  
personer i nyhetsflödet. Denna siffra  
stämmer väl överens med tidigare studier 
under de senaste decennierna, dvs. att 
kvinnors andel legat på ungefär samma 
nivå, runt 30 procent. En tredjedel kvinnor 
i nyheterna – är det så bra det kan bli? Har 
kvinnorna i Sverige nått nyheternas glastak? 
Rättvisaren visar även tydligt att kvinnor är 
ännu sämre representerade när det gäller 
utrikesnyheter än vad som är fallet för  
inrikesnyheter. 

Årets Rättvisare visar även tydligt att trenden 
består avseende vilka bevakningsområden 
som har olika könsmarkering, såtillvida att 
män återfinns inom de så kallade hårda 
nyheterna (lag och ordning, olyckor, ekonomi, 
näringsliv) medan kvinnorna återfinns inom 
de så kallade mjuka nyheterna (vård/omsorg, 
sjukvård och skola).

Sorgligt nog visar Rättvisaren att det  
faktum att Sverige har ett tämligen 
jämställt parlament inte avspeglar sig i medie- 
representationen. Detta är anmärkningsvärt 
inte minst med tanke på att det finns flera 
kvinnor som är partiledare och även att vi 
sedan en tid tillbaka haft kvinnor på ”tunga” 
ministerposter (finans och utrikes) som  
brukar erhålla stor mediebevakning.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att  
det går långsamt med att få en rättvis medie-
representation. Om man vill synas i svenska 
medier är det bästa att vara man, medel- 
ålders, ha makt och ett sportintresse. Om 
man vill vara osynlig i svenska medier är  
det bästa att vara kvinna, gärna äldre och  
diskutera omsorgsfrågor.

Detta kan också sägas på följande sätt:  
Vi lär oss se och tycka till om vår omvärld här  
hemma och utomlands via vita medelålders 
män med makt och deras ögon. De har  
tolkningsföreträde för vad vi ska tycka,  
känna och bilda opinion kring. 

Jag tror dock att varenda nyhetschef och  
reporter – nästan alla i alla fall – håller med 
mig om att alla ska ha lika möjligheter att 
komma till tals i det offentliga samtalet.  
Frågan är då: varför händer så lite och  
varför går det så långsamt?

Gunilla Jarlbro,  
Professor, Medie- och  
kommunikationsvetenskap

Stefan Eklund  
Chefredaktör, Borås Tidning

Petri Kajonius 
Docent och lektor i personlighets- och  

socialpsykologi på Högskolan Väst

RAPPORTENS EXPERTER
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Om undersökningen 
Mätningarna i undersökningen Rättvisaren 
2019 är utförda av Kantar Sifo. Kantar Sifo är 
idag Sveriges ledande marknadsundersök-
ningsföretag och är den svenska grenen av 
den globala koncernen Kantar. 

Analysen i Rättvisaren 2019 baseras på  
3 000 slumpmässigt utvalda artiklar, så kallade 
införanden, från ett urval redaktionella medier, 
både på nationell och lokal nivå. Underlaget 
har tagits fram genom ett slumpmässigt 
urval av införanden publicerade under perioden  
1 januari till och med 31 augusti 2019. 

Medier i undersökningen

Större medier  Lokala medier
Aftonbladet  Borås Tidning
Expressen  Norran
Dagens Nyheter  Uppsala Nya Tidning 
Dagens Industri  Östgöta Correspondenten
Göteborgs-Posten  Nya Wermlands-Tidningen
Svenska Dagbladet  Vestmanlands Län Tidning
Sveriges Radio  Nerikes Allehanda
SVT   Dalarnas Tidningar
Sydsvenskan  Jönköpings-Posten
   Västerbottens-Kuriren

Analysen baseras på mediernas webb- 
editioner. Kantar Sifos mediemätningar  
visar att räckvidden för printmedier dalar  
medan räckvidden online istället ökar. 

Kodningen av ämnen har  
baserats på införandets  
huvudvinkel där störst vikt  
har lagts vid rubrik och  
ingress. Exempelvis: en  
artikel med rubriken  
”Bråk på fotbollsmatch”  
har kategoriserats under  
kategorin Lag och ordning.

