


"Gå i en affär och ställ dig framför tidningshyllan.Vad ser du? Före-
ställ dig at alla leende kvinnor i utmanande poser byts ut mot män.
Hur skulle det se ut?" Det svenske mediekritiske nettverket Allt
är Möjligt stiller dette spørsmålet i sin handbok i mediekritikk.
Det er først når  vi ser på medieoppslag i kjønnsperspektiv at vi
oppdager hvilken skjev framstilling som ofte gis av kvinner – og
menn. I dette andre nummeret av NIKK Magasin ønsket vi å se
på hva forskerne i Norden er opptatt av når det gjelder kjønn i
media. Det første vi fant var at bare 12 prosent av medieforsk-
ningen i Norden har et definert kjønnsperspektiv. Dette er i seg
selv et paradoks når vi vet at kjønn og makt spiller en sentral rolle
på alle nivåer i medieinstitusjonene. Kjønn styrer i stor grad medie-
nes innhold og mediebedriftenes markedføringsstrategi. Det finnes
lite forskning som er knyttet til mediebedriftene selv. Vi vet lite om
kjønn og makt i redaksjonene, om hvordan redaksjonelle valg foregår.

Vårt neste funn var at medieforskning med kjønnsperspektiv
nesten utelukkende handler om medienes kvinnebilder, kvinner
som mottakergrupper og situasjonen for kvinnelige journalister.
Medieforskning om menn og maskuliniteter er nesten totalt fraværende,

til tross for at maskulinitet er offer for de samme stereotype medi-
edefinisjonene som femininitet. Det finnes også påfallende lite
forskning på kjønn i nordiske tabloidaviser, selv om disse i stor grad
selger på kjønn og seksualitet.

Til tross for disse åpenbare manglene ved nordisk medieforsk-
ning; det finnes mye interessant ny forskning med kjønnsperspektiv.
Her har vi valgt å fokusere på journalistiske medier.To av prosjek-
tene som presenteres er nordiske komparative undersøkelser
finansert av henholdsvis NOS-H og NOS-S, Nordisk
Samarbeidsnemnd for humanistisk forskning og for samfunns-
forskning. Det ene handler om kvinnelige programledere i 
kommersielle og statlige TV-kanaler. Det andre om kvinnelige og
mannlige politikere i valgdebatter på TV. Prosjektene er eksempel
på at et felles nordisk perspektiv kan gi nye og spennende resulta-
ter ved at de avdekker fenomener som i en mer snever nasjonal
ramme ikke blir vektlagt.

Vi håper dette temanummeret om medieforskning og kjønn
kan bidra til å bringe forskere og journalister inn i en dialog om
disse problemstillingene. Alt er Mulig!

Kjønn, makt og media
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Hvorfor tåler
ikke MEDIA flere

kvinner?
Av ELISABETH EIDE

Førsteamanuensis ved Journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo
elisabeth.eide@jbi.hioslo.no
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Kanskje er mediene 
mindre viktig enn vi
tror. Kanskje betyr ikke
den dramatiske under-
representasjonen av
kvinner i radio, aviser 
og TV noe for kvinners
selvoppfatning. Selvbildet
henter vi fra så mange
kilder. Men gradvis tar 
vi inn over oss at vi lever
i en medietid, en medi-
ert tid, der virkeligheten
- eller nyhetsversjonen
av den - tidvis blir opp-
levd som fiksjonsfilm, og
såpeopera som virkelig-
het. Da betyr mediene
kanskje en del likevel?

D et ser ut som om nyhetsmed-
iene har en «tålegrense» på
rundt 20-25 prosent kvinner.

Ikke som ansatte - men som åpne kilder,
med mening og betydning. Som blikk-
fang tåler man noen flere kvinner: i TV-
ruta, i spaltene, delvis under sexifiser-
ingens banner. En skulle tro at tjuefem
år med kvinnebevegelse og en rekke
framskritt for kvinnekjønnet i arbeids-
liv, politikk og utdanning, ville gi andre
utslag i mediebildet - i form av økt
representasjon. Overrasket må jeg kon-
statere at det ikke har skjedd.

