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Genusforskning har i sig själv blivit ett signalord i mediernas rapportering.  
I den debatt kring enskilda forskares trovärdighet som följde efter TV-doku-
mentären Könskriget våren 2005 blev också hela genusforskningen ifråga-
satt. I mediedebatten generaliserades bilden av en enhetlig och tvivelaktig 
forskning, som vem som helst kunde tycka vad som helst om. Något utrym-
me för en mer nyanserad bild av genusforskning som ett mångfacetterat 
forskningsfält fanns knappast, och den förstnämnda bilden har envist, om  
än avklingande, hängt kvar i debatten. 

Rapporteringen har emellertid också skett på annat sätt, genom att genus-
forskningen har gett rika uppslag till reportage och fördjupningar som fått 
ansenligt utrymme. När det gäller medieframställningen av forskningens 
innehåll och användbarhet har genusforskningen i dessa sammanhang fram-
tonat betydligt mer positivt än i debatten. I reportagen har den signalerats 
som trovärdig och intressant.

Medierna tecknar med andra ord två motsatta bilder av genusforskning – en 
negativ och en positiv. Hur framträdande är dessa bilder och vilket utrymme 
ges åt framställningen av dessa bilder?

Nationella sekretariatet för genusforskning gav Jimmy Sand, som är informatör 
vid sekretariatet, i uppdrag att kartlägga svenska mediers spegling av genus-
forskningen. Han har i en genomgång av allt som skrivits om genusforskningen 
under en tioårsperiod, mellan åren 1997 och 2006, följt utvecklingen av medie-
rapporteringen. Han har också gjort en närmare studie av rapporteringens inne-
håll under året som föregick respektive följde den så kallade könskrigsdebatten, 
2004 och 2006. Rapporten belyser initierat hur media medverkar i konstruktio-
nen av en dubbeltydig genusforskningsbild.

Göteborg den 16 oktober 2007

Anne-Marie Morhed
Föreståndare
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Genusforskning har under de senaste åren varit omdiskuterat i medierna. Våren 2005 
visade Sveriges Television dokumentären Könskriget. det fick fart på en debatt om 
politisk styrning och om verklighetsförankringen hos genusforskares uttalanden i 
medierna. Samma år bildades föreningen Feministiskt initiativ, som beslutade att ställa 
upp i riksdagsvalet. Bland genusforskare hamnade särskilt styrelseledamoten Tiina 
Rosenberg i mediernas blickfång, tills hon tvingades lämna politiken.

det har funnits en föreställning om att jämställdhetspolitik och genusforskning 
har drabbats av en backlash. Efter en period då nästan alla partiledare tävlat om att 
kalla sig feminister, när det gjorts statliga satsningar som Nationella sekretariatet för 
genusforskning, Tham- och genusprofessurer, sägs vinden i offentligheten ha vänt. 
Jämställdhetspolitik var en ickefråga i valet 2006. Mediernas bevakning anges ibland 
som orsak. Men är medierna särskilt hårda mot genusforskning?

Genusforskning är ett fält på frammarsch. På 1960-talet engagerade det i Sverige 
ett fåtal forskare, men har på 40 år utvecklats till att bli ett etablerat forskningsfält. 
databasen GENA samlar doktorsavhandlingar inom kvinno-, mans- och genusforsk-
ning,1 och en titt där visar på ämnets tillväxt: Endast fem avhandlingar lades fram 
under 1960-talet, 25 stycken under 1970-talet, 101 under 1980-talet och 304 under 
1990-talet. Enbart under perioden 2000-2006 finns 487 nya avhandlingar registrerade 
i databasen GENA.2 det finns ett växande intresse för genusforskning.

Hur möts detta växande intresse i medierna? Motsvaras fältets tillväxt av ett ökat 
utrymme? Medierna har ofta makt att sätta dagordningen. de har inte i första hand 
makt att avgöra vilka åsikter publiken har, utan snarare makt att avgöra vilka frågor 
den har åsikter om.3 Hur medierna rapporterar om genusforskning, vilka aspekter 
som lyfts fram ur ett brett fält, kan få konsekvenser för allmänhetens och makthavares 
uppfattning. Hur har de senaste årens debatt påverkat intresset?

I den här rapporten undersöks mediebilden av genusforskning, i synnerhet hur fäl-
tet har bevakats i svenska pressen. Några frågeställningar har varit vägledande:

Hur har mängden artiklar om genusforskning utvecklats över tid?
Inom vilka sakområden har genusforskning uppmärksammats?
Skiljer det sig åt på vilket sätt olika områden har uppmärksammats, vad gäller 
ledare och debattartiklar kontra nyhetsjournalistik?

Vad mediebevakningen av genusforskning får för konsekvenser har däremot inte 
varit en frågeställning för denna undersökning. den frågan kräver ett annat material 
och andra tillvägagångssätt, och den lämnas därför öppen för andra att besvara.4

•
•
•

Inledning

1 databasen GENA (www.databasengena.nu) produceras av Kvinnohistoriska samlingarna i samarbete 
med Nationella sekretariatet för genusforskning. Avhandlingarna som finns där tillhör olika vetenskap-
liga discipliner, som sociologi, historia och litteraturvetenskap – endast ett mycket litet antal kommer 
från ämnet genusvetenskap.
2 I rapporten Genusforskning pågår. En kartläggning av i vilka institutionella miljöer forskning inom 
genusfältet bedrivs i Sverige, skriven av Annika olsson på uppdrag av Nationella sekretariatet för 
genusforskning, finns en utförligare kartläggning av fältets utveckling.
3 Asp, Kent, Mäktiga massmedier. Studier i politisk opinionsbildning (1986), s 48ff.
4 den sortens undersökningar har gjorts på andra områden. Se Hadenius, Stig & Weibull, lennart, 
Massmedier. En bok om press, radio och tv (åttonde upplagan, 2003), s 385.
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Mediearkivet och Presstext är två arkiv med material från de flesta svenska dagstid-
ningar, samt tidskrifter, nätsajter och telegrambyråer – inklusive en del nordiska utan-
för Sverige.  Allt redaktionellt material från de källor som anslutit sig till arkiven finns 
sökbart via arkivens nätsajter, men antalet anslutna källor varierar beroende på vilken 
tidpunkt man söker. de största dagstidningarna har funnits med länge, men t ex har 
Upsala Nya Tidning inte anslutit sig till något av arkiven, och Sydsvenskan anslöt sig i 
september 2006 (men Sydsvenskan-artiklar från hela år 2006 finns med i arkivet). 

dessa begränsningar innebär att undersökningen gjorts på en stor del av, men 
inte alla, tidningar som utgivits i Sverige. Undersökningen gör inte anspråk på att ge 
en heltäckande bild av hur pressen skrivit om genusforskning. den skildrar enbart 
bevakningen i de källor som finns i Mediearkivet eller Presstext. T ex har Upsala Nya 
Tidning skrivit en del om genusforskning, och det är rimligt att anta att Sydsvenskan 
gjorde det också innan tidningen anslöt sig, men undersökningen drar inga slutsatser 
utifrån dessa antaganden.

För att få fram material för undersökningen gjordes en sökning i vartdera arkivet på 
genusforskare oR genusforskning oR genusvetenskap. det vill säga att samtliga artik-
lar med något av orden genusforskare, genusforskning eller genusvetenskap nämnt 
kommer med i sökresultatet, men inga andra. Sökningen begränsades till tidsperioden 
1997-2006. Allt material från etermedia eller från källor utanför Sverige (t ex finlands-
svenska Hufvudstadsbladet) valdes bort. det första för att ge mer hanterligt material 
att arbeta med, det andra för att de källorna bedömdes som mindre relevanta för en 
svensk publik.

Något bör sägas om de valda sökorden. det är fullt möjligt att artiklar som är 
relevanta för bilden av fältet genusforskning och dess resultat inte har med något av 
sökorden. de kan handla om jämställdhet, manligt och kvinnligt, hbt-frågor5, etc. 
Emellertid skulle arbetet för att få fram relevant material från sådana sökningar stå 
i orimligt stor proportion till vad resultatet skulle kunna ge. En mycket stor del av 
materialet skulle troligen inte vara relevant för en undersökning av vilken mediebild 
som finns av genusforskning.

Undersökningen har gjorts i tre steg. Först gjordes en sökning i arkiven på sökorden 
(genusforskare oR genusforskning oR genusvetenskap) för hela perioden 1997-2006. 
Samtliga sökträffar registrerades för att räkna antalet träffar för varje år och se hur bevak-
ningen av genusforskning utvecklats över tid. Resultatet av denna undersökning dokumen-
teras under avsnittet Antalet träffar i Mediearkivet och Presstext, år 1997-2006.

I undersökningens andra steg gjordes det nedslag i åren 2004 och 2006. Medie-
bevakningen under året däremellan utmärker sig särskilt från samtliga andra år, på grund 
av två stora mediehändelser: SVT-dokumentären Könskriget och bildandet av det politiska 
partiet Feministiskt initiativ. Eftersom 2005 är ett så speciellt år, då pressen uppmärksam-
mat genusforskningen mer än vanligt, är det intressant att se om det finns skillnader 
mellan år 2004 respektive 2006. I den här delen undersöktes vilka tidningar som skri-
ver om genusforskning och hur fördelningen i mängd ser ut mellan olika journalistiska 

FlEra stEG av 
avGränsnInG/
FördjupnInG

5 Frågor angående homo-, bi- och transpersoner.

urval: 
MEdIEarkIvEt 
och prEsstExt

avGränsnInG 
GEnoM sökord
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genrer: ledare, debatt och nyhets- och featurematerial. Resultatet dokumenteras under 
avsnittet Med fokus på år 2004 och 2006.

det tredje och sista steget av undersökningen utgick från ett urval tidningar, tre 
stycken år 2004 och fem år 2006, som skrivit mest om genusforskning respektive år. 
dessa tidningar står för närmare hälften av den totala mängden artiklar som rymmer 
sökorden. den här delen av undersökningen skiljer sig från de båda andra genom att 
vara en studie av artiklarnas innehåll. det är en kvalitativ undersökning av vilka sak-
områden som bevakas (t ex genuspedagogik, arbetsliv eller politik och förvaltning). På 
detta urval studerades det också huruvida intrycket av genusforskning är positivt, neu-
tralt eller negativt, denna bedömning är naturligtvis min egen, och det har varit den 
svåraste delen av undersökningen att utföra. Vilket intryck man får av genusforskning 
kan skilja sig åt beroende av vilka förkunskaper och vilken inställning man som läsare 
har sedan tidigare. Undersökningen är baserad på ett visst urval, och gör inte anspråk 
på att säga något om bilden av genusforskning i pressen som helhet. Resultatet doku-
menteras under avsnittet Vad och hur skrivs det om genusforskning?
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Undersökningen av hur svensk press bevakat genusforskning är gjord i tre steg. det 
första steget är en undersökning av hur många artiklar i Mediearkivet och Presstext 
under perioden 1997-2006 som rymmer något av sökorden genusforskare, genus-
forskning eller genusvetenskap. det andra steget begränsas till åren 2004 och 2006 
för att undersöka vilka tidningar som har dessa artiklar samt om det skiljer sig åt 
mellan de båda åren. det tredje och sista steget är en mer detaljerad undersökning av 
de tidningar som skrivit mest under respektive år: vilka ämnesområden som bevakats, 
om ämnesområdet skiljer sig åt mellan olika journalistiska genrer (ledare, debatt och 
nyhets- och featurematerial), samt i vilken egenskap genusforskare/genusforskning 
förekommer och om intrycket som ges är positivt, negativt eller neutralt.

Utifrån de valda sökorden (genusforskare oR genusforskning oR genusvetenskap) 
kan vi se hur antalet artiklar under perioden ökar för varje år (se diagram 1).

En undersök-
ning av hur 
svensk press 
bevakat 
genusforsk-
ning under 
åren 1997-
2006

1. antalEt 
träFFar I 
MEdIEarkIvEt 
och prEsstExt, 
år 1997-2006

diagram 1. antal 
artiklar som fångas 
av sökorden 
genusforskare or 
genusforskning 
or genusveten-
skap i databaserna 
presstext respektive 
Mediearkivet, åren 
1997-2006

dessa kurvor behöver inte nödvändigtvis återspegla utvecklingen inom pressens bevak-
ning som helhet. de är enbart baserade på de källor som finns anslutna till arkiven. 
Antalet artiklar totalt sett (oavsett om de handlar om genusforskning eller inte) ökar 
– på grund av att allt fler tidningar ansluter sig till Mediearkivet och Presstext, och/
eller att de tidningar som är anslutna skriver allt fler artiklar.  därför är det viktigt att 
även se till hur stort antalet artiklar som fångas av sökorden är i förhållande till det 
totala utbudet, och hur denna andel utvecklas över tid. Vi kan se att dessa kurvor föl-
jer ungefär samma mönster (se diagram 2, nästa sida).
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diagram 2. andel 
artiklar som fångas 
av sökorden genus-
forskare or genus-

forskning or genus-
vetenskap i databa-
serna Mediearkivet 

respektive presstext, 
av det totala utbudet, 

åren 1997-2006

Bland de artiklar som finns i arkiven skrivs det allt mer om genusforskning och 
genusvetenskap. Samtidigt är andelen artiklar som fångas av sökorden oerhört liten. 
I Mediearkivet finns 840 934 artiklar år 2006. 139 artiklar passar in på sökorden. I 
Presstext finns 227 207 artiklar samma år. 46 artiklar fångas av sökorden. Men det 
ska ses mot bakgrund av att pressen, särskilt den lokala, skriver mestadels om brott, 
konflikter, olyckor och evenemang inom spridningsområdet.9 Forskning, i synnerhet 
inom hum/sam-området10, är inte så framträdande som ämne.