Undersökningen bygger på införanden där 
en fysisk person finns närvarande i texten, 
antingen citerad eller omnämnd. Journalisten 
är i det här fallet exkluderad som aktör.  
De införanden som saknar förekomst av 
fysiska personer, har valts bort.

Samtliga införanden har sedan kategoriserats 
manuellt utifrån ett antal på förhand  
definierade variabler. Ljud, rörlig bild 
och bild ingår inte i analysen.

Ämneskategorier

• Arbetsmarknad
• Bostad/hem
• Det politiska spelet
• Diskrimineringsgrunder/jämställdhet
• Ekonomi, näringsliv, finans, handel
• Fritid/resor/feature/reportage
• Försvar och säkerhet, krig och 
   konflikt 
• Hälsa och mat
• Idrott och sport
• Infrastruktur och kommunikation
• Kultur/nöje/kändisar 

Kategorisering

• Lag och ordning (här även brott)
• Lokalsamhälle (aktiviteter,  
   evenemang, föreningsliv)
• Migration/integration
• Miljö/klimat
• Olyckor
• Skola/utbildning/forskning
• Sociala frågor
• Teknik/digitalisering
• Vård/omsorg/sjukvård
• Övrigt

Följande datum ingår i analysen: 
2019-01-11, 2019-02-04, 2019-02-18,  
2019-02-21, 2019-03-03, 2019-03-25,  
2019-03-31, 2019-04-11, 2019-05-07,  
2019-05-17, 2019-06-05.

Funktioner 

I varje artikel har en till tre fysiska personer kodats 
utifrån ålder, kön samt de fyra etablerade funktioner-
na talesperson, yrkesperson, expert och civilperson. 
En fysisk persons närvaro kallas i undersökningen för 
”förekomst”.

Inte alla förekomster – men de allra flesta  
– har en tydlig funktion.

Ålder 

Vid ålderskodning har Kantar Sifo utgått från den  
ålder som anges i artikeln, fakta om kända personer 
eller antaganden som går att göra utifrån annan  
information. När inget av detta har varit möjligt,  
har ålder inte kodats.

Andra innehållsanalyser 
• Institutet för mediestudiers innehållsanalys 2007-2018

• Kantar Sifo Mediemätaren (i samarbete med Sveriges Radio) 

Statistik om Sveriges befolkning: 
• SCB statistikdatabasen

• SCB arbetskraftsundersökning (2018) 

Statistik om svenska chefer 
• Kantar Sifos undersökning Orvesto Konsument 2019:2 

Statistik om idrottsutövande 
• SCB om idrottsutövande hos befolkningen (2017) 

• Riksidrottsförbundet: Idrottsrörelsen i siffror (2018) 

Statistik om brott och kriminalitet 
• Brottsförebyggande rådet (BRÅ): Statistik lagförda personer (2018)

• Brottsförebyggande rådet (BRÅ): Utsatthet för brott (2017)

• SCB yrkesstatistik (2017) 

Statistik om ekonomi, finans och handel 
• Albright-rapporten (2019): Fastighet först i mål 

• Arbetsvärlden om SCB:s yrkesstatistik 2017 

• SCB yrkesstatistik (2017) 

Kön 

För att kategorisera kön har entydiga kvinno- och 
mansnamn samt pronomen använts för identifiering av 
kvinnor och män. När det framgår i artikeln att personer 
ifråga tydligt identifierar sig som icke-binär har dessa 
kategoriserats som sådana. 

När endast ålder har framgått och både namn och 
pronomen inte har kunnat ge entydig definition av kön 
(exempelvis ”Kim”), har individernas kön kategoriserats 
som okänt.

Redaktionell ton 

Artikelns redaktionella ton mäts efter en tregradig skala 
– positiv, negativ, neutral – med avseende på vinklingen 
av artikelinnehållet. Metoden utgår från en textanalys, 
där särskild vikt läggs vid värderande ord och beskriv-
ningar. Rubrik och ingress väger tyngre än brödtexten. 