Norske undersøkelser fra 1979,
1989 og 1999 (tabell 1) viser stagna-
sjon. De mannlige innslagene beholder
sin andel gjennom de siste tjue årene,
mens andelen kvinnelige artikler øker i
første periode, og deretter holder seg
konstant. En undersøkelse initiert av
den norske  regjeringsoppnevnte Verdi-
kommisjonen (Allern 1999), bekrefter
1999-tallene. Bare tjue prosent av de
åpne kildene til journalistene i et utvalg
på ti dagsaviser, er kvinner.

Kvinner er altså underrepresentert i

avisene. Det er de også i allmennkring-
kastingen. NRKs egne undersøkelser
inkluderer alle som snakker i eteren,
også programmedarbeidere (se s. 10).
Når disse tas bort, blir kvinneandelen
lavere. Et interessant fenomen er at
mens andelen kvinner som snakker har
økt, om enn flatet mer ut i årenes løp, så
har deres taletid gått noe tilbake i perio-
den. Med andre ord: Flere kvinner snak-
ker kortere enn før.

Babe-effekten
Hvilke kvinner er det så som får mest
plass i norske nyhetsmedier? Min avis-
undersøkelse fra 1989 viste at lederkvin-
nene (ledere innen politikk og organisa-
sjon, i mindre grad næringsliv) var den
største gruppen. I 1999-undersøkelsen
av de samme avisene ser vi en ny ten-
dens. Idolkvinnene; film- og pop-
stjerner, prinsesser, unge TV-vertinner,
pornodronninger har tatt ledelsen
(Gjørven, Grønn og Vaagland 1999).
Noe av forklaringen kan være at Gro-
epoken (årene da Gro Harlem Brundt-
land var statsminister) i norsk politikk
er over, og at menn igjen dominerer mer
i norsk politikk. Men en annen forklar-
ing kan være medienes tiltagende letthet
(med mer vekt på underholdning) som
igjen er knyttet til kommersialiseringen.
«Babe-effekten» er et ganske dekkende
ord for denne tendensen. Kvinner som
kan være forlystelsesobjekt for det
mannlige blikket, kommer til i mediene
selv når de ikke har så mye å si (eller
ikke får si så mye). Når forbrukerstoff
om såvel kvinners som menns helse skal
illustreres, velges ofte bilder av pur
unge, friske og nakne kvinnekropper -
til og med for å illustrere hjertesykdom,
som erfaringsmessig rammer denne
gruppen mennesker svært sjelden. 

Flere medieundersøkelser viser dess-
uten at kvinner fortere «går ut på dato»
enn menn når det gjelder representasjon
i mediene (Eie 1998, Dahl og Klemet-
sen 1999). Det betyr i korthet at unge
kvinner har større sjanser til å komme til
i nyhetsmediene enn eldre kvinner, og at
aldersmønsteret ikke er likt for menn og
kvinner. En nord-europeisk komparativ
studie viser at bare 11 prosent av de
menneskene som «snakket på TV» i

alderen 50 +, var av kvinnekjønn (Eie
1998). Denne tendensen gjenspeiles og-
så i programledersjiktet, der modne sind-
ige menn veksler med yngre, vakre kvin-
ner (Skretting 1996, Pedersen 1997).

Hvorfor er det slik? Årsaksforholdet
er komplisert og mangfoldig. Jeg mener
det finnes en rekke ulike (og utfyllende
mer enn alternative) forklaringer på
kvinners lave (og skeive) representasjon
i massemediene.