När man studerar kurvorna över sökordsartiklar syns en stadig ökning, främst 
beträffande antalet artiklar (se diagram 1) men även i andelen artiklar (se diagram 2). 
Kring åren 1999 och 2000 finns en topp, varefter det sker en tillfällig nedgång innan 
det ökar igen. Nedgången är svår att förklara utan en mer detaljerad undersökning av de 
aktuella åren. Emellertid rör det sig om en skillnad på relativt få artiklar (se Tabell 1).

år Mediearkivet Presstext Summa

1997 24 1 25

1998 30 13 43

1999 64 24 88

2000 74 23 97

2001 67 21 88

2002 69 30 99

2003 96 37 133

2004 109 61 170

2005 215 85 300

8 Exempelvis finns Sydsvenskan med först år 2006 (se även rapportens inledning). För en fullständig 
lista över ansluten press, se Bilaga 2.
9 Se t ex Andersson odén, Thomas, 2004 års publicistiska bokslut. om tidningars och redaktioners 
innehåll, Göteborgs universitet, 2005.
10 Humaniora och samhällsvetenskap.

tabell 1. antal artiklar 
som fångas av sök-

orden genusforskare 
or genusforskare 

or genusvetenskap 
i databaserna 

Mediearkivet respek-
tive presstext, åren 

1997-2006
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år Mediearkivet Presstext Summa

2006 139 46 185

Mer betydande avvikelser finner vi istället år 2005. I såväl andelen som antalet 
artiklar är det en tydlig topp. Förklaringen står att finna i två stora mediehändelser det 
året: den 15 och 22 maj sände Sveriges Television de två delarna av journalisten Evin 
Rubars dokumentär Könskriget. dokumentären handlar främst om Riksorganisationen 
för kvinno- och tjejjourer, RoKS, utifrån tesen att organisationen ”fått ett avgö-
rande inflytande över den svenska politiken”.11 Men en genusforskare, professor Eva 
lundgren, finns med i dokumentären – och mycket av efterspelet i medierna handlade 
om Eva lundgrens forskning. den andra händelsen var att föreningen Feministiskt ini-
tiativ bildades i april 2005 och hade ett uppmärksammat årsmöte i örebro den 9-11 
september. där valdes genusforskaren Tiina Rosenberg in i föreningens styrelse, och 
hamnade i mediernas fokus. Såväl politiska motsättningar som anklagelser om forsk-
ningsfusk togs upp.12

diagram 3. 
trendkurvor för artik-
lar som fångas av 
sökorden genusfors-
kare or genusforsk-
ning or genusveten-
skap i databaserna 
Mediearkivet respek-
tive presstext, åren 
1997-2006

11 Sveriges Televisions webbplats, http://svt.se/svt/jsp/crosslink.jsp?d=26971&a=383884, enligt den 25 
september 2007.
12 Webbplatsen för Nationella sekretariatet för genusforskning, http://genus.se/Aktuellt/Nyheter/2005/
?articleId=668787, enligt den 25 september 2007.

år 2006 skrevs det betydligt färre artiklar med sökorden än 2005, men totalt sett 
fler än 2004. Under de tio år som undersökningen utgår från pekar trenden uppåt (se 
diagram 3).

I det följande har jag valt ut åren 2004 och 2006. detta för att kunna studera mate-
rialet mer i detalj – vilka tidningar som skriver, vad det skrivs om och hur det skrivs. 
Eftersom 2005 är ett så speciellt år, då pressen uppmärksammat genusforskning, 
genusforskare och genusvetenskap mer än vad man kunnat förvänta sig med utgång 
från trenden, är det intressant att se om det finns skillnader mellan året före och året 
efter.
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Under en andra, noggrannare genomgång av artiklarna från år 2004 och 2006 gjordes 
en ny avgränsning av sökningen. Jag rensade bort kortare notiser om att t ex en viss 
genusforskare ska föreläsa eller vara med i ett radio- eller tv-program, artiklar med 
omnämnanden om att en porträtterad person, känd eller okänd, läst genusvetenskap (om 
inte artikeln är relevant i övrigt), etc. överlappningar, där samma artikel ur samma tidning 
(t ex Göteborgs-Posten) finns med i både Mediearkivet och Presstext, togs också bort.

år Mediearkivet Presstext Summa

2004 52 42 94

2006 72 18 90

Följaktligen bedöms 76 artiklar år 2004 och 95 artiklar 2006 som irrelevanta enligt 
de uppställda kriterierna (jfr Tabell 1). det kan också noteras att antalet artiklar 
inte skiljer sig så mycket åt mellan de båda åren om de båda databaserna ses som en 
helhet, men artiklarna i Mediearkivet ökar betydligt från 2004 till 2006, medan de i 
Presstext minskar med lika mycket. detta är intressant om man tittar på vilka tidning-
ar det är som skriver om genusforskning år 2004 respektive 2006. det första året är 
det relativt många som har minst en artikel med sökorden genusforskare, genusforsk-
ning och/eller genusvetenskap (se Tabell 3).

Tidning ledare/
Krönika

debatt Nyhet/
Feature

Summa

Aftonbladet (MA) 1 2 2 5

Borås Tidning (MA) 1 - - 1

dagens Arbete (PT) 1 - - 1

dagens Industri (MA) - - 1 1

dagens Medicin (MA) - - 2 2

dagens Nyheter (PT) 4 6 12 22

Expressen (PT) 2 2 4 8

Falu Kuriren (MA) - - 1 1

Göteborgs-Tidningen (PT) 1 2 1 4

Göteborgs-Posten (MA) 1 - 5 6

Hallands Nyheter (MA) 1 - 5 6

Helsingborgs dagblad (MA) 1 - 1 2

Kristdemokraten (MA) - - 1 1

Kvällsposten (PT) 1 2 1 4

Nerikes Allehanda (MA) 1 - 4 5

Nu (MA) - 1 - 1

Nya ludvika Tidning (MA) - - 1 1

Svenska dagbladet (MA) 5 - 7 12

Södra dalarnes Tidning (MA) 1 - - 1

Veckans Affärer (PT) - 2 1 3

Värnpliktsnytt (MA) - - 1 1

Västerbottens-Kuriren (MA) - - 2 2

2. MEd Fokus på 
år 2004 och 2006

tabell 2. antal artiklar 
som fångas av sök-

orden genusforskare 
or genusforskare 

or genusvetenskap 
i databaserna 

Mediearkivet respek-
tive presstext, år 2004 
och 2006, efter ytter-
ligare avgränsning av 

materialet

tabell 3. antal artik-
lar 2004, per tidning 
(Ma=Mediearkivet, 

pt=presstext)
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Tidning ledare/
Krönika

debatt Nyhet/
Feature

Summa

östersunds-Posten (MA) - 1 3 4

Summa 21 18 56 94

Några tidningar utmärker sig särskilt. dagens Nyheter skriver mest om genus-
forskning, med hela 22 artiklar (varav 4 på ledarplats). därefter kommer Svenska 
dagbladet med 12 artiklar (varav 5 på ledarplats). Expressen har 8 artiklar. Sju tid-
ningar har 4-6 artiklar, och tretton har 1-3 artiklar. Tidningarna med störst upplaga 
(förutom Aftonbladet) skriver också mest om genusforskning.13

år 2006 är det färre tidningar som skriver artiklar med sökorden, men några skri-
ver mer (se Tabell 4).

Tidning ledare/
Krönika

debatt Nyhet/
Feature

Summa

Aftonbladet (MA) 1 1 2 4

Borås Tidning (MA) 2 - 2 4

dagens Industri (MA) 2 - 1 3

dagens Medicin (MA) - 1 - 1

dagens Nyheter (PT) - 2 10 12

Expressen (PT) 1 2 1 4

Göteborgs-Posten (MA) 4 - 9 12

Hallands Nyheter (MA) - - 1 1

Helsingborgs dagblad (MA) 1 - 5 6

Kristdemokraten (MA) 1 - - 1

Kvällsposten (PT) 1 - 1 2

Kyrkans Tidning (MA) - - 1 1

Nerikes Allehanda (MA) 5 - 4 9

Nya ludvika Tidning (MA) - - 1 1

Pressens Mediaservice (MA) - - 2 2

Svenska dagbladet (MA) 3 - 7 10

Sydsvenskan (MA) 1 - 11 12

Västerbottens-Kuriren (MA) - - 3 3

östersunds-Posten (MA) - - 1 1

Summa 22 6 62 90

Fem tidningar har omkring 10 artiklar som fångas in av sökorden: Nerikes 
Allehanda (9, varav 5 på ledarplats), Svenska dagbladet (10), Sydsvenskan (12), 
dagens Nyheter (12) och Göteborgs-Posten (13, varav 5 på ledarplats).14 En tidning, 

tabell 4. antal artik-
lar 2006, per tidning 
(Ma=Mediearkivet, 
pt=presstext)

13 Se Bilaga 3 för uppgifter om upplaga.
14 Sydsvenskan finns inte med i statistiken för år 2004. Tidningen anslöt sig till Mediearkivet först 
den 13 september 2006, men artiklar för hela det året finns med i arkivet. det går därmed inte att dra 
några slutsatser om huruvida Sydsvenskan ökat sin bevakning av genusforskning. Se även rapportens 
inledningskapitel.



14

Helsingborgs dagblad, har 6 artiklar, övriga tretton tidningar har under 5 artiklar 
som fångas in av sökorden. de flesta finns med i Mediearkivet. Endast tre tidningar 
(dagens Nyheter, Expressen och Kvällsposten) ur Presstext finns med i tabellen. 
Samtliga har minskat sin bevakning av genusforskning jämfört med år 2004.

För en mer kvalitativ detaljstudie valde jag ut de tidningar som skrev mest om genus-
forskning år 2004 respektive 2006. det är dagens Nyheter, Svenska dagbladet och 
Expressen år 2004, samt Nerikes Allehanda, Svenska dagbladet, Sydsvenskan, dagens 
Nyheter och Göteborgs-Posten år 2006. dessa tidningar står för omkring hälften av 
materialet respektive år (42 artiklar av 94, år 2004; 56 artiklar av 90, år 2006).

Här är det också intressant att titta på eventuella skillnader i ämnesval mellan 
tidningens egen åsiktsjournalistik (ledare, krönikor, recensioner), debattartiklar och 
feature-/nyhetsjournalistik. I enlighet med anglosaxisk journalistisk tradition kan man 
skilja på views och news. När det gäller det sistnämnda förväntas framställningen 
vara opartisk. det är inte alltid det är fallet, men samma krav ställs inte på åsiktsjour-
nalistik. där kan det däremot förväntas en skillnad mellan tidningens ledarartiklar 
respektive debattartiklar av oberoende personer. det förstnämnda representerar i 
högre grad tidningens egen linje.

Tidning ledare/
Krönika

debatt Nyhet/
Feature

Summa

dagens Nyheter (PT) 4 6 12 22

Expressen (PT) 2 2 4 8

Svenska dagbladet (MA) 5 - 7 12

Summa 11 8 23 42

Tidning ledare/
Krönika

debatt Nyhet/
Feature

Summa

dagens Nyheter (PT) - 2 10 12

Göteborgs-Posten (MA) 4 - 9 13

Nerikes Allehanda (MA) 5 - 4 9

Svenska dagbladet (MA) 3 - 7 10

Sydsvenskan (MA) 1 - 11 12

Summa 13 2 41 56

I det följande gör jag en genomgång av artiklarna i respektive tidning, år 2004 och 
2006. Jag undersöker vad det skrivs om i ledare/krönikor, debattartiklar respektive 
feature-/nyhetsartiklar. det rör sig då om en enklare uppdelning i olika sakområden.15 
Jag gör också en bedömning av hur det skrivs. Vilket förhållningssätt gentemot genus-
forskning framkommer i framför allt ledare och debattartiklar? och när det gäller 
debattartiklar, huruvida genusforskare tagit initiativ till debatten eller bara går i försvar.