Övrigt 

Kantar Sifo har även, när så har bedömts relevant, ställt 
undersökningens resultat mot andra typer av statistik. 
Den här statistiken visar inte hela verkligheten – och 
går oftast inte att jämföra rakt av med utfallet – men är 
tänkt att tillföra perspektiv till undersökningens resultat. 
Källhänvisningar till dessa finns längre ner.

Källhänvisning

• Civilperson – pratar i egenskap av privatperson

• Yrkesperson – pratar i egenskap av sitt yrke,  
   representerar sig själv och sina personliga  
   erfarenheter och åsikter

• Talesperson – företräder en organisation/företag

• Expert – talar i egenskap av sina expertkunskaper

Statistik om representation i regering,  
riksdag och kommunfullmäktige 
• Regeringskansliet: Representation i regeringen

• Valmyndigheten: Representation i riksdagen (2018)

• SCB: Representation i kommunfullmäktige (2018)

• Regionfakta: Representation i kommunfullmäktige (2018) 

Statistik vård, sjukvård och omsorg 
• SCB yrkesstatistik 2016

• Socialstyrelsen: Statistik om legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal 2018

• Försäkringskassan: Socialförsäkringen i siffror (2018) 

Statistik skola, utbildning och forskning 
• SCB: Personal i grundskolan efter utbildning (2018)

• Universitetskanslersämbetet: Statistik om personal vid  

universitet och högskolor (2019) 

• Universitetskanslersämbetet: Studenter och examinerade på  

grundnivå och avancerad nivå 2017/18 

• Universitetskanslersämbetet: Andel kvinnliga professorer (2018) 
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Ålder
Kapitel 1

en svenska befolkningen består av lika delar män  
och kvinnor. Representationen i medierna ser dock  
annorlunda ut. Faktum är att Rättvisaren 2019 visar 

att män står för två tredjedelar av den mediala närvaron.  
Utfallet är detsamma i landsortsmedierna som för de större  
rikstäckande redaktionerna. Bryts kvinnors och mäns medie- 
närvaro ner på åldrar ökar gapet mellan andel av befolkningen  
och andel representation i medierna med stigande ålder.  
I åldersgruppen 50-64 år är knappt tre av tio en kvinna. Störst 
är skillnaden i åldern 65-80 där endast var fjärde närvarande 
person är en kvinna. 

K APITEL  1:  ÅLDER

Vart tar kvinnor 
över 50 vägen? 

RÄTTVISAREN 2019
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Vem uttalar sig i 
svenska medier?
Högst representation av kvinnor 
finns i den yngsta åldersgruppen, 
0–17 år. Där står flickor för  
53 procent av alla förekomster  
i svenska medier.  Värt att note-
ra är att det är en person som i 
stor utsträckning står för denna 
överrepresentation av flickor, 
Greta Thunberg. Om Greta inte 
inkluderats i rapporteringen hade 
könsfördelningen för tjejer och 
killar i åldersgruppen  
0–17 varit helt jämn.

7

Män Kvinnor

0-17 år 18-24 år 25-34 år 35-49 år 50-64 år 65-80 år 80+ år

Närvaro i medier  
i relation till ålder

RÄTTVISAREN 2019

Rapporten visar att mycket arbete 
återstår när det gäller representation 
i medierna, inte minst ur ett genus-
perspektiv. Den skevheten speglar 
förstås situationen i samhället, men 
det borde vara en uppgift för media 
att påverka den genom en mer  
genomtänkt policy när det gäller 
representation. Intressant är också 
Greta Thunberg-effekten. Att hon  
i Sverige ofta möts av kritik kan ha 
att göra med en ovana att höra unga 
komma till tals i medierna. Rapporten  
visar att de är kraftigt under- 
representerade där.

”

STEFAN EKLUND

47 61 64 63 72 75 6653 39 36 37 28 25 35 %



De som får sina röster hörda i störst utsträckning är de i 
åldersspannet 35–64 år. De yngsta och äldsta grupperna 
i samhället kommer däremot sällan till tals i medierna. 
De blir snarare omtalade än får höras själva.  

Sett till fördelningen bland kvinnor 
och män i respektive åldersgrupp är 
det möjligt att se ytterligare skillnader. 
I åldrarna 25-34 är kvinnor starkt  
underrepresenterade i svenska  
medier. Endast drygt var tredje  
person är en kvinna. 