Menn på toppen
Journalistikken er tradisjonelt topp-
tung. Kildene blir hentet fra ledernivå i
næringsliv og politikk, og menn med
bastante uttalelser blir ofte foretrukket
framfor kvinner som kanskje uttaler seg
mindre skråsikkert. Mediene vil gjerne
ha entydighet, ikke for mange «kanskje
det». Men virkeligheten er sjelden særlig
entydig. Problemet kan også være at 
den som uttaler seg (især om det er en
politiker) vegrer seg for å komme med
klare svar der det burde være mulig. 
En «kanskje det»-type (og kvinner er
kanskje overrepresentert i denne grup-
pen?) blir sjelden medienes favoritt.
Mange journalister har erfart at kvinner
vegrer seg mer for å eksponere seg i
mediene. Flere journalister i en spørre-
undersøkelse med 500 norske journa-
lister nevner dette eksplisitt som årsak
til kvinneunderskudd i spaltene (Eide
1991). Det kan henge sammen med
måten kvinnene blir behandlet på i 
de samme mediene, men det kan også
være utslag av perfeksjonisme, beskje-
denhet eller generell frykt for å bli
eksponert. Her må kvinner selv ta et
ansvar for ikke stadig å bekrefte denne
tendensen.

Sportifisering
Den nord-europeiske TV-undersøkelsen
(Eie 1998) viste at sporten var det om-
rådet der kvinnene fantes minst; i Norge
var det bare ti prosent kvinner som
«snakket» i sportssendingene. I avisene
er det ikke så mye bedre. I tillegg kom-
mer det faktum at sporten er et særdeles
høyt prioritert område i mange aviser.
Fire av de ti avisene i Verdikommisjon-
ens undersøkelse hadde sport som det
viktigste stoffområdet, målt i spalteme-
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ter. En avis hadde sporten som nest 
viktigst, og tre hadde sporten på en god
tredjeplass. «Sportifisering» er antakelig
et vel så anvendelig ord som «tabloidise-
ring», skriver forsker Sigurd Allern.

Sporten er et stoffområde som blir
lest langt mer av menn enn av kvinner,
og antallet kvinnelige sportsjournalister
i Norge er meget lavt. Kanskje er her en
sammenheng?

Åtte prosent kvinnelige 
sjefredaktører
I september 2000 fantes det knapt åtte

prosent kvinnelige sjefredaktører i Nor-
ge, et land med 220 aviser. Ingen av
dem er å finne i de største avisene, men
noen i solide, mellomstore aviser som
kommer ut hver dag. 

«Så lenge de fleste vaktsjefer er menn,
tenker kvinnelige journalister som menn»
som en journalist sa det (Eide 1991:93).
Erfaringene viser at flere kvinner er en
nødvendig, om ikke tilstrekkelig beting-
else for en jevnere mediedekning av kjøn-
nene. En hovedoppgave i medievitenskap
der de kvinnelige sjefredaktørene (dags-
presse) i Norge ble intervjuet, konklu-
derte blant annet slik:

«Den viktigste barrieren, slik jeg 
tolker redaktørene, er en tradisjonell 
nyhetsvurdering som er utvikla av en
mannsdominert journalistprofesjon
gjennom generasjoner. Den er elite-
orientert og fører til at menn i topp-

sjiktet i samfunnet synliggjøres på be-
kostning av andre grupper.» ... «Flertal-
let av redaktørene mener at de (nyhets-
kriteriene) bygger på tradisjonelt mann-
lige vurderinger." (Kåset 1993: 37)

De fleste av disse redaktørene fram-
hever sitt ansvar for bedre synliggjøring
av kvinner og barn, og mer bruk av dem
som kilder. Dessuten er de negativt inn-
stilt til medienes fokusering på vold og
sex, og advarer mot at avisene skal bli
mer lik ukebladene; med mer vekt på
underholdning og mindre på seriøse
spørsmål.