3. vad och hur 
skrIvs dEt oM 
GEnusForsknInG?

tabell 5. antal artik-
lar 2004, per tidning 
(Ma=Mediearkivet, 

pt=presstext)

tabell 6. antal artik-
lar 2006, per tidning 
(Ma=Mediearkivet, 

pt=presstext)

15 Märk väl att sakområdesindelningen gjorts av mig utifrån en läsning av artiklarna. Vad som faller in 
under respektive område är en bedömningsfråga och är delvis beroende av bedömaren.
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år 2004 hade dagens Nyheter tolv artiklar av feature-/nyhetskaraktär.

datum Innehåll Sakområde

2004-01-08 Masoud Kamali ny statlig utredare Politik och förvaltning

2004-01-26 Genusfrågor på museer Kultur

2004-02-19 Schlager, klass och genus Kultur

2004-03-18 Svalt intresse för genuspedagogik Genuspedagogik

2004-04-15 Genus och jämställdhet i försvaret Sexuella trakasserier

2004-04-27 Könsroller i Jokkmokk Genuspedagogik

2004-05-06 Många unga kvinnor rädda för våldtäkt Våld

2004-09-02 connell: Manlighet en global fråga Våld/Mansforskning

2004-10-05 Pojkar duktigast i dN:s nutidsorientering Genuspedagogik

2004-11-17 Feministers olika syn på kvinnors våld Våld

2004-11-20 Forskning om sexlust Sexualitet

2004-11-29 Konferens om män och manlighet Våld/Mansforskning

Artiklarna kan beskrivas som följande.
”Professor vill spola ’vi’ och ’dom’ – omstridde Masoud Kamali är regeringens 
nye utredare i integrationsfrågor” (2004-01-08) är ett porträtt av sociologen 
Masoud Kamali. Han blev utsedd av integrationsminister Mona Sahlin att ersätta 
Anders Westholm som statlig utredare. Ett upprop, initierat av statsvetarna olof 
Petersson, Bo Rothstein och lise Togeby, kritiserar detta beslut. olof Petersson 
ledde en kvinnomaktsutredning som fick avbrytas efter kritik från genusforskare. 
Artikeln ger en neutral till positiv bild av Masoud Kamali; genusforskare, om än 
anonyma, förekommer i en expertroll.
”Norrköping kan bli säte för genusfrågor” (2004-01-26) är ett TT-telegram om 
att genusforskaren Ann-Sofie ohlander överlämnat en utredning till kulturminis-
ter Marita Ulvskog som föreslår att Arbetets museum blir nationellt resurscentrum 
för genusfrågor på landets museer.
”ScHlAGER-SM: äntligen har schlagern kommit ut ur garderoben” (2004-
02-19) är ett samtal mellan genusforskaren Tiina Rosenberg och Roy Melchert, 
medlem i Melodifestivalens fanclub, oGAE, om schlager, klass och gaykultur. 
Genusforskaren har en expertroll i artikeln.
”Ingen rusning till kurser i genuspedagogik – Svalt intresse från kommuner för 
utbildning i jämställdhetsfrågor” (2004-03-18) handlar om att regeringen satsat 
sex miljoner kronor för att alla kommuner ska ha en egen genuspedagog, men 
bara 40 procent av kommunerna har skickat pedagoger till utbildning. Artikeln är 
kritisk till kommunernas svala intresse för genusvetenskaplig utbildning.
”’Kvinnan var olämplig som chef’” (2004-04-15) handlar om sexuella trakasserier 
i Försvaret. En genusforskare på Försvarshögskolan, Anders W Berggren, har en 
expertroll i artikeln.
”Vad ska det bli av pojkarna?” (2004-04-27) handlar om att flickorna jagar höga 
betyg i skolan och lämnar glesbygdens Jokkmokk, medan pojkarna inte oroar sig 
och stannar kvar. Genusforskare från Uppsala, ledda av Kerstin Fors Mattson, 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

dagens nyheter, år 
2004

tabell 7. artiklar av 
feature-/nyhetskarak-
tär i dagens nyheter, 
med sökorden genus-
forskare or genus-
forskning or genus-
vetenskap, år 2004
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har studerat fenomenet varpå kommunen initierat en rad projekt för att fortbilda 
skolpersonal utifrån ett genusperspektiv. Genusforskare har en expertroll.
”Många unga kvinnor är rädda för våldtäkt” (2004-05-06) är ett TT-telegram 
om en undersökning från länsförsäkringar som visar att omkring 60 procent av 
de unga kvinnorna i Sverige är rädda för att bli våldtagna. Genusforskaren Jenny 
Westerstrand kommenterar undersökningen.
”’Manlighet en global fråga’” (2004-09-02) är ett porträtt av genusforskaren 
Robert W connell som är på besök i Sverige för en seminarieserie vid Uppsala 
universitet. Artikeln ger en neutral till positiv bild av genusforskaren.
”Enda tjejen bland killarna – I dag avgörs dN:s Nutidsorientering – och det 
är oftast pojkar som svarar bäst”(2004-10-05) handlar om att det i dN:s 
Nutidsorientering sedan år 1939 endast är två flickor som varit riksbäst. Två 
genusforskare, Gabriella åhmansson och Yvonne Hirdman, uttalar sig om vad det 
beror på. de får stöd av dN:s språkvårdare catharina Grünbaum, som medver-
kar i den grupp som konstruerar frågorna. Genusforskarna har en expertroll och 
får dessutom stöd av någon från dN.
”Feminister har olika syn på kvinnors våld” (2004-11-17) tar upp skillnader 
i synsätt mellan framför allt Petra östergren, socialantropolog och debattör, 
och Eva lundgren, beskriven som ”en av landets främsta genusforskare”. Båda 
betecknas som feminister, men Eva lundgren är i hög grad en representant för 
den etablerade genusforskningen medan Petra östergren mer har rollen som 
oberoende. också ett par psykologer och psykoterapeuter, Joakim Wolkerts och 
Anna Motz, finns med i slutet av artikeln. Båda är kritiska till den etablerade 
forskningen.
”’oattraktivt forska om sexlust’” (2004-11-20) är ett porträtt av den blivande 
läkaren Jenny Körlin som tidigare läst genusvetenskap och är ordförande i studen-
ternas likabehandlingsnämnd. Artikeln ingår i en serie om p-piller och psykiska 
biverkningar och efterlyser mer forskning på området. Genusvetenskap/genus-
forskning har en liten uttrycklig roll i sammanhanget.
”den normale – Bilden av den jämställde, gode, nordiske mannen döljer våldet” 
(2004-11-29) är ett reportage om en konferens i Södertälje för nordiska mansfors-
kare. Artikeln ger en positiv bild av genusforskning.

Av de tolv artiklarna handlar fem om våld, våldtäkt och sexuella trakasserier (varav 
två handlar om mansforskning), tre om genuspedagogik, två om kultur, en handlar om 
sexualitet och en om politik och förvaltning. I två av artiklarna har genusforskning/
genusvetenskap en relativt undanskymd roll, i nio av artiklarna har genusforskare en 
expertroll och får stå oemotsagda, en artikel talar för mer genusvetenskaplig utbildning, 
endast en av artiklarna tar upp åsiktsskillnader mellan en genusforskare och andra rös-
ter. Bilden av genusforskning/genusvetenskap är till övervägande del positiv.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Tidningen hade under 2004 tagit in sex debattartiklar.

datum Innehåll Sakområde

2004-01-23 Rothsteins påhopp på Högskoleverket obefogat Politik och förvaltning

2004-04-27 Popova är ytlig och okunnig Genusforskningens villkor

2004-05-12 39 genusforskare: Popova har fel om forskare Genusforskningens villkor

2004-05-18 Popova: Genusforskning är politisk ideologi Genusforskningens villkor

2004-10-17 Rothstein: Vetenskapligt snömos i genusforskning Genusforskningens villkor

2004-11-02 Rudebeck: Biologi inget för genusforskare Genusforskningens villkor

Artiklarna kan beskrivas som följande.
”’Rothsteins påhopp är kränkande’ – Psykologisk förklaring till nytt genuspå-
hopp, anser Sigbrit Franke” (2004-01-23) är en replik från Högskoleverkets chef, 
universitetskansler Sigbrit Franke, efter att statsvetaren Bo Rothstein i en tidigare 
debattartikel anklagat Högskoleverket för att ha manipulerat resultatet av en 
undersökning av jämställdheten bland doktorander. debattören försvarar genus-
forskningen men har inte tagit initiativ till debatten.
”’Popova ytlig och okunnig om genusforskning’” (2004-04-27) är en replik från 
genusforskaren Anna Wahl efter att journalisten Susanna Hakelius Popova i en 
tidigare debattartikel (och boken Elitfeministerna) kritiserat feminister och genus-
forskare. debattören försvarar genusforskningen men har inte tagit initiativ till 
debatten.
”’Genusforskare är inga politiker’ – Trettionio forskare går till angrepp mot 
Susanna Popovas anklagelser om elitfeminism” (2004-05-12) är en replik från 
trettionio genusforskare efter att journalisten Susanna Hakelius Popova i en tidi-
gare debattartikel kritiserat feminister och genusforskare. debattörerna försvarar 
genusforskningen men har inte tagit initiativ till debatten.
”REPlIKEN: ’Genusforskare använder sig av politiska makten’ (2004-05-18) är 
ett svar från Susanna Hakelius Popova till Anna Wahl och de trettionio genus-
forskare som invänt mot hennes tidigare debattartikel. debattören är kritisk till 
genusforskning.
”’Vetenskapligt snömos styr forskning om könen’” (2004-10-17) är ett inlägg från 
statsvetaren Bo Rothstein, som är kritisk till att genusforskningen i hans mening 
bortser från biologiska förklaringar, samt menar att Nationella sekretariatet för 
genusforskning är en ideologisk myndighet och som sådan begränsar forskningens 
frihet. debattören är kritisk till genusforskning.
”’Genusforskare ska inte syssla med biologi’” (2004-11-02) är en replik från stats-
vetaren lars Rudebeck efter att Bo Rothstein kritiserat Nationella sekretariatet för 
genusforskning som uttryck för statlig inblandning i en inomvetenskaplig fråga. 
debattören försvarar genusforskningen men har inte tagit initiativ till debatten.

Samtliga artiklar kan sägas handla om genusforskning som sådan, en av dem om en 
undersökning som gjorts av Högskoleverket om jämställdhet bland doktorander. Fyra 
av artiklarna försvarar genusforskning men har inte tagit initiativ till debatten; övriga 
två är kritiska till genusforskning.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

tabell 8. 
debattartiklar i 
dagens nyheter, med 
sökorden genusfors-
kare or genusforsk-
ning or genusveten-
skap, år 2004
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Under året handlade fyra ledare/krönikor om genusforskning.

datum Innehåll Sakområde

2004-02-26 Mer feministisk aktivism behövs Politik och förvaltning

2004-05-10 Vetenskaplighet kräver falsifierbarhet Genusforskningens villkor

2004-12-11 Politikerskepsis stöd för feministparti Politik och förvaltning

2004-12-14 Feminismen som troslära Politik och förvaltning

Artiklarna kan beskrivas som följande.
”KoMMENTAR: För mycket snack i kvinnofrågan” (2004-02-26) är en krö-
nika i kulturdelen med anledning av ett seminarium på Kulturhuset i Stockholm. 
Krönikören förespråkar mer feministisk aktivism och mindre snack om genus-
forskning.
”Vita rockar och svarta svanar” (2004-05-10) är en ledare om samhällsveten-
skaplig forskning. Artikeln tar upp högerns åsikt att genusforskning är ett beställ-
ningsverk från regeringen, men förhåller sig neutral till genusforskning.
”Misstro mot politikerna bakom stödet för nytt parti” (2004-12-11) är en ledare 
om Gudrun Schymans planer att bilda ett feministiskt parti. Artikeln förhåller sig 
kritisk till genusforskning.
”Feminismen som troslära” (2004-12-14) är en ledare om utredningen Slag i luf-
ten, som utförts av genusforskare. Artikeln är starkt kritisk till utredningen och i 
förlängningen till genusforskning.16

Tre av artiklarna handlar om politik och förvaltning, den fjärde om genusforsk-
ningens villkor (vetenskapsteori). Två av artiklarna är kritiska eller starkt kritiska till 
genusforskning, en är neutral och en är neutral eller vagt positiv.

år 2004 hade Svenska dagbladet åtta artiklar av feature-/nyhetskaraktär.

datum Innehåll Sakområde

2004-03-08 Riksdagens hantering av jämställdhet Politik och förvaltning

2004-03-09 Kvotering av talarlistor i riksdagen Politik och förvaltning

2004-05-27 Pappagrupp mot könsmönster Föräldraskap

2004-07-24 KFUM och manligheten Mansforskning

2004-09-03 Pris till uppsats om jämställt företagande Arbetsliv

2004-12-01 Genusvetenskaplig IT-forskning Informationsteknologi

2004-12-01 Politiserad genusforskning Genusforskningens villkor

2004-12-08 Genuspedagogik och genusundervisning Genuspedagogik

Artiklarna kan beskrivas som följande.
”Kvinnor blir osynliggjorda – Riksdagens hantering av problemen tafatta, anser 
lotta Nilsson Hedström” (2004-03-08) handlar om att kvinnorna i riksdagen blir 
förlöjligade, osynliggjorda och kränkta. Miljöpartisten lotta Nilsson Hedström 

1.

2.

3.

4.

1.

tabell 9. ledare/kröni-
kor i dagens nyheter, 
med sökorden genus-

forskare or genus-
forskning or genus-

vetenskap, år 2004

svenska dagbladet, 
år 2004

tabell 10. artiklar 
av feature-nyhets-
karaktär i svenska 

dagbladet, med sök-
orden genusforskare 

or genusforskning 
or genusvetenskap, 

år 2004

16 Artikeln nämner att utredningen Slag i luften presenterats genom en artikel på dN debatt 
(”Regeringen står handfallen inför mäns våld mot kvinnor”, 2004-12-13, undertecknad Maud Eduards, 
åsa Eldén, carin Holmberg, Tanja Joelsson, leif Johansson, Eva lundgren, Peter Söderström, Thomas 
Wetterberg, Maria Wendt Höjer och Anna Wärme). Eftersom debattartikeln inte har med något av sök-
orden genusforskare, genusforskning eller genusvetenskap finns den inte med i den här undersökningen.
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har presenterat ett förslag om att låta studera arbetet i utskotten men fick avslag. 
Bilden av genusforskning är positiv.
”Varannan i talarstolen kvinna – Jämställdhetsminister Mona Sahlin lanserar ny 
idé för att stoppa diskrimineringen” (2004-03-09) är en uppföljning av en tidigare 
artikel om jämställdhetsproblem i riksdagen. också socialdemokraternas grupple-
dare Britt Bohlin olsson vill bjuda in genusforskare för att synliggöra problemen. 
Bilden av genusforskning är positiv.
”Pappagrupp vill bryta mönster – Mats Berggren, projektledare” (2004-05-27) 
handlar om att två män i sydöstra Stockholm startat pappagrupper. de har fått 
kritik från genusforskare som anser att enkönade grupper kan cementera gamla 
beteenden. Genusforskarna är inte nämnda vid namn och får inte komma till tals. 
Bilden av genusforskning är negativ.
”KFUM och manlighetens förnyelse” (2004-07-24) är en artikel i kulturdelen om 
föreställningar om manlighet inom KFUM, skriven av en mansforskare inom teo-
logi, Erik Sidenvall. Bilden av genusforskning är neutral till positiv.
”Jämställdhet tog priset – deras uppsats belönades med nytt stipendium” (2004-
09-03) handlar om två studenter i företagsekonomi, som belönats med finans-
branschens nyinstiftade jämställdhetspris, för sin uppsats där de bland annat före-
språkar att bankpersonal ska genomgå en grundkurs i genusvetenskap. Bilden av 
genusforskning/genusvetenskap är positiv.
”Mina erfarenheter tvingade mig” (2004-12-01) är ett porträtt av christina 
Björkman, feminist, civilingenjör och genusforskare som på Teknovetenskapliga 
studier, Blekinge Tekniska Högskola, skriver en doktorsavhandling i dataveten-
skap. Bilden av genusforskning är positiv.
”Genusforskning och politik – en kritiserad symbios” (2004-12-01) är en arti-
kel om statliga satsningar på genusvetenskap. Genusforskaren och ordföranden 
i Vetenskapsrådets genuskommitté lisbeth larsson ställs mot statsvetaren Bo 
Rothstein. Bilden av genusforskning är neutral.
”Kaxigare med genus på schemat” (2004-12-08) handlar om att Mariaskolan i 
Stockholm inlett ett projekt om genus, jämställdhet och mänskliga rättigheter, där 
lärarkåren gått på studiedagar med föreläsningar av genusforskare och jämställd-
hetsansvariga. Bilden av genusforskning är positiv.