Kvinnor har en högre medellivslängd 
än män i Sverige (kvinnors medellivs-
längd är 84 år och mäns medellivs-
längd är 81 år) men efter att kvinnor 
fyllt 50 år förekommer de i än mindre 
utsträckning. 

År

I utrikesrapporteringen i undersökningen är 
könsfördelningen ännu skevare då 22 procent  
är kvinnor och 78 procent är män.

Män står för två 
tredjedelar av 
medienärvaron.
När män och kvinnor ges utrymme, kommer 
de till tals i samma utsträckning. Skillnaden 
är dock att män ges fler möjligheter att uttala 
sig i medier, närmare bestämt dubbelt så 
många gånger än vad kvinnor får.

34 % inrikes

22 % utrikes

66 % inrikes

78 % utrikes

80+

65-80

50-64

35-49

25-34

18-24

0-17

23 % 77 %

61 % 39 %

69 % 31 %

66 % 34 %

46 % 54 %

37 % 63 %

28 % 72 %

Citeras Citeras ej

RÄTTVISAREN 2019
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Andel män i medierna Andel män i befolkningen (SCB)

0-17 år 18-24 år 25-34 år 35-49 år 50-64 år 65-80 år 80+ år

47 52 52 51 51 50 49 40 %61 64 63 72 75 66

Andel kvinnor i medierna Andel kvinnor i befolkningen (SCB)

0-17 år 18-24 år 25-34 år 35-49 år 50-64 år 65-80 år 80+ år

53 48 48 49 49 50 51 6039 36 37 28 25 35 %

Mätningen visar att män står för två  
tredjedelar av alla närvarande personer  
i nyhetsflödet. Denna siffra stämmer väl 
överens med tidigare studier under de  
senaste decennierna, dvs. att kvinnors andel 
legat på ungefär samma nivå, runt 30  
procent. En tredjedel kvinnor i nyheterna – 
är det så bra det kan bli? Har kvinnorna  
i Sverige nått nyheternas glastak?  
Rättvisaren visar även tydligt att kvinnor  
är ännu sämre representerade när det  
gäller utrikesnyheter än vad som är 
fallet för inrikesnyheter.

”

GUNNILLA JARLBO



Funktioner  
i medier

Kapitel 2

RÄTTVISAREN 2019

medierapporteringen återfinns oftast människor i  
varierande roller och omfattning. Dessa finns till för  
att läsaren tydligt ska kunna identifiera vem det är som  

säger någonting och vad den personen har för funktion i  
sammanhanget. I Rättvisaren har de förekommande  
individerna kategoriserats i följande fyra funktioner:  
Talesperson, Yrkesperson, Expert och Civilperson. 

K APITEL  2:  FUNKTIONER I  MEDIER

Våra roller  
i nyhets- 
rapporteringen

Då detta kapitel handlar om innehållet i rapporteringarna har  
därför information om själva journalisten/artikelskribenten inte inkluderats. 

Talesperson
Företräder en organisation

Exempelvis  
”M och KD vill ha fler svar från Wallström”

Expert
Syns i egenskap av expertkunskaper

Exempelvis 
USA-expert: Problemen inte över för Trump

Yrkesperson
Syns i egenskap av sitt yrke

Exempelvis 
Bonden Håkans kor dör – av skräpet:  
”Skär sönder”

Civilperson
Syns i egenskap av privatperson

Exempelvis  
Emil, 22, åker i mjukisbyxorna: 
 ”Besviken på mig själv”
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Talesperson: 35 %
Yrkesperson: 34 %

Expert: 6 %
Civilperson: 25 %

Talespersonen och yrkespersonen är  
vanligast förekommande, följt av civil- 
personen. I det stora flödet är experten mer 
sällan förekommande. Det är viktigt att skilja 
på de fyra funktionerna, såsom experten och 

talespersonen. Talespersonen besitter en viss 
expertis inom området det rapporteras om, 
men är främst en företrädare för ett företag 
eller en organisation. Experten syns endast i 
egenskap av sina expertkunskaper.
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32 % 68 %

39 % 61 %

40 % 60 %

Talesperson

Yrkesperson

Expert

Civilperson

Kvinnor Män

30 % 70 %

Manlig dominans  
bland samtliga  
funktioner 
När Rättvisaren analyserar könsfördelningen hos de olika 
funktionerna i medier finns det en gemensam nämnare. 
Det är fler män än kvinnor som förekommer i samtliga 
fyra funktioner. 