Kvinnelige medarbeidere er fortsatt 
i mindretall i redaksjonene og føler et
sterkt press om å opptre som «en av
gutta». De blir lett sosialisert inn mot 
en mannlig journalistisk norm. Den er
ikke uttalt. Den «sitter i veggene», i
form av taus samstemmighet om hva
som er viktige saker og hva som ikke 
er det; hvem som er gode kilder for
journalistene og hvem som ikke er det,
hvilke bilder som bør brukes av kvinner
og menn og hvilke som kan gulne i arki-
vet.

Men en «feminisering» av redaksjon-
en kan hjelpe i retning av forandring.
Flere undersøkelser viser at kvinnelige
journalister står bak flere kvinnelige 
oppslag/programinnslag enn deres 
mannlige kolleger (Zilliacus-Tikkanen
1997, Allern 1999, Gjørven & co 
1999). 

Nyhetskriterienes iboende
konservatisme
Mer enn 70 prosent av de kvinnelige
journalistene i min ti år gamle undersøk-
else mente at den gjeldende nyhetspriori-
teringen hindret mer «likestilt stoff» i
mediene. Mer enn førti prosent av de
mannlige kollegene deres var enige. Er
den rådende nyhetsprioriteringen en
selvfølge? Den er i alle fall ikke nødven-
digvis et uttrykk for «det publikum vil
ha». De tradisjonelle nyhetskriteriene
med sin vekt på konflikt,og sensasjon og
på det usedvanlige bidrar til å skyve menn
inn i nyhetsbildet og kvinner ut. Den
store vekten på kriminalitet, der kvinner
er grovt underrepresentert, gjør sitt.

"...det er få kvinnelige ledere, poli-
tikere, toppfolk, pådrivere. Det er langt
mellom hver gang en kvinne dreper, vin-
ner, deltar, overrumpler, foreslår, under-
slår, undersøker, anmelder, banner eller
sprenger en bombe."

Slik forklarer en ung mannlig journa-
list den rådende nyhetsdekningen (Eide
1991). Bortsett fra at denne journalisten
overser de mange kvinnelige politikerne,
pådriverne, forslagsstillerne og deltak-
erne, så har han et poeng. Må kvinner
rane og sprenge seg inn i nyhetsbildet,
eller kan vi tenke oss et nyhetsbilde med
noe mindre vekt på kriminalitet?

En annen grunn til at mediene frem-
deles framstår som kvinnefattige, kan
være at de som kunne utgjort en press-
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gruppe for forandring, ikke er enige seg
imellom. Det skulle bare mangle. Kvin-
nelige journalister er like forskjellige som
mannlige. Noen av dem er opptatt av å
markere seg på «typiske kvinneområder»,
andre er det ikke. Enkelte har til og med
blitt beskyldt for å være «menn i skjørt».
«Mange kvinner tar avstand fra sitt kjønn
i sitt virke som journalist. Kanskje på
grunn av usikkerhet», sier en mannlig
journalist (Eide 1991:92). 

Underforsket område
Både "medier og kjønn" og "journali-
stikk og kjønn" er områder som trenger
mer forskningsinnsats. Hvilke utford-
ringer står vi så overfor?

Journalistiske kulturer og deres
kjønnsdimensjoner er et felt å gripe fatt i.
Hva er det med dette yrket som gjør at
utøvelsen favoriserer menn, trass i at
kjønnssammensetningen blant journa-

lister langsomt blir jevnere? Maktaspek-
tet i journalistikken er sentralt. Vi sier at
mediene har definisjonsmakt, men hvem
har definisjonsmakt innad i redaksjonen?
Og hvorfor? I hvilken grad bidrar jour-
nalist- medieutdanningene (og pensum
der) til å bekrefte eller undergrave den
rådende (manns)kulturen?