Två av artiklarna handlar om politik och förvaltning, övriga sex handlar om för-
äldraskap, mansforskning, arbetsliv, informationsteknologi, genusforskningens villkor 
respektive genuspedagogik. Fem av artiklarna ger en positiv bild av genusforskning, en 
artikel ger en neutral till positiv bild, en förhåller sig neutral och en ger en negativ bild 
av genusforskning.

Under året handlade tre ledare/krönikor om genusforskning.

datum Innehåll Sakområde

2004-07-19 Kritik av tidningen Genus Genusforskningens villkor

2004-12-08 Plus och könsuppdelade barnkläder Konsumentrådgivning

2004-12-15 Slag i luften är ultrafeministisk Våld

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

tabell 11. ledare/
krönikor i svenska 
dagbladet, med sök-
orden genusforskare 
or genusforskning 
or genusvetenskap, 
år 2004



20

Artiklarna kan beskrivas som följande.
”Könskrig hotar villorna” (2004-07-19) är en ledare med anledning av Genus nr 
2/04, utgiven av Nationella sekretariatet för genusforskning, där en artikel hand-
lar om att ”villor förstärker kvinnors strukturella underordning” (ledarskribenten 
Thomas Gürs ord). ledaren kritiserar Genus för att vara statsfeministisk propa-
ganda. Artikeln är starkt kritisk mot genusforskning.
”Hamrell skildrar med nyfikenhet” (2004-12-08) är en krönika i kulturdelen som 
tar upp att konsumentprogrammet Plus behandlat könsuppdelningen av barnklä-
der och haft med en genusforskare. Artikeln är positiv till genusforskning.
”Trots regeringens idoga reformarbete ser inte Myndighetssverige våldet mot kvin-
nor ur ett könsmaktsperspektiv” (2004-12-15) är en ledare som bland annat kriti-
serar den statliga utredningen Slag i luften. Artikeln är kritisk mot genusforskning.

En artikel handlar om genusforskningens villkor, en om konsumentrådgivning och 
en om våld. de båda artiklarna från ledarredaktionen är kritiska eller starkt kritiska 
mot genusforskning, artikeln från kultur är positiv till genusforskning.

år 2004 hade Expressen fyra artiklar av feature-/nyhetskaraktär.

datum Innehåll Sakområde

2004-09-04 Kärlek kan kosta jobbet Arbetsliv

2004-09-05 Feminister bland svenska makthavare Politik och förvaltning

2004-09-07 Ministerkvinnor i Spanien ställer upp i Vogue Politik och förvaltning

2004-10-12 Kända kvinnor viker ut sig för forskning Genusforskningens villkor

Artiklarna kan beskrivas som följande.
”Kärlek kostar henne jobbet – lena blev kär i Ericssons styrelseordförande” 
(2004-09-04) handlar om att lena Thorell, professor i fysik och vd för Ingenjörs
vetenskapsakademin, IVA, har lämnat styrelsen sedan hon och Ericssons styrelse-
ordförande Michael Treschow inlett ett förhållande. Genusforskaren Anna Wahl 
kommenterar händelsen som ett exempel på ett bredare fenomen. Genusforskaren 
har en expertroll i artikeln.
”Se upp gubbar, här kommer superfeministerna!” (2004-09-07) är ett reportage 
i söndagsbilagan, med uppräkning av kända feminister och test för att se vil-
ket slags feminist läsaren själv är (karriär-, särarts-, media- eller statsfeminist). 
Genusforskarna Yvonne Hirdman, Ebba Witt-Brattström, Agneta Stark, Anna 
Wahl och Maud Eduards beskrivs som ”brillofeminister”, en grupp som anses ligga 
bakom landets centra för genusforskning. Bilden av genusforskning är neutral.
”Modellministrar” (2004-09-05) handlar om att Spaniens åtta kvinnliga ministrar, 
vilka utgör hälften av det totala antalet, ställt upp på bild i modemagasinet Vogue. 
Förutom två spanska feminister kommenterar genusforskaren Anna Wahl händelsen. 
Genusforskaren har en expertroll.
”de viker ut sig för att hjälpa – 13 kända kvinnor samlar in pengar till forskning” 
(2004-10-12) handlar om att lill lindfors, Kjerstin dellert, christina Schollin och 
tio andra kända kvinnor fotas av Elisabeth ohlson-Wallin för en kalender där peng-
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arna går till forskningen vid centrum för genusmedicin på Karolinska institutet. 
Bilden av genusforskning är positiv.

Två av artiklarna handlar om politik och förvaltning, en om arbetsliv och en om 
genusforskningens villkor. I två av dem förekommer genusforskare i en expertroll, en 
ger en neutral bild och en ger en positiv.

Tidningen hade under 2004 tagit in 2 debattartiklar.

datum Innehåll Sakområde

2004-05-07 Eva lundgren ej kopplad till RKc Genusforskningens villkor

2004-12-02 orback mer feminist än sina kritiker Politik och förvaltning

Artiklarna kan beskrivas som följande.
”Forskare som fantiserar” (2004-05-07) är ett inlägg från genusforskaren Eva 
lundgren, som svar på kritik från lena Widding Hedin, lars Hedin och Peter Gill 
i en tidigare debattartikel. debattören försvarar genusforskning men har inte tagit 
initiativ till debatten.
”Nalin Pekgul vill lugna ner en skenande kvinnokamp: orback är mer femi-
nistisk än sina kritiker” (2004-12-02) är en debattartikel för att försvara Jens 
orback som jämställdhetsminister. Artikeln kritiserar att det på webbplatsen för 
Nationella sekretariatet för genusforskning spridits rykten om att orback skulle 
ha blivit åtalad för kvinnomisshandel. Bilden av genusforskning är negativ.

En artikel handlar om genusforskningens villkor, en om politik och förvaltning. En 
av dem ger en negativ bild av genusforskning, medan en går i försvar men har inte 
tagit initiativ till debatten.

Under året handlade två ledare/krönikor om genusforskning.

datum Innehåll Sakområde

2004-06-30 Finland har vårdnadsbidrag, ingen genusforskning Föräldraskap

2004-08-15 Biologi mot miljö i bröstbråk Biologi

Artiklarna kan beskrivas som följande.
”Här frodas alla feministfasor” (2004-06-30) är en krönika om vårdnadsbidragen 
i Finland, och konstaterar bland annat att det inte finns någon genusforskning i 
landet – det kallas där kvinnohistoria. Artikeln är negativ till genusforskning.
”Slaget om storleken – I sommarens stora bröstdebatt visas ingen nåd” (2004-08-
15) är en sammanfattning av debatten mellan å ena sidan Maria Abrahamsson 
och Annica dahlström, vilka förde fram en tes om att könsskillnader sitter i hjär-
nan, å andra sidan bland andra linda Skugge och Björn Ranelid, vilka ansåg det 
absurt. Artikeln tar också upp Susanna Popovas bok Elitfeministerna, ett ifråga-
sättande av tongivande feministers tolkningsföreträde om könsroller och genus-
forskning. Artikeln förhåller sig neutral till genusforskning.

En artikel handlar om föräldraskap, en om biologi. En är negativ till genusforsk-
ning, den andra neutral.
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år 2006 hade dagens Nyheter tio artiklar av feature-/nyhetskaraktär.

datum Innehåll Sakområde

2006-02-19 Forskning vid AlI om jämställdhet Arbetsliv

2006-03-07 Fuskande studenter Genusforskningens villkor

2006-03-07 Guide till forskarutbildning Kultur

2006-03-19 RFSU-pris till queerpionjärer Sexualitet

2006-04-08 Karen davies avliden Arbetsliv

2006-05-28 Hillevi Ganetz får pris Kultur

2006-08-01 Tiina Rosenberg på Pridefestival Sexualitet

2006-09-14 Genusforskare blev jämställdhetsproffs Arbetsliv

2006-11-08 Hillevi Ganetz om idolers betydelse Kultur

2006-11-27 Feministfika på Stockholms universitet Politik och förvaltning

Artiklarna kan beskrivas som följande.
”Motsägelsefullt om jämställdhet” (2006-02-19) är en notis om 
Arbetslivsinstitutets satsning på att presentera den genusforskning som bedrivs vid 
myndigheten, och exemplifierar med en avhandling om att kvinnor gör det mesta 
arbetet i hemmet men ändå upplever sig som jämställda. Bilden av genusforskning 
är neutral.
”Fusket slår tillbaka” (2006-03-07) är en artikel med exempel på studenter i olika 
ämnen, varav en i genusvetenskap, som blivit ertappade med att fuska. Bilden av 
genusforskning är neutral.
”Plugg med många poänger” (2006-03-07) är en artikel om forskarutbildning, 
där en doktorand i litteraturvetenskap porträtteras. Avhandlingen ska handla om 
varför kvinnliga författare inte nämns lika mycket som män i de litteraturhisto-
riska böckerna. Bilden av genusforskning är positiv.
”årets RFSU-pris” (2006-04-08) är en notis om att genusforskarna don Kulick 
och Tiina Rosenberg fått pris av RFSU för att i Sverige ha introducerat och 
utvecklat queer, ”visat vägen i den teoretiska snårskogen och i den sexualpolitiska 
debatten”. Bilden av genusforskning är neutral.
”Karen davies: Pionjär inom genusforskning” (2006-05-28) är en artikel på 
avdelningen Familj om att genusforskaren Karen davies avlidit. Artikeln är skri-
ven av fyra genusforskare och bilden av genusforskning är positiv.
”Karin Westman Berg-priset” (2006-05-28) är en notis om att genusforskaren 
Hillevi Ganetz fått pris för sina insatser som medie- och kulturforskare. Bilden av 
genusforskning är neutral.
”ombytta roller i Pride-pjäs” (2006-08-01) är ett reportage om Pridefestivalen, 
och största delen av artikeln är en intervju med genusforskaren Tiina Rosenberg, 
som hållit en föreläsning om Judith Butlers bok Genus ogjort. Genusforskaren 
har en expertroll.
”dN GRATUlERAR: deras firma säljer jämställdhet” (2006-09-14) är en artikel 
på avdelningen Familj om två genusforskare, som lämnat sina forskartjänster på 
lunds universitet för att driva eget företag som jämställdhetskonsulter och fått 
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stipendium för att ordna nätverksdag. Bilden av genusforskning är positiv.
”IdolER: Vägen till vuxenlivet går via idolen” (2006-11-08) är en artikel om 
idoler och förebilder, baserad på en intervju med medieforskaren Hillevi Ganetz 
på centrum för genusforskning i Uppsala. Genusforskaren har en expertroll.
”Feministfika på universitetet en nystart” (2006-11-27) handlar om att kårfören-
ingen Feministiskt initiativ på Stockholms universitet anordnar feministfika för att 
värva fler medlemmar. Bilden av genusforskning är positiv.

Tre av artiklarna handlar om kultur, tre om arbetsliv, två handlar om sexualitet, 
övriga två handlar om genusforskningens villkor samt politik och förvaltning. Fyra 
artiklar ger en positiv bild av genusforskning, två har med en genusforskare i en 
expertroll och fyra artiklar ger en neutral bild.

Tidningen hade under 2006 tagit in två debattartiklar.

datum Innehåll Sakområde

2006-11-12 Genusforskare håller inte måttet Genusforskningens villkor

2006-11-21 Rothsteins kritik är alltför svepande Genusforskningens villkor

Artiklarna kan beskrivas som följande.
”’Svenska genusforskare håller inte måttet’” (2006-11-12) är en debattartikel av 
statsvetaren Bo Rothstein med anledning av nedläggningen av Arbetslivsinstitutet, 
om att svenska genusforskare håller låg vetenskaplig kvalitet.
”’Svepande kritik som slår hårt mot kvinnor’” (2006-11-21) är en replik från 
genusforskaren Britta lundgren på en tidigare artikel från Bo Rothstein som kriti-
serar genusforskare. debattören försvarar genusforskning men har inte själv tagit 
initiativ till debatten.

Båda artiklarna handlar om genusforskningens villkor. En av dem ger en negativ bild 
av genusforskning, medan en går i försvar men har inte tagit initiativ till debatten.