Störst skillnad är det inom funktionen talesperson.  
Talespersonerna har ofta en ledande position, exempelvis 
vd eller chef. Hela 70 procent av alla talespersoner som 
dyker upp i nyhetsflödet är män. Siffran korrelerar väl 
med hur könsfördelningen faktiskt ser ut bland svenska 
chefer, där andelen män är 67 procent. *

Könsfördelningen för yrkespersoner är nästan  
densamma som för talespersoner. Denna siffra åter- 
speglar dock inte könsfördelningen i samhället. Enligt 
SCB är andelen kvinnor bland anställda 50 procent. **

Knappt 4 av 10 experter som figurerar i medier är kvinnor. 
Resterande 6 av 10 utgörs av män. Många av dessa är 
forskare eller experter från universitet och högskolor.  
För att sätta siffran i en samhällsenlig kontext är  
46 procent av all forskande och undervisande  
personal på högskolor kvinnor. ***

Inom funktionen civilpersoner synliggörs en under- 
representation av kvinnor som inte speglar samhälls-
strukturen. 60 procent av alla civilpersoner som ges  
plats i medier är män medan 40 procent är kvinnor. 
Könsfördelningen bland befolkningen i Sverige är  
50 procent män och 50 procent kvinnor.

* Kantar Sifos undersökning Orvesto 2019:2
** SCB arbetskraftsundersökning (2018)
*** Statistik hämtat från UKA (Universitetskanslersämbetet)

Sett till hur samhällsstrukturerna 
har sett ut har män i det stora hela 
alltid suttit på ledande positioner. 
Positioner där de har behövt ta 
plats för att klara av konkurrensen. 
Det i sin tur har fött fram  
generationer av män som ser det 
som en självklarhet och ett måste 
att synas och höras. Inte minst i 
medier.

”

PETRI KAJONIUS
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Den fria 
kreatören

Rebellen/underdogen/
visselblåsaren

Äventyraren/
entrepenören

Hjälten

Drottningen/
härskaren

Strategen/rådgivaren

Visheten/mystikernFörvaltaren

Den försiktiga/
den godtrogne/
idealisten

Den samlande
kraften/lagspelaren

Kompisen/
medhjälparen

Narren/
skojaren

Den dramaturgiska  
aspekten i medier 
Utöver funktioner är det möjligt att titta på vilka  
dramaturgiska roller som individer tilldelas i medierna, 
något som nedanstående modell visar. Rollerna har 
kodats enligt en modell där skalorna skiljer på olika 
perspektiv:

• Högst upp i modellen återfinns det extroverta  
perspektivet, det vill säga det som är utåtriktat. 

• I modellens nedre delar återfinns det introverta  
perspektivet, det som är lugnt och eftertänksamt.

• I modellens vänstra delar återfinns det kollektiva  
perspektivet, det perspektiv som lyfter gruppen.

• I modellens högra delar återfinns det individuella 
perspektivet, det perspektiv där individen lyfts.

Cirklarna i modellen  
representerar omfattningen 
som tilldelats de olika  
dramaturgiska rollerna.  
Det är tydligt att den  
starka individen dominerar i  
nyhetsflödet. Även om medie- 
berättelserna många gånger 
handlar om kollektivet så 
gestaltas det genom de  
starka individerna.

Med andra ord... 
de som sitter på makten, de  
utåtriktade, de framgångsrika, de  
som vågar utmana och de som tar 
den klassiska hjälterollen är de 
som syns mest i media.

Det är även tydligt 
vilka roller som  
har svårare att få  
utrymme. Det finns 
mycket mindre  
medial plats för  
den tveksamma,  
tvivlaren och den 
försiktiga.