Hva med publikum? Nyere norske
undersøkelser understreker at menn og
kvinner i mangt og mye foretrekker de
samme programmene, leser de samme
oppslagene. Men det finnes også viktige
forskjeller (Eide 2000: 39-53). Kvinner
foretrekker i høyere grad enn menn
"relasjonelt stoff", om helse- og sosial-
omsorg, om skole og oppvekst, persona-
lia og portrettintervjuer, mens mannlig
publikum (avislesere) leser mer stoff om
næringsliv og sport enn kvinnelig.
Medienes økte vekt på forbrukerstoff ser
også ut til å være et forsøk på å komme

kvinnelig publikum i møte.
Noe av det viktigste vi forskere kan

gjøre, er å ta initiativ til dialog med
medienes "praktikere". Det kan bidra til
både å tone ned elfenbenstårn-tendenser
i forskermiljøer - og til å dempe anti-in-
tellektualismen og skepsisen mot forsk-
ere i en del mediebedrifter. Det vil helt
sikkert stimulere den kjønnete debatten
blant journalister og redaktører.
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Artikler i norske hovedstads- og regionsaviser våren 1979, 1989 og 1999. Oppslag i prosent.

Tabellen er basert på en innholdsanalyse av en ukes utgaver av fem aviser. Oppslagene (artiklene) er vurdert etter kriteriene kilde,
bilde og vinkling. Nøytral I har noenlunde lik representasjon av begge kjønn, Nøytral 2 er kategorien for det ikke-personifiserte.
Undersøkelsene for 1979 og 1989 er utført av undertegnede (Eide 1991). Avisenes 1999-utgaver er undersøkt av tre avgangsstudenter
ved Journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo (Gjørven, Grønn og Vaagland 1999).

Mannlige  Kvinnelige  Nøytral I Nøytral II
oppslag oppslag (begge kjønn) 

1979 62 9 8 20

1989 63 14 8 15

1999 62 13 15 9

REFERANSER:
Allern, Sigurd (red. 1999): Pressens verdier, bilag til
"Journalisten" 8.19.99.

Dahl, Stine og Klemetsen, Brita (2000): Det er best
å være mann, i Eide (red. 2000), Narrespeil, Høyskoleforlaget,
Kristiansand

Eide, Elisabeth (1991): Kvinnebildet i norsk dagspresse
ved inngangen til 1990-tallet; forskningsrapport, Norsk journa-
listhøgskole, Oslo.

Eide, Elisabeth (red. 2000): Narrespeil. Kjønn, sex og
medier, Høyskoleforlaget, Kristiansand

Eie, Birgit (1998): "Who speaks in Television? An internati-
onal comparative study on female participation in television
programmes, NRK, Oslo

Gjørven, Grønn og Vaagland (1999): Det store lille
tilbakeslaget, semesteroppgave ved Journalistutdanningen,
Høgskolen i Oslo, også gjengitt i bearbeidet form i Narrespeil

Kåset, Synnøve (1993): Barrierer og barrikader – kvinne-
lige sjefredaktører i norske aviser, hovedoppgave i massekom-
munikasjon og kulturformidling ved Universitetet i Bergen.

NRK/Div.forfattere (1973, 1983, 1984, 1989, 1994):
Hvem snakker i NRK? NRK/Oslo.

Pedersen, Vibeke: TV-værter, kommercialisering og køn i
Norden. Institut for nordisk filologi, Københavns Universitet.
1999.

Van Zoonen, Liesbet (1994): Feminist Media Studies,
Sage, London.

Zilliacus-Tikkanen, Henrika (1997): Journalistikens
essens i ett könsperspektiv, Rundradions Jämställdhetskomitté,
Helsinki.



NORDICOMs chef Ulla Carlsson (bil-
den) är tveksam. Det gäller även medi-
eforskning med ett könsperspektiv - som
tyvärr fortfarande är begränsad. 

Ulla Carlsson är kanske den person i
Norden som har bäst överblick över den
nordiska medieforskningen. Som chef för
NORDICOM, Nordiskt Informations-
center för Medie- och Kommunikations-
forskning ansvarar hon för att dokumen-
tera och sprida information om forsk-
ningen på medieområdet.