år 2006 hade Svenska dagbladet sju artiklar av feature-/nyhetskaraktär.

datum Innehåll Sakområde

2006-03-08 Föreläsning om kvinnliga innovatörer Arbetsliv

2006-03-19 RFSU-pris till queerforskare Sexualitet

2006-05-09 Förre vill läsa humaniora Genusforskningens villkor

2006-09-10 Gunilla Thorgren sätter upp teaterpjäs Kultur

2006-10-22 Naket på teaterscenen Kultur

2006-10-25 Regeringen mindre jämställd med nya statsråd Politik och förvaltning

2006-10-29 Folkpartist krävde öronmärkning Politik och förvaltning

Artiklarna kan beskrivas som följande.
”Alexandra Waluszewski: är det verkligen så få kvinnor?” (2006-03-08) är en 
intervju med föreståndaren för centrum för teknik och vetenskapsstudier vid 
Uppsala universitet, som ska föreläsa om kvinnliga innovatörer. den intervjuade 
hänvisar till genusforskare, till vilka hon inte räknar sig själv, om varför det ser ut 
som det gör. Bilden av genusforskning är neutral.
”Queerteoretiker belönas av RFSU” (2006-03-19) är en notis om att RFSU-priset 
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tilldelas ”queerforskningens vägröjare i Sverige”, genusforskarna Tiina Rosenberg 
och don Kulick. Bilden av genusforskning är neutral.
”Färre vill läsa humaniora” (2006-05-09) är en artikel om att antalet sökande till 
landets universitet, i synnerhet humaniora, minskar. Genusvetenskap hör till de 
ämnen som minskar mest. Bilden av genusforskning/genusvetenskap är neutral till 
vagt negativ.
”Garderoben rensas med komisk timing” (2006-09-10) är en artikel om att 
Gunilla Thorgrens debutpjäs Garderoben sätts upp på Stockholms stadsteater, 
med en professor i genusvetenskap som en av huvudkaraktärerna. Bilden av 
genusforskning är neutral till vagt negativ.
”Mycket naket chockar ingen” (2006-10-22) är ett reportage om Perfect perfor-
mance, en teaterfestival i Stockholm. Tiina Rosenberg, professor i genusveten-
skap, är en av de intervjuade och uttalar sig i en expertroll utan att bli motsagd.
”Jämo kritiserar nya regeringen – Bara fyra av elva moderata ministrar är kvin-
nor” (2006-10-25) handlar om att nya ministrar tillsatts sedan två fått avgå, och 
två genusforskare (statsvetaren lena Wängnerud och historieprofessorn Yvonne 
Hirdman) kommenterar. Artikeln är kritisk till den bristande jämställdheten och 
genusforskarna har en expertroll.
[Utan rubrik] (2006-10-29) är en notis om att folkpartisten Barbro Westerholm 
sagt till nyhetsbrevet Genusperspektiv att hon tänker ta strid mot nya regeringen 
om pengarna till genusforskning hotas. Bilden av genusforskning är neutral.

Två av artiklarna handlar om politik och förvaltning, två om kultur och en vardera 
om genusforskningens villkor, sexualitet samt arbetsliv. I två av artiklarna har genus-
forskare en expertroll, tre är neutrala och två är neutrala till vagt negativa.

Under året handlade tre ledare/krönikor om genusforskning.

datum Innehåll Sakområde

2006-03-03 Biografi över drottning Kristina Politik och förvaltning

2006-03-08 Jämställdhetsmyndighet skulle bli ideologisk Politik och förvaltning

2006-04-12 Bok om utvandrarkvinnor Migration

Artiklarna kan beskrivas som följande.
”Alla tiders drottning” (2006-03-03) är en recension av Peter Englunds bok 
om drottning Kristina, Silvermasken, skriven av historikern dick Harrison. 
Genusforskning har en liten om än positiv roll.
”ännu en ideologisk megafonmyndighet” (2006-03-08) är en ledare om ”natio-
nella styrmedel” från statligt håll. Nationella sekretariatet för genusforskning 
finns omnämnt, och artikeln är starkt kritisk till ”extrema genusteoretiker”.
”Fängslande kvinnoöden i Amerika” (2006-04-12) är en recension av Ulf 
Beijboms bok Utvandrarkvinnor. Genusforskning har en liten, om än positiv roll.

Två av artiklarna handlar om politik och förvaltning, en om migration. I två av 
artiklarna har genusforskning en liten men positiv roll, medan den tredje är starkt kri-
tisk till statliga satsningar på ämnet.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

tabell 18. ledare/
krönikor i svenska 

dagbladet, med sök-
orden genusforskare 

or genusforskning 
or genusvetenskap, 

år 2006



25

år 2006 hade Nerikes Allehanda fyra artiklar av feature-/nyhetskaraktär.

datum Innehåll Sakområde

2006-03-26 david Tjeder blev pappa Föräldraskap

2006-12-01 örebro universitet söker ny professor Genusforskningens villkor

2006-12-01 Miljoner till örebro och linköpings universitet Genusforskningens villkor

2006-12-04 Barbro Westerholm vill ha mer genusforskning Politik och förvaltning

Artiklarna kan beskrivas som följande.
”Vänta tills du blivit pappa!” (2006-03-26) är en notis om genusforskaren david 
Tjeder, som inte vill att sonen ska tvingas in i genusmönstren. Artikeln ger en neu-
tral bild av genusforskning.
[Utan rubrik] (2006-12-01) är en notis om att örebro universitet söker en profes-
sor i genusvetenskap, då Anna Jónasdottír kommer att gå i pension vid 2007 års 
utgång. Artikeln ger en neutral bild av genusforskning.
[Utan rubrik] (2006-12-01) är en artikel om att örebro universitet och linköpings 
universitet fått 20 miljoner av Vetenskapsrådet för att bygga upp ett forsknings-
centrum. Artikeln ger en positiv bild av genusforskning.
[Utan rubrik] (2006-12-04) är en artikel om Barbro Westerholm, folkpartistisk 
politiker som bland annat vill ha medicinsk genusforskning. Genusforskning har 
en liten roll i sammanhanget.

Två artiklar handlar om genusforskningens villkor, en om föräldraskap och en om 
politik och förvaltning. Två av artiklarna ger en neutral bild, en ger en positiv bild och 
i den fjärde har genusforskning en liten roll.

Under året handlade fyra krönikor om genusforskning.

datum Innehåll Sakområde

2006-01-04 Kvinnovetenskaplig tidskrift Genusforskningens villkor

2006-03-01 Kvinnovetenskaplig tidskrift Genusforskningens villkor

2006-04-11 Rubar fick Guldspade för Könskriget Genusforskningens villkor

2006-11-15 Vänbok till Ann-Sofie ohlander Genusforskningens villkor

Artiklarna kan beskrivas som följande.
”Kvinnovetenskaplig tidskrift” (2006-01-04) är en recension av KVT nr 2-3/2005. 
Artikeln är kritisk mot den akademiska jargongen, men ger en neutral bild av 
genusforskning.
”Tidskrifter” (2006-03-01) är en recension av KVT nr 4/2005. Artikeln är kritisk 
mot den akademiska jargongen, lyfter fram tidningen Genus som föredöme och 
ger en neutral bild av genusforskning.
[Utan rubrik] (2006-04-11) är en krönika om att journalisten Evin Rubar fått en 
guldspade för sitt reportage Könskriget. Artikeln ger en negativ bild av genus-
forskning.
[Utan rubrik] (2006-11-15) är en recension av en vänbok till historieprofessor 
Ann-Sofie ohlander, med bidrag av bland andra Anne-Marie Morhed, förestån-
dare för Nationella sekretariatet för genusforskning. Artikeln ger en neutral bild 
av genusforskning.
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Samtliga artiklar behandlar genusforskningens villkor, tre ger en neutral bild av 
genusforskning och en ger en negativ bild.

år 2006 hade Sydsvenskan elva artiklar av feature-/nyhetskaraktär.

datum Innehåll Sakområde

2006-01-22 Forskningsfusk Genusforskningens villkor

2006-03-09 Seminarium i lund på 8 mars Politik och förvaltning

2006-03-09 Tiina Rosenberg på paneldebatt Arbetsliv

2006-03-22 Pedofilmisstankar rena häxjakten Sexuella trakasserier

2006-03-23 93 lärare på seminarium om jämställdhet i skolan Genuspedagogik

2006-04-09 Karen davies avliden Arbetsliv

2006-08-24 Hbt-nätverksmöte i lund Sexualitet

2006-11-18 Genusforskare blir jämställdhetsproffs Arbetsliv

2006-11-26 Queermöte i lund Sexualitet

2006-11-28 Ingen genusvetenskap vid Malmö högskola Genusforskningens villkor

2006-12-31 Genuspespektiv på polarhistorien Biologi

Artiklarna kan beskrivas som följande.
”’det sitter dåliga vanor i väggarna’ – Experten kräver hårdare tag” (2006-
01-22) är en intervju med Birgitta Forsman, expert på forskningsetik för 
Vetenskapsrådet. Genusforskaren Tiina Rosenberg nämns som ett av exemplen på 
forskare som anklagats för forskningsfusk – och blev friad. Bilden av genusforsk-
ning är neutral.
”Hundraåriga kvinnofrågor aktuella än idag” (2006-03-09) är ett reportage från 
ett 8 mars-seminarium i lund. Flera genusforskare medverkar. Bilden av genus-
forskning är positiv.
”Professorn ger förortsmorsan en tankeställare” (2006-03-09) är en kortare arti-
kel om 8 mars-seminariet i lund, med särskilt fokus på Tiina Rosenberg. Bilden 
av genusforskning är positiv.
”disciplinåtgärd mot spridare av falskt rykte” (2006-03-22) handlar om 
att en anställd vid en förskola i Malmö spridit pedofilrykten om en kollega. 
Genusforskaren Marie Nordberg intervjuas i en expertroll och står oemotsagd.
”93 lärare på seminarium om jämlikhet i skolan” (2006-03-23) handlar om 
att Amnesty anordnat en föreläsning i Eslöv, som del i projektet Sneställt. 
Projektledaren är kritisk till att det ”inte ens är obligatoriskt med genusvetenskap 
i lärarutbildningen”. Bilden av genusforskning är positiv.
”dödsfall – Karen davies, Malmö: Var med och etablerade genusvetenskap” 
(2006-04-09) är en notis om att Karen davies avlidit. Bilden av genusforskning är 
neutral.
”Ett ögonblick Martin Berg” (2006-08-24) är en kort intervju med en av arrangö-
rerna till RE:AcT-UP, ett nätverksmöte i lund för forskare, studenter och aktivis-
ter inom queer- och hbt-frågor. Bilden av genusforskning är neutral.
”de är direktörer i jämställdhet – Eget företag blev lyckad lösning när universi-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

sydsvenskan, år 2006

tabell 21. artiklar av 
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tetet stramade åt” (2006-11-18) handlar om två genusforskare som lämnat sina 
forskartjänster på lunds universitet för att driva eget företag som jämställdhets-
konsulter. Bilden av genusforskning är neutral.
”lyckat queermöte” (2006-11-26) är ett reportage om ett nätverksmöte i lund 
för forskare, studenter och aktivister inom queer- och hbt-frågor. Bilden av genus-
forskning är positiv.
”Högskolan lägger ner genusvetenskapen i år” (2006-11-28) handlar om att 
undervisningen i genusvetenskap på Malmö högskola utgår under våren 2007, för 
att sedan flyttas från Teknik och samhälle till den nya avdelningen Politiska stu-
dier. Artikeln ger en neutral bild av genusforskning.
”En bild av mannen snarare än människan” (2006-12-31) är en artikel om böcker 
och filmer med pingviner och har med genusforskaren lisbeth lewander, som 
granskat Antarktis polarhistoria ur ett genusperspektiv. Bilden av genusforskning 
är neutral.

Tre artiklar handlar om arbetsliv, två om sexualitet, två om genusforskningens vill-
kor och en vardera om sexuella trakasserier, genuspedagogik respektive biologi. Sex 
artiklar ger en neutral bild av genusforskning, fyra artiklar ger en positiv bild och i en 
artikel förekommer en genusforskare oemotsagd i en expertroll.

Under året handlade en krönika om genusforskning.

datum Innehåll Sakområde

2006-06-18 Jämställdhet tyvärr ingen valvinnare Politik och förvaltning

Artikeln kan beskrivas som följande.
”Flytta fokus i debatten” (2006-06-18) är en ledare efter en partiledardebatt, och 
det konstateras att jämställdhet är en fråga som lyser med sin frånvaro i valrörel-
sen. Mycket handlar om dokumentären Könskriget och om Feministiskt initiativ. 
Genusforskaren Tiina Rosenberg namnges. Artikeln ger en neutral bild av genus-
forskning.

Artikeln handlar om politik och förvaltning och ger en neutral bild av genusforskning.

år 2006 hade Göteborgs-Posten nio artiklar av feature-/nyhetskaraktär.

datum Innehåll Sakområde

2006-01-15 om Hallberg om lundgren Genusforskningens villkor

2006-02-05 Skolan är kvinnodominerad Arbetsliv

2006-02-06 lärarens kön påverkar inte resultatet Genuspedagogik

2006-02-12 Genuspedagoger får inte tid Genuspedagogik

2006-03-19 RFSU-pris till Rosenberg och Kulick Sexualitet

2006-03-27 Pia laskar föreläser på klubbkväll Sexualitet

2006-06-26 Jämställdhetsarbete på företagen Arbetsliv

2006-09-12 Teaterpjäs av Gunilla Thorgren Kultur

2006-10-02 lisa Andersson Tegnér föreläser om könsroller Genuspedagogik

Artiklarna kan beskrivas som följande.
”långtgående slutsatser skapade forskarstrid” (2006-01-15) är en artikel om stri-

9.

10.

11.

1.