I Sverige har vi länge präglats av  
en så kallad statsindividualism.  
I korthet innebär det att staten  
och individen ingår i en allians  
där staten gör allt den kan för att 
undanröja alla strukturella hinder 
för individer att nå sina livsmål. 
Medan individen samtidigt ställer 
sitt liv till statens förfogande i form 
av skatter och laglydighet. Något 
som lett till att det svenska folket 
är mer individualistiska än i större  
delen av västvärlden, varför vi  
kanske har lättare att lyfta det 
individuella perspektivet.

”

PETRI KAJONIUS
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Inrikes/Utrikes/Lokalt/Riks

Kapitel 3

Frågor i  
publiciteten

ediernas rapportering skildrar  
samhället ur en mängd olika  
perspektiv, men vilka ämnen får 

egentligen störst utrymme i nyhetsflödet  
när fysiska personer är inblandade?  
Idrott & sport toppar listan både när det  
kommer till inrikes- och utrikesnyheter.  
Inom inrikesrapporteringen kommer  
därefter lag & ordning, kultur & nöje samt  
ekonomi. Bland utrikesnyheterna ser det lite  
annorlunda ut. Här rapporteras det i högre 
grad om det politiska spelet följt av lag & 
ordning. Inom dessa områden är det stor 
skillnad på vem det är som får synas. 

Det ämne där fysiska personer förekommer 
som oftast, det vill säga idrott & sport, är 
även det ämne där kvinnor andelsmässigt 
syns i lägst grad. Kvinnor är starkt under- 
representerade i sportjournalistiken i  
undersökningen och utgör endast en  
fjärdedel av förekomsterna. Vilket går  
att jämföra med könsfördelningen hos  
landslagsaktiva elitidrottare som består  
till 47 procent av kvinnor*. 

K APITEL  3:  FRÅGOR I  PUBLICITETEN

Medieagendan  
domineras av män 

*SCB och Riksidrottsförbundet

Det går långsamt med att få en 
rättvis medierepresentation.  
Om man vill synas i svenska  
medier är det bästa att vara 
man, medelålders, ha makt och 
ett sportintresse. Om man vill 
vara osynlig i svenska medier är 
det bästa att vara kvinna, gärna 
äldre och diskutera omsorgs- 
frågor.

”

GUNILLA JARLBRO
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Idrott/sport    21%

Lag & ordning   18 %

Kultur/nöje   10 %

Ekonomi/näringsliv  8 %

Olyckor    6 %

Det politiska spelet   5 %

Miljö/klimat   3 %

Infrastruktur   3 %

Lokalsamhälle   3 %

Vård/omsorg/sjukvård 3 %

Idrott/sport   23 %

Det politiska spelet  21 %

Lag & ordning    13 %

Försvar & säkerhet   12 %

Kultur/nöje   11 %

Ekonomi/näringsliv  6 %

Diskrimineringsgrunder  4 %

Olyckor   3 %

Miljö/klimat   3 %

Sociala frågor    1 %

Inrikesnyheter

Utrikesnyheter

RÄTTVISAREN 2019



15

38 %

32 %

23 %

6 %

13 %

38 %

30 %

15 %

6 %

8 %

34 %

24 %

14 %

4 %

6 %

Sjukvård

Klimat & miljö

Äldreomsorg

Jämställdhet

Bostäder

Integration

Invandring

Pensioner

Skatter

Den ekonomiska situationen

Lag och ordning

Skola

Välfärd

Ekonomi

Jämlikhet

44 %

41 %

39 %

40 %

35 %

38 %

Sjukvård

Integration

Klimat & miljö

Lag & ordning

Integration

Invandring

De största utmaningarna i Sverige  
enligt män och kvinnor i andelen  
procent av allmänheten:

Sveriges största utmaningar enligt kvinnor:*

Sveriges största utmaningar enligt män:*

RÄTTVISAREN 2019

Integration, sjukvård samt lag & ordning  
är samhällets tre viktigaste utmaningar  
enligt svenskarna*. Till viss del speglas  
det i mediebevakningen. Lag & ordning 
tar nämligen näst störst plats i medie- 
utrymmet. Något som också är en av  
de viktigaste utmaningarna i samhället, 
speciellt enligt män. Det kvinnor ser som 
de viktigaste samhällsutmaningarna får 
dock inte samma utrymme i analyserade 
artiklar. Kvinnor anser att klimat &  
miljö är den näst viktigaste samhälls- 
utmaningen men frågan hamnar i den  
här undersökningen betydligt längre ner.