1.

tabell 22. krönika i 
sydsvenskan, med 
sökorden genusfors-
kare or genusforsk-
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Göteborgs-posten, år 
2006

tabell 23. artiklar av 
feature-nyhetska-
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2006
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den kring Eva lundgrens forskning. Margareta Hallberg, professor i vetenskaps-
teori, intervjuas. Artikeln ger en negativ bild av genusforskning.
”Manlig skolvärld har blivit kvinnlig” (2006-02-05) är en notis med statistik och 
historik över skol- och utbildningssektorn ur ett jämställdhets- och arbetslivsper-
spektiv. Nationella sekretariatet för genusforskning anges som en av källorna.
”lärarens kön påverkar inte – Barnens studieresultat blir lika bra oavsett, visar 
ny forskning” (2006-02-06) handlar om att ny forskning motsäger uppfatt-
ningen att pojkar får lägre betyg än flickor för att de flesta lärare är kvinnor. 
Inga Wernersson och Eva Gannerud på institutionen för pedagogik och didaktik, 
Göteborgs universitet, är två av dem som deltar i forskningsprojektet och uttalar 
sig i projektet. Genusforskare har en expertroll i artikeln.
”Svårt få tid att sprida genuskunskaperna” (2006-02-12) handlar om kommuner-
nas låga intresse för att utbilda genuspedagoger, trots statliga satsningar. Artikeln 
är kritisk till detta.
”Queerforskare får årets RFSU-pris” (2006-03-19) är en notis om att genusfors-
karna Tiina Rosenberg och don Kulick fått pris för att ha ”introducerat och 
utvecklat queer, visat vägen i den teoretiska snårskogen och i den sexualpolitiska 
snårskogen”. Bilden av genusforskning är neutral.
”Klubbkväll återuppstår” (2006-03-27) är en notis om att genusforskaren Pia 
laskar föreläser på Teater Bhopas Måndagsklubb, Göteborg, om varför männis-
kor blir heterosexuella. Bilden av genusforskning är neutral.
”På väg mot jämnare könsbalans” (2006-06-26) handlar om att Stena line och 
Vägverket tar tag för att öka jämställdheten, och att Stena line rekryterat en 
jämställdhetskoordinator som studerat genusvetenskap. Bilden av genusforskning/
genusvetenskap är positiv.
”det förflutna kommer fram ur garderoben” (2006-09-12) handlar om att 
Gunilla Thorgrens debutpjäs Garderoben sätts upp på Stockholms stadsteater, 
med en professor i genusvetenskap som en av huvudkaraktärerna. Bilden av 
genusforskning är neutral.
”Hon visar hur könsroller fungerar” (2006-10-02) är ett porträtt av lisa 
Andersson Tegnér, som med studier i bland annat genusvetenskap i bagaget före-
läser om hur vuxna formar barnen åt olika håll. Bilden av genusforskning/genus-
vetenskap är positiv.

Två artiklar vardera handlar om arbetsliv, genuspedagogik och sexualitet, en artikel 
handlar om kultur och en om genusforskningens villkor. Tre artiklar ger en neutral 
bild av genusforskning, två har med genusforskare som expert/källa, tre ger en positiv 
bild av genusforskning och en ger en negativ bild.

Under året handlade tre ledare/krönikor/recensioner om genusforskning.

datum Innehåll Sakområde

2006-07-11 Kåseribok om manlighet Kultur

2006-10-01 Tiina Rosenberg hotar Ebba Witt-Brattström Våld

2006-10-28 även kvinnor begår brott Våld
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3.

4.
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Artiklarna kan beskrivas som följande.
”Skräckskildring för utomjordingar” (2006-07-11) är en recension av Peter 
Erikssons bok På Y-fronten intet nytt. Artikeln ger en neutral bild av genusforsk-
ning.
”Tyket” (2006-10-01) är en krönika där bland annat konflikten mellan genus-
forskarna Ebba Witt-Brattström och Tiina Rosenberg behandlas. Artikeln ger en 
negativ bild av genusforskning.
”även kvinnor begår brott” (2006-10-28) är en krönika apropå boken 
Gärningsmannen är en kvinna, och krönikören (Susanna Hakelius Popova) är 
kritisk till genusforskning, som hon menar utgår från att kvinnor alltid är under-
ordnade män och alltid offer.

Två artiklar handlar om våld, en om kultur. Två artiklar ger en negativ bild av 
genusforskning, en är neutral.

För en mer överskådlig bild ställs genomgången av artiklarna upp i en tabell för år 2004 res-
pektive 2006. Här anges genrefördelning och vilket intryck av genusforskning som ges.17

Sakområde ledare/
Krönikor

debatt Nyhet/
Feature

Positiv Neutral Negativ

Arbetsliv - - 3 1 2 -

Biologi 1 - - - 1 -

Föräldraskap 1 - 1 - - 2

Genusforskningens villkor 2 6 2 5 2 3

Genuspedagogik - - 4 4 - -

Mansforskning - - 3 2 1 -

Informationsteknologi - - 1 1 - -

Konsumentrådgivning 1 - - 1 - -

Kultur - - 2 - 2 -

Politik och förvaltning 3 2 5 2 5 3

Sexualitet - - 2 - 2 -

Sexuella trakasserier - - 1 - 1 -

Våld 1 - 3 2 1 1

Två ämnesområden det skrevs särskilt mycket om år 2004 var politik och för-
valtning samt genusforskningens villkor – i såväl ledare och debattartiklar som rent 
nyhetsmaterial. På det förstnämnda finns en vag lutning av att vara kritisk till genus-
forskning, när det gäller genusforskningens villkor är det sammantagna intrycket att 
genusforskning behövs.

1.

2.

3.

sammanfattning av 
genomgången

17 Märk väl att fördelningen kan se annorlunda ut beroende av sakområdesindelningen. Vad som faller in 
under respektive sakområde är en bedömningsfråga och är delvis beroende av bedömaren.

tabell 25. 
sakområdesval och 
genrefördelning för 
artiklar med sökorden 
genusforskare or 
genusforskning or 
genusvetenskap, år 
2004
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Sakområde ledare/
Krönikor

debatt Nyhet/
Feature

Positiv Neutral Negativ

Arbetsliv - - 8 4 4 -

Biologi - - 1 - 1 -

Föräldraskap - - 1 - 1 -

Genusforskningens villkor 4 2 7 2 7 4

Genuspedagogik - - 4 3 1 -

Kultur 1 - 6 1 6 -

Migration - - 1 1 - -

Politik och förvaltning 1 - 7 4 3 1

Sexualitet - - 6 1 5 -

Sexuella trakasserier - - 1 - 1 -

Våld 2 - - - - 2

Tre ämnesområden skrivs det lite mer om än andra: arbetsliv, genusforskningens 
villkor, politik och förvaltning samt sexualitet. När det gäller arbetsliv och sexualitet 
är det iögonfallande att det är ämnen som inte tagits upp i ledare eller debattartiklar 
(med sökorden). Flera av artiklarna är notiser. Genusforskningens villkor diskuteras 
fortfarande på ledarplats, i kölvattnet av 2005 års händelser (främst dokumentären 
Könskriget) och tonen är kritisk. Politik och förvaltning är inte längre ett lika hett 
ämne på ledarplats.
 
den här rapporten är en undersökning av hur pressen under åren 1997-2006 bevakat 
genusforskning, genusvetenskap och genusforskare. ämnet har gått fram stort sedan 
1960-talet, från fem avhandlingar under hela det decenniet till 487 enbart under 
perioden 2000-2006.18 Hur denna tillväxt speglas i medierna är en angelägen fråga. 
Hur genusforskningen bevakas, vilka aspekter som lyfts fram ur ett brett fält, kan få 
konsekvenser för allmänhetens och makthavares uppfattning om ämnet.

Undersökningen har gjorts med utgång från sökningar i de elektroniska arkiven 
Mediearkivet och Presstext. dessa båda har allt redaktionellt material från de flesta 
svenska dagstidningar, samt tidskrifter, nätsajter och telegrambyråer – inklusive en del 
nordiska utanför Sverige.19 Undersökningen har med andra ord gjorts på en stor del 
av, men inte alla, tidningar som utgivits i landet. Samtliga artiklar i arkiven med något 
av orden genusforskare, genusforskning eller genusvetenskap nämnt har sökts fram.

I ett första steg gjordes en rent kvantitativ undersökning av hur många artiklar det 
fanns med sökorden, under perioden 1997-2006. det kan konstateras dels att det är 
en mycket liten andel av den totala mängden artiklar som handlar om genusforskning, 
dels att antalet artiklar om ämnet i arkiven ökar. det sistnämnda kan bero på att allt 
fler tidningar ansluter sig, men andelen artiklar som berör genusforskning ökar för 

tabell 26. 
sakområdesval och 
genrefördelning för 

artiklar med sökorden 
genusforskare or 

genusforskning or 
genusvetenskap, år 

2006

avslutnInG
sammanfattning

18 Statistiken baseras på databasen GENA (www.databasengena.nu). Avhandlingarna som finns där till-
hör olika vetenskapliga discipliner, som sociologi, historia och litteraturvetenskap - endast ett mycket litet 
antal kommer från ämnet genusvetenskap.
19 de finns på www.mediearkivet.se respektive www.presstext.se och är tillgängliga via avtal.
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varje år. det går emellertid inte att dra några slutsatser om huruvida denna utveckling 
ger en signifikativ bild av utvecklingen i mediebevakningen som helhet.

I andra steget gjordes ett nedslag i åren 2004 och 2006 för att få ut mer infor-
mation ur materialet. Valet av årtal motiverades av att år 2005 avvek avsevärt från 
övriga år med hänseende till mediebevakningen av genusforskning.20 Undersökningen 
kunde konstatera att antalet relevanta artiklar i arkiven inte skiljer sig så mycket mel-
lan år 2004 och 2006. (det första året fanns det 52 artiklar i Mediearkivet och 42 i 
Presstext, totalt 94 artiklar. det andra året fanns det 72 artiklar i Mediearkivet och 
18 i Presstext, totalt 90 artiklar.) den stora skillnaden mellan de båda åren är att 
det är fler tidningar som har åtminstone någon artikel som berör genusforskning år 
2004, medan det är några tidningar som skriver mer om genusforskning år 2006.21 
Bevakningen på nyhetsplats är totalt sett ganska konstant från år 2004 till 2006, men 
det finns betydligt färre debattartiklar det senare året.

I undersökningens tredje och sista steg valdes de tidningar som 2004 respektive 
2006 har flest artiklar där sökorden finns med (dagens Nyheter, Expressen och 
Svenska dagbladet, respektive dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Nerikes Allehanda, 
Svenska dagbladet och Sydsvenskan). dessa tidningar står för närmare hälften av den 
totala mängden artiklar med sökorden. Artiklarna sorterades med avseende på genre 
(ledare/krönikor, debattartiklar och nyhets-/featurematerial) och därefter på vilket 
ämnesområde (t ex genusforskningens villkor, politik och förvaltning eller arbetsliv) 
varje artikel behandlar. det gjordes också en bedömning av vilket intryck (positivt, 
neutralt eller negativt) varje artikel gav av genusforskning.

år 2004 var genusforskningens villkor samt politik och förvaltning aktuella ämnen. 
Samtliga debattartiklar återfinns inom något av dem, och det togs även upp på ledar-
plats. om man tittar endast på nyhetsmaterial är det mer utspritt. Genuspedagogik, 
mansforskning, politik och förvaltning samt våld tas upp mer än andra ämnen. 
Intrycket av genusforskning är mest positivt när det handlar om genusforskningens 
villkor och genuspedagogik, samt en liten lutning åt det negativa när det handlar om 
politik och förvaltning.

år 2006 är arbetsliv, genusforskningens villkor, kultur, politik och förvaltning samt 
sexualitet aktuella ämnen. debattartiklarna finns endast inom genusforskningens vill-
kor (där också hälften av det totala antalet ledare finns). Intrycket av genusforskning 
är inom det sakområdet mer negativt än positivt. I övriga ämnesområden är intrycket 
neutralt till positivt.

Med utgång från undersökningen kan ett antal slutsatser göras om den svenska press-
sens bevakning av genusforskning under åren 1997-2006. de handlar om mediernas 
förhållande till genusforskning, men också genusforskares förhållande till medierna.

20 I maj 2005 sände SVT dokumentären Könskriget, där genusforskaren Eva lundgren finns med - och 
mycket av efterspelet i medierna handlade om Eva lundgrens forskning. I april bildades Feministiskt ini-
tiativ, som hade ett uppmärksammat årsmöte i september. där valdes genusforskaren Tiina Rosenberg in 
i föreningens styrelse och hamnade i mediernas fokus.
21 dagens Nyheter minskade dock från 22 till 12 artiklar, främst för att genusforskning tas upp mindre i 
debattartiklar det senare året och inte alls på ledarplats.

slutsatser
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dessa är mina slutsatser.
det skrivs allt mer om genusforskning.

även om det är svårt att avgöra om genusforskningens utrymme i medierna står 
i proportion till fältets omfattning och tillväxt, så har genusforskning fått allt större 
utrymme i det källmaterial jag studerat. Under den studerade tidsperioden går det inte 
att påvisa något slags backlash i bevakningen, vare sig till antalet artiklar eller den 
innehållsmässiga bilden av genusforskning.

Pressens behandling av genusforskningen som helhet är neutral.
Genusforskare förekommer i nyhetsmaterialet inte alltför sällan som experter. 

de står då allra oftast oemotsagda. det går förstås inte att se i vilken utsträckning 
genusforskare inte förekommer som experter, när de hade kunnat göra det, helt enkelt 
eftersom sådana artiklar inte har med något av sökorden. det finns artiklar som ger 
ett positivt intryck av genusforskning, t ex genom att vara kritiska till att kommuner 
inte satsar tillräckligt på att utbilda personalen; det finns neutrala artiklar och en del 
negativa (det sistnämnda framför allt i ledare och debattartiklar).

Pressens behandling av genusforskning skiljer sig åt mellan olika sakområden.
I nyhetsmaterialet är genuspedagogik och jämställdhet i arbetslivet två sakområden 

det skrivs ganska mycket om. det ges då oftast ett positivt intryck av genusforskning. 
Bland ledare och debattartiklar är genusforskningens villkor samt politik och förvalt-
ning (t ex statliga satsningar på genusforskning) mer kontroversiella sakområden. 
Man kan säga att det görs skillnad mellan genusforskning som sådan och den kunskap 
som genusforskningen frambringat.

I debatten intar genusforskare ofta en försvarsposition.
I det material som undersökts har genusforskare inte tagit initiativ till debatt, utan 

det har genusforskningens kritiker (t ex Bo Rothstein eller Susanna Hakelius Popova) 
gjort. Visserligen kan det ändå finnas debattartiklar skrivna av genusforskare, där 
dessa inte betitlas som sådana och ordet genusforskning eller genusvetenskap inte 
finns med.22 Huruvida det beror på forskarna eller på medierna är en annan fråga.

Avslutningsvis kan ett par frågor väckas, möjliga att besvara genom vidare forskning 
eller utredning. de handlar om kunskapsnivå och konsekvenser.

Vad har journalister för kunskap om genusforskning?
Jag har inte undersökt om pressen ger en korrekt bild av genusforskning. det kan 

vara intressant att se vilka kunskaper journalister har, huruvida journalistiken kring 
genusforskning och genusfrågor håller en hög kunskapsmässig kvalitet. detta kan 
jämföras med debatten som varit kring ekonomijournalistiken.

Vilka konsekvenser får mediernas bevakning av genusforskning?
Jag har inte undersökt hur bilden av genusforskning påverkar uppfattningen om 

genusforskning bland allmänhet och makthavare. den sortens undersökningar har 
gjorts bland annat av hur miljöjournalistiken påverkade riksdagsvalet 1988.23

•

•

•

•

•

•

22 T ex presenterades utredningen Slag i luften genom en artikel på dN debatt (”Regeringen står hand-
fallen inför mäns våld mot kvinnor”, 2004-12-13, undertecknad bland andra Maud Eduards, åsa Eldén 
och Eva lundgren), utan att nämna något av orden genusforskare, genusforskning eller genusvetenskap.
23 Se Hadenius, Stig & Weibull, lennart, Massmedier (2003), s 385.

Frågor för framtiden
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Tidning datum Genre Innehåll

Hallands Nyheter 2004-01-20 Nyhet/Feature Kommunalt jämställdhetsarbete

Södra dalarnes Tidning 2004-02-12 ledare/Krönika Könsroller i Vecko-Revyn

Hallands Nyheter 2004-02-17 Nyhet/Feature Inspirationsdag mot människohandel

östersunds-Posten 2004-02-17 Nyhet/Feature Konferens om genusforskning

östersunds-Posten 2004-02-18 Nyhet/Feature Konferens om genusforskning (notis)

Hallands Nyheter 2004-02-21 ledare/Krönika Melodifestivalen

Helsingborgs dagblad 2004-03-05 Nyhet/Feature Maskulinitetsprofessur i linköping 
(notis)

Nerikes Allehanda 2004-03-07 Nyhet/Feature Maskulinitetsprofessur i linköping 
(notis)

Göteborgs-Posten 2004-03-08 Nyhet/Feature Genusperspektiv på museer

Svenska dagbladet 2004-03-08 Nyhet/Feature Riksdagens hantering av jämställdhet

östersunds-Posten 2004-03-09 Nyhet/Feature Riksdagens hantering av jämställdhet

Svenska dagbladet 2004-03-09 Nyhet/Feature Kvotering av talarlistor i riksdagen

dagens Medicin 2004-03-10 Nyhet/Feature Maskulinitetsprofessur i linköping 
(notis)

Hallands Nyheter 2004-03-10 Nyhet/Feature claes Ekenstam och maskulinitet

Borås Tidning 2004-04-06 ledare/Krönika Recension av ”Våp eller nucka?”

Värnpliktsnytt 2004-04-06 Nyhet/Feature Sexuella trakasserier

Aftonbladet 2004-04-08 debatt Elitfeminister på Handelshögskolan

Nerikes Allehanda 2004-04-22 Nyhet/Feature Sämre sjukvård för kvinnor

Svenska dagbladet 2004-05-27 Nyhet/Feature Pappagrupp mot könsmönster

Nerikes Allehanda 2004-05-29 Nyhet/Feature Riksdagens hantering av jämställdhet 
(notis)

Aftonbladet 2004-05-31 Nyhet/Feature Varför män föredrar kurviga kvinnor

BIlaGa 1

artiklar med sökor-
den genusforskare 
or genusforskning 
or genusvetenskap i 
Mediearkivet år 2004

forts. nästa uppslag
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Tidning datum Genre Innehåll

Aftonbladet 2004-06-16 Nyhet/Feature Utvikningstjejer är lurade

Göteborgs-Posten 2004-06-21 Nyhet/Feature Alnebratt ny ordförande för Unga 
örnar

Svenska dagbladet 2004-07-19 ledare/Krönika Kritik av tidningen Genus

Svenska dagbladet 2004-07-24 Nyhet/Feature KFUM och manligheten

Göteborgs-Posten 2004-08-09 ledare/Krönika Myndigheterna ska avideologiseras

Västerbottens-Kuriren 2004-08-17 Nyhet/Feature Medicinskt genuscentrum i Umeå

dagens Medicin 2004-08-18 Nyhet/Feature Mäns våld mot kvinnor

Göteborgs-Posten 2004-08-29 Nyhet/Feature Stress i skolan

Hallands Nyheter 2004-09-01 Nyhet/Feature Eget hus drabbar jämställdheten

Västerbottens-Kuriren 2004-09-01 Nyhet/Feature Jämställdhet i vården

Svenska dagbladet 2004-09-03 Nyhet/Feature Pris till uppsats om jämställt företa-
gande

Nu 2004-09-09 debatt Genusforskning behövs för jämställdhet

östersunds-Posten 2004-09-15 debatt centerpartiet i Norrland

Nerikes Allehanda 2004-09-23 Nyhet/Feature Genuspedagogik

dagens Industri 2004-09-24 Nyhet/Feature Sverige inte längre mest jämställt

Hallands Nyheter 2004-09-29 Nyhet/Feature Rosenberg läxade upp Svenska kyrkan

Göteborgs-Posten 2004-10-15 Nyhet/Feature Homosocialitet leder till skandaler

Göteborgs-Posten 2004-10-19 Nyhet/Feature V-politiker kräver ohlys avgång

Falu Kuriren 2004-11-02 Nyhet/Feature Jämställdhetsmärkning av skolor

Nya ludvika Tidning 2004-11-02 Nyhet/Feature Jämställdhetsmärkning av skolor

Svenska dagbladet 2004-11-02 ledare/Krönika Jens orbacks jämställdhetspolitik
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Tidning datum Genre Innehåll

Aftonbladet 2004-11-05 ledare/Krönika Jens orbacks jämställdhetspolitik

Helsingborgs dagblad 2004-11-28 ledare/Krönika Jens orbacks jämställdhetspolitik

Svenska dagbladet 2004-12-01 Nyhet/Feature Genusvetenskaplig IT-forskning

Svenska dagbladet 2004-12-01 Nyhet/Feature Politiserad genusforskning

Nerikes Allehanda 2004-12-06 ledare/Krönika Genuspedagogik och riksdagens jäm-
ställdhet

Svenska dagbladet 2004-12-08 ledare/Krönika Plus och könsuppdelade barnkläder

Svenska dagbladet 2004-12-08 Nyhet/Feature Genuspedagogik och genusundervisning

Aftonbladet 2004-12-15 debatt Könskrigande genusforskare

Svenska dagbladet 2004-12-15 ledare/Krönika Slag i luften är ultrafeministisk

Kristdemokraten 2004-12-29 Nyhet/Feature c-uppsats om feminist-Jesus

Tidning datum Genre Innehåll

dagens Nyheter 2004-01-08 Nyhet/Feature Masoud Kamali ny statlig utredare

dagens Nyheter 2004-01-23 debatt Rothsteins påhopp på HSV obefogat

dagens Nyheter 2004-01-26 Nyhet/Feature Genusfrågor på museer (notis)

dagens Nyheter 2004-02-26 ledare/Krönika Mer feministisk aktivism behövs

Kvällsposten 2004-02-12 ledare/Krönika Fröken Sverige läggs ned

dagens Nyheter 2004-02-19 Nyhet/Feature Schlager, klass och genus

dagens Nyheter 2004-03-18 Nyhet/Feature Svalt intresse för genuspedagogik

dagens Nyheter 2004-04-15 Nyhet/Feature Genus och jämställdhet i Försvaret

dagens Nyheter 2004-04-27 debatt Popova är ytlig och okunnig

dagens Nyheter 2004-04-27 Nyhet/Feature Könsroller i Jokkmokk

artiklar med sökor-
den genusforskare 
or genusforskning 
or genusvetenskap i 
presstext år 2004

forts. nästa uppslag
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Tidning datum Genre Innehåll

Veckans Affärer 2004-05-03 Nyhet/Feature Johnssonstiftelsen finansierar feminist-
bråk

dagens Nyheter 2004-05-06 Nyhet/Feature Många unga kvinnor rädda för våldtäkt 
(notis)

Expressen 2004-05-07 debatt Eva lundgren ej kopplad till RKc

Göteborgs-Tidningen 2004-05-07 debatt Eva lundgren ej kopplad till RKc

Kvällsposten 2004-05-07 debatt Eva lundgren ej kopplad till RKc

Veckans Affärer 2004-05-10 debatt Popova: Veckans Affärer har fel om mig

Veckans Affärer 2004-05-10 debatt Henrekson: Jag har inte fått pengar av 
Johnsson

dagens Nyheter 2004-05-10 ledare/Krönika Vetenskaplighet kräver falsifierbarhet

dagens Nyheter 2004-05-12 debatt 39 genusforskare: Popova har fel om 
forskare

dagens Nyheter 2004-05-18 debatt Popova: Genusforskning är politisk 
ideologi

Expressen 2004-06-30 ledare/Krönika Finland har vårdnadsbidrag, ingen 
genusforskning

Göteborgs-Tidningen 2004-06-30 ledare/Krönika Finland har vårdnadsbidrag, ingen 
genusforskning

Expressen 2004-08-15 ledare/Krönika Biologi mot miljö i bröstbråk

dagens Nyheter 2004-09-02 Nyhet/Feature connell: Manlighet en global fråga

Expressen 2004-09-04 Nyhet/Feature Kärlek kan kosta jobbet

Expressen 2004-09-05 Nyhet/Feature Feminister bland svenska makthavare

Expressen 2004-09-07 Nyhet/Feature Ministerkvinnor i Spanien ställer upp i 
Vogue

dagens Nyheter 2004-10-05 Nyhet/Feature Pojkar duktigast i dN:s nutidsoriente-
ring

dagens Arbete 2004-10-07 ledare/Krönika Bourdieu kritiserade manlig dominans

Expressen 2004-10-12 Nyhet/Feature Kända kvinnor viker ut sig för forsk-
ning

Göteborgs-Tidningen 2004-10-12 Nyhet/Feature Kända kvinnor viker ut sig för forsk-
ning



37

Tidning datum Genre Innehåll

Kvällsposten 2004-10-12 Nyhet/Feature Kända kvinnor viker ut sig för forsk-
ning

dagens Nyheter 2004-10-17 debatt Rothstein: Vetenskapligt snömos i 
genusforskning

dagens Nyheter 2004-11-02 debatt Rudebeck: Biologi inget för genusfors-
kare

dagens Nyheter 2004-11-17 Nyhet/Feature Feministers olika syn på kvinnors våld

dagens Nyheter 2004-11-20 Nyhet/Feature Forskning om sexlust

dagens Nyheter 2004-11-29 Nyhet/Feature Konferens om män och manlighet

Expressen 2004-12-02 debatt orback mer feminist än sina kritiker

Göteborgs-Tidningen 2004-12-02 debatt orback mer feminist än sina kritiker

Kvällsposten 2004-12-02 debatt orback mer feminist än sina kritiker

dagens Nyheter 2004-12-11 ledare/Krönika Politikerskepsis stöd för feministparti

dagens Nyheter 2004-12-14 ledare/Krönika Feminismen som troslära

Tidning datum Genre Innehåll

Nerikes Allehanda 2006-01-04 ledare/Krönika Kvinnovetenskaplig tidskrift

Nya ludvika Tidning 2006-01-10 Nyhet/Feature Jämställdhetsarbete på VBU

Göteborgs-Posten 2006-01-15 ledare/Krönika om Hallberg om lundgren

Sydsvenskan 2006-01-22 Nyhet/Feature Forskningsfusk

Borås Tidning 2006-01-25 ledare/Krönika Jämställdhet inom teater

Kyrkans Tidning 2006-02-02 Nyhet/Feature ärkebiskopsvalet

Göteborgs-Posten 2006-02-05 Nyhet/Feature Skolan är kvinnodominerad

Göteborgs-Posten 2006-02-06 Nyhet/Feature lärarens kön påverkar inte resultat

Helsingborgs dagblad 2006-02-12 Nyhet/Feature Intervju med Tiina Rosenberg

artiklar med sökor-
den genusforskare 
or genusforskning 
or genusvetenskap i 
Mediearkivet år 2006

forts. nästa uppslag
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Tidning datum Genre Innehåll