*Undersökning av Kantar Sifo, juni 2019  
(2100 intervjuer via webbpanel)
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Könsfördelningen inom olika ämnen

Kvinnor är under- 
representerade inom  
det politiska spelet 
– trots en relativt  
jämställd representation 
bland yrkesutövande
Som tidigare nämnts, kan kvinnors underrepresen-
tation i medierna ibland förklaras av skevheter som 
finns i samhällsmönstren. Det kan handla om att de 
helt enkelt är underrepresenterade inom vissa  
branscher eller positioner. Men detta är inte alltid  
förklaringen. Ett exempel är rapportering om det 
politiska spelet, såsom opinionsundersökningar, 
regeringsbildningen och partiledarbyten, där det 
finns skevheter trots en relativt jämställd riksdag och 
regering. Under analysperioden var nästan hälften av 
ministrarna kvinnor och tre till fyra partiledare  
av totalt nio var kvinnor.

Kvinnor 29 %

Män 71 %

Lag & ordning

Kvinnor 37 %

Män 63 %

Det politiska speletEkonomi/näringsliv

Kvinnor 31 %

Män 69 %

Sorgligt nog visar Rättvisaren att det faktum  
att Sverige har ett tämligen jämställt parlament 
inte avspeglar sig i medierepresentationen. 
Detta är anmärkningsvärt inte minst med  
tanke på att det finns flera kvinnor som är  
partiledare och även att vi sedan en tid tillbaka 
haft kvinnor på ”tunga” ministerposter  
(finans och utrikes) som brukar erhålla  
stor mediebevakning.

”

GUNILLA JARLBRO

RÄTTVISAREN 2019

Endast 39 %  
av alla experter  
i medier  
är kvinnor

30 % av alla 
talespersoner 
i medier är 
kvinnor

Vård, omsorg och sjukvård är ett av få  
områden där kvinnor utgör en majoritet  
i publiciteten och står för 60 procent av  
förekomsterna. 

Skola, utbildning och forskning är ett annat 
ämne där kvinnor får större utrymme och 
står för 57 procent av förekomsterna.
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Neutrala nyheter 42 %
Negativa nyheter 37 % 
Positiva nyheter   21 %  

Neutrala nyheter 38 %
Negativa nyheter 35 % 
Positiva nyheter   27 %  

Hur lokalmedier  
skiljer sig mot riksmedier
Rättvisaren har även kartlagt skillnader mellan 
lokal- och riksmedier. Nyhetsbyråer, främst TT 
Nyhetsbyrån, spelar en viktig roll i undersökningen. 
Främst i storstadsmedier, där fyra av tio analyserade 
artiklar med fysiska personer kommer från TT.  
I lokalmedier är det mer eget material än i riksmedier.

Lokalmedier mer positiva 
än riksmedier
Neutrala och balanserade nyheter står för fyra av tio 
införanden i undersökningen. Positiva och negativa  
står för 61 procent. I lokala medier publiceras det i 
högre grad positivt vinklade artiklar jämfört med  
storstadsmedier. Trots detta är andelen negativa  
vinklade artiklar lika stor. 

Sport och kulturnyheter är de mest positivt framställda 
områdena. När det kommer till nyheter om ekonomi 
och näringsliv är 25 procent negativt vinklade. Det 
är en låg andel jämfört med nyheter om politik och 
samhälle, där hälften av alla införanden är negativt 
vinklade. 

61% av 

alla experter 

i m
edier är 

män

RÄTTVISAREN 2019

Fördelning vinklade nyheter i 
nationella/storstadsmedier:

Fördelning vinklade nyheter 
i lokalmedier:

Andelen införanden från  
TT Nyhetsbyrån jämfört med  
annan eller ingen nyhetsbyrå:

73 % 

28 %

32 %

42 %Nationella/lokala

Inrikesnyheter

Lokala medier

Utrikesnyheter
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