Göteborgs-Posten 2006-02-12 Nyhet/Feature Genuspedagoger får inte tid

Nerikes Allehanda 2006-03-01 ledare/Krönika Kvinnovetenskaplig tidskrift

Svenska dagbladet 2006-03-03 ledare/Krönika Biografi över drottning Kristina

dagens Industri 2006-03-07 ledare/Krönika Var kritisk mot framtidsanalys

Svenska dagbladet 2006-03-08 Nyhet/Feature Föreläsning om kvinnliga innovatörer

Svenska dagbladet 2006-03-08 ledare/Krönika Jämställdhetsmyndighet skulle bli ideo-
logisk

Sydsvenskan 2006-03-09 Nyhet/Feature Seminarium i lund på 8 mars

Helsingborgs dagblad 2006-03-09 Nyhet/Feature 8 marsseminarium i lund (ej samma 
som ovan)

Sydsvenskan 2006-03-09 Nyhet/Feature Tiina Rosenberg på paneldebatt

Göteborgs-Posten 2006-03-19 Nyhet/Feature RFSU-pris till Rosenberg och Kulick

Svenska dagbladet 2006-03-19 Nyhet/Feature RFSU-pris till queerforskare (notis)

Sydsvenskan 2006-03-22 Nyhet/Feature Pedofilmisstankar rena häxjakten

Sydsvenskan 2006-03-23 Nyhet/Feature 93 lärare på seminarium om jämställd-
het i skolan (notis)

Nerikes Allehanda 2006-03-26 Nyhet/Feature david Tjeder blev pappa

Göteborgs-Posten 2006-03-27 Nyhet/Feature Pia laskar föreläser på klubbkväll

dagens Industri 2006-04-07 ledare/Krönika opinionsbildande myndigheter

Sydsvenskan 2006-04-09 Nyhet/Feature Karen davies avliden (notis)

Aftonbladet 2006-04-11 debatt Jämo inkompetent i sexualfrågor

Pressens Mediaservice 2006-04-11 Nyhet/Feature TV4:s nya humorprogram ”lilla vi”

Nerikes Allehanda 2006-04-11 ledare/Krönika Rubar fick Guldspade för Könskriget

Svenska dagbladet 2006-04-12 ledare/Krönika Bok om utvandrarkvinnor
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forts. nästa uppslag

Tidning datum Genre Innehåll

Aftonbladet 2006-04-12 Nyhet/Feature carina Berg tillbaka med ”lilla vi” 
(notis)

Helsingborgs dagblad 2006-04-23 Nyhet/Feature Ny professor i Medie- och kommuni-
kation

Aftonbladet 2006-05-28 ledare/Krönika Myndigheter som driver propaganda

Svenska dagbladet 2006-05-29 Nyhet/Feature Färre vill läsa humaniora

Helsingborgs dagblad 2006-05-19 ledare/Krönika Roman från Margareta lindholm

dagens Industri 2006-06-01 Nyhet/Feature Jämställdhetsproffs sågar SNS om kvo-
tering

Sydsvenskan 2006-06-18 ledare/Krönika Jämställdhet tyvärr ingen valvinnare

Göteborgs-Posten 2006-06-26 Nyhet/Feature Jämställdhetsarbete på företagen

Aftonbladet 2006-06-29 Nyhet/Feature Plastikindustrin sätter skönhetsidealen

Göteborgs-Posten 2006-07-11 ledare/Krönika Kåseribok om manlighet

Helsingborgs dagblad 2006-07-23 Nyhet/Feature Manligt risktagande bakom många 
olyckor

Sydsvenskan 2006-08-24 Nyhet/Feature HBT-nätverksmöte i lund (notis)

Pressens Mediaservice 2006-09-05 Nyhet/Feature Teaterpjäs av Grupp 8-medlem

Borås Tidning 2006-09-10 Nyhet/Feature Teaterpjäs av Grupp 8-medlem (samma 
som ovan)

Svenska dagbladet 2006-09-10 Nyhet/Feature Gunilla Thorgren sätter upp teaterpjäs

Göteborgs-Posten 2006-09-12 Nyhet/Feature Teaterpjäs av Gunilla Thorgren

Borås Tidning 2006-09-23 Nyhet/Feature Viktoria Brattström sätter upp Hamlet

Göteborgs-Posten 2006-10-01 ledare/Krönika Tiina Rosenberg hotar Ebba Witt-
Brattström

Göteborgs-Posten 2006-10-02 Nyhet/Feature lisa Andersson Tegnér föreläser om 
könsroller

Nerikes Allehanda 2006-10-03 ledare/Krönika Kvinnovetenskaplig tidskrift

Västerbottens-Kuriren 2006-10-04 Nyhet/Feature centrum för genusforskning om hälsa
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Tidning datum Genre Innehåll

östersunds-Posten 2006-10-14 Nyhet/Feature AlI anordnade genusdag

Helsingborgs dagblad 2006-10-18 Nyhet/Feature otrygghet på Helsingborgs gator

Svenska dagbladet 2006-10-22 Nyhet/Feature Naket på teaterscenen

Svenska dagbladet 2006-10-25 Nyhet/Feature Regeringen mindre jämställd med nya 
statsråd

Kristdemokraten 2006-10-25 ledare/Krönika osäkra kvinnor fick avgå

Göteborgs-Posten 2006-10-28 ledare/Krönika även kvinnor begår brott

Hallands Nyheter 2006-11-03 Nyhet/Feature Ny genuspedagog i Mark

Svenska dagbladet 2006-10-29 Nyhet/Feature Folkpartist krävde öronmärkning

Nerikes Allehanda 2006-11-15 ledare/Krönika Vänbok till Ann-Sofie ohlander

Sydsvenskan 2006-11-18 Nyhet/Feature Genusforskare blir jämställdhetsproffs

Borås Tidning 2006-11-23 ledare/Krönika Bok om den moderna ensamheten

Sydsvenskan 2006-11-26 Nyhet/Feature Queermöte i lund

Sydsvenskan 2006-11-28 Nyhet/Feature Ingen genusvetenskap vid Malmö hög-
skola

Västerbottens-Kuriren 2006-11-28 Nyhet/Feature Miljoner till genusforskning

Nerikes Allehanda 2006-12-01 Nyhet/Feature örebro universitet söker ny professor

Nerikes Allehanda 2006-12-01 Nyhet/Feature Miljoner till örebro och linköpings 
universitet

Nerikes Allehanda 2006-12-04 Nyhet/Feature Barbro Westerholm vill ha mer genus-
forskning

dagens Medicin 2006-12-06 debatt åtgärder för förbättring av styrning i 
vården

Västerbottens-Kuriren 2006-12-12 Nyhet/Feature Miljoner till genusforskning om basnä-
ringar (notis)

Sydsvenskan 2006-12-31 Nyhet/Feature Genusperspektiv på polarhistorien
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Tidning datum Genre Innehåll

Kvällsposten 2006-02-13 Nyhet/Feature Tiina Rosenberg nöjd med sin profes-
sorslön

dagens Nyheter 2006-02-19 Nyhet/Feature Forskning vid AlI om jämställdhet

dagens Nyheter 2006-03-07 Nyhet/Feature Fuskande studenter

dagens Nyheter 2006-03-07 Nyhet/Feature Guide till forskarutbildning

dagens Nyheter 2006-03-19 Nyhet/Feature RFSU-pris till queerpionjärer

dagens Nyheter 2006-04-08 Nyhet/Feature Karen davies avliden

Expressen 2006-04-11 debatt Thomas Idergard: Bekämpa feminis-
men!

dagens Nyheter 2006-05-28 Nyhet/Feature Hillevi Ganetz får pris (notis)

Kvällsposten 2006-07-04 ledare/Krönika opinionsbildande myndigheter

dagens Nyheter 2006-08-01 Nyhet/Feature Tiina Rosenberg på Pridefestival

Expressen 2006-08-26 debatt Satsning på genusforskning ett politiskt 
val

dagens Nyheter 2006-09-14 Nyhet/Feature Genusforskare blev jämställdhetsproffs

Expressen 2006-10-25 Nyhet/Feature Utvik till förmån för forskning

dagens Nyheter 2006-11-08 Nyhet/Feature Hillevi Ganetz om idolers betydelse

dagens Nyheter 2006-11-12 debatt Genusforskare håller inte måttet

dagens Nyheter 2006-11-21 debatt Rothsteins kritik är alltför svepande

Expressen 2006-11-25 ledare/Krönika Feminister tycker det är fel att skaffa 
barn tidigt

dagens Nyheter 2006-11-27 Nyhet/Feature Feministfika på Stockholms universitet

artiklar med sökor-
den genusforskare 
or genusforskning 
or genusvetenskap i 
presstext år 2006
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Källans namn Startdatum Slutdatum

Affärsvärlden 1997-02-05 2005-08-25

Aftonbladet 1994-09-01

Borlänge Tidning 2001-01-02

Borås Tidning 1999-01-19

computer Sweden 2001-01-03

dagen 1995-12-21

dagens Forskning 2003-01-07 2003-06-25

dagens Industri 2004-09-07 2007-06-29

dagens IT 1996-10-22 2002-05-24

dagens Medicin 1994-10-11

dagens Samhälle 2005-09-22

datateknik 1995-08-17 2001-04-26

Elektroniktidningen 2003-09-18

Falu Kuriren 2001-01-02

Finanstidningen 2001-05-10 2002-02-20

Göteborgs-Posten 1994-01-02

Hallands Nyheter 2003-05-21

Helsingborgs dagblad 1994-07-01

Hufvudstadsbladet 2004-12-08

Ikoner 2000-06-14

Info 2000-10-19 2001-04-10

BIlaGa 2

källor i Mediearkivet 
(fulltextkällor i bok-

stavsordning)
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forts. nästa uppslag

Källans namn Startdatum Slutdatum

Jusektidningen 2003-03-15

Kristdemokraten 2002-01-04

Kyrkans Tidning 2004-06-17

landstingsvärlden 2000-03-09 2004-06-17

Mobil 2001-01-01

Moderna Tider 2000-05-02 2002-10-29

Mora Tidning 2001-01-03

Nerikes Allehanda 1997-01-03

Nu 2002-01-24

Ny Teknik 2003-02-21

Nya ludvika Tidning 2002-04-19

Nyhetsbyrån direkt 2006-10-05

Nätverk & Kommunikation 2001-01-23

Nätvärlden 1998-01-23 1999-05-07

Pressens Mediaservice 2002-04-03

Pressreleaser – Waymaker 1998-05-14

Privata Affärer 1999-02-01

Resumé 2001-01-18

Siren 2001-01-14 2004-07-26

Stockholms Fria Tidning 2004-04-27

Svensk Papperstidning 2006-08-28
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Källans namn Startdatum Slutdatum

Svenska dagbladet 1995-01-01

Sveriges Radio dagens Eko 1997-05-01

Sydsvenskan 2006-09-13

Södra dalarnas Tidning 2001-01-02

Ticker 2003-05-07

Tidningarnas Telegrambyrå 1997-06-04

Vision 2001-03-01 2002-01-31

Vår bostad 2001-01-01

Värnpliktsnytt 2000-01-18

Västerbottens-Kuriren 1987-11-30

östersunds-Posten 1998-01-10

Källans namn Startdatum Slutdatum

dagens Nyheter 1992

Expressen 1990

Göteborgs-Tidningen 1998

Kvällsposten 2000

Bonniers lexikon 2001

dagens Arbete 2001 2005

dagensHandel 2003

dinapengar.se 2006

Forskning & Framsteg 2003

Kristianstadsbladet 2007

källor i presstext 
(fulltextkällor i bok-

stavsordning; käl-
lor som även finns 
i Mediearkivet har 

avlägsnats)
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Källans namn Startdatum Slutdatum

lön&jobb 2000 2005

Privata Affärer 2001

Riksdag & departement 2007

Situation Sthlm 2007

Tidningen Vi 1995

TT Nyhetsbanken 1997

TT Spektra 2006

Veckans Affärer 2001
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Tidning Upplaga Andel av total 
upplaga (%)

Periodicitet Utgivningsort

Aftonbladet 429 000 11,4 7 Stockholm

Borlänge Tidning med 
Södra dalarnes Tidning

15 600 0,4 6 Borlänge

Borås Tidning 49 200 1,3 7 Borås

dagens Industri 117 500 3,1 6 Stockholm

dagens Nyheter 363 100 9,6 7 Stockholm

Expressen 220 900 5,9 7 Stockholm

GT 58 700 1,6 7 Göteborg

Göteborgs-Posten 245 900 6,5 7 Göteborg

Hallands Nyheter 31 600 0,8 6 Falkenberg

Helsingborgs dagblad 84 000 2,2 7 Helsingborg

Kvällsposten 59 800 1,6 7 Malmö

Nerikes Allehanda 62 000 1,6 7 örebro

Nya ludvika Tidning 9 100 0,2 6 ludvika

Svenska dagbladet 187 100 5 7 Stockholm

Sydsvenskan 129 300 3,4 7 Malmö 

Västerbottens-Kuriren 40 100 1,1 6 Umeå

östersunds-Posten 31 500 0,8 6 östersund

Totalt 3 788 000 56,5   

BIlaGa 3
upplaga, periodicitet 

och utgivningsort 
inom flerdagarspress, 

vardagar 2005
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Anm: Uppgifter beträffande periodicitet avser förhållandena i februari 2006. I 
statistiken saknas tidningar med en periodicitet på 3 eller lägre (dagens Arbete, 
dagens Medicin, Falu Kuriren, Kristdemokraten, Kyrkans Tidning, Nu, Pressens 
Mediaservice, Veckans Affärer och Värnpliktsnytt).
    
Källor: TS hemsida. Nordicoms databas över medieföretag i Sverige. Nordicom, 
Mediestatistik, http://www.nordicom.gu.se/?portal=mt&main=showSveStats.
php&menu=menu_sve&me=7&media=dagspress&type=media
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