Carlsson påpekar att medievetenska-
pen är ett ’nytt’ ämne på universiteten i
samtliga länder förutom Finland. Det
innebär att när medieforskarna försöker
utveckla ett eget forskningsområde riske-
rar man att förlora kontakten med andra
discipliner. Ett inflöde som är nödvändigt
för att utveckla ämnet.

- Kanske har avståndet till de gamla
moderdisciplinerna blivit allt för långt.
säger Ulla Carlsson.

Medieforskningen 
marginaliseras?
En forskningstrend som har haft stort
inflytande på medieforskningen under
det senaste decenniet är cultural studies-
forskningen. I övrigt har medievetenska-

pen utvecklat få nya områden samtidigt
som den "gamla" medieforskningen har
haft svårt att anpassa sig till nya förhåll-
landen.

- Mot den bakgrunden är det inte
förvånande att flera forskare, inte minst i
Storbritannien och USA, menar att
medievetenskapen som forskningsfält
håller på att marginaliseras.

Eftersom medieforskningen har en
relativt liten egen teoribas behöver den
hålla kontakten med andra centrala äm-
nen. Carlsson skulle vilja att man med-
vetet prioriterade teoretisk och metodolo-
gisk pluralism och att den empiriska
grunden är bred.

Carlsson efterlyser mer av reflektion
och utblick i det vetenskapliga arbetet. 

- Samhällsvetenskapens varför och
hur är väsentliga frågor vid sidan av hum-
aniorans vad. Det handlar om att skapa
meningsfulla och effektiva mötesplatser
som kan leda till goda korsbefruktningar.
Här kan flera genusforskare med sina
projekt fungera som goda förebilder. 

Ett exempel på ett viktigt forsknings-
område är sexualiseringen och pornogra-
fin i dagens medieutbud där det idag
finns lite eller ingen forskning alls. Det
nya medielandskapet och andra förän-
dringar i samhället ställer nya frågor som
medieforskarna måste uppmärksamma
för att medverka  till kunskapsutveckling-
en i samhället. Här spelar genusforskarna
en viktig roll.

Lyftet fram kvinnors 
forskning
Ulla Carlsson har bidragit till att göra det
enda stora samlingsverket över nordisk

medieforskning med ett könsperspektiv.
1993 kom antologin Nordisk forskning
om kvinnor och medier (red. Ulla Carls-
son). Vi var tidigt ute, och det är intres-
sant att se hur flera av bidragen står sig
än, säger Ulla Carlsson. De medverkande
tillhörde den första generationen medi-
eforskare med ett könsperspektiv. Nu när
unga forskare kommer blir de  seniora
forskarna fortsatt mycket viktiga i den
nödvändiga utvecklingen med tonvikt på
problematisering och teoriarbete. 

Ulla Carlsson beskriver medieveten-
skapen som ett relativt "jämlikt" fält, så
som många nya universitetsämnen kan
vara. Kvinnor har haft lättare att ta plats
i forskarutbildningarna men sedan slutar
’jämlikheten’ och ämnet avviker inte
från andra ämnen. 

- Fortfarande är det så att forskarens
roll vilar på relationer och förhållanden
som man inte alltid råder över. De ramar
som styr forskarsamhället har i hög grad
formats av män för män när det gäller
mål, definitioner av problemställningar,
formuleringar av analytiska och teore-
tiska tolkningar, fördelningen av resurser
mm. Det kan vara svårt att till exempel
hävda en feministisk teoribildning när
man som doktorand är beroende av
männen, inte minst som handledare.
Därför är det viktigt att  det på varje
institution finns seniora kvinnor i
forskarutbildningen, påpekar Ulla
Carlsson.
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NORDICOMS CHEF ULLA CARLSSON:

- Genusforskarna
är goda förebilder
Av MARIA EDSTRÖM

Det gäller att kunna observera nya fenomen i sam-
hället och ställa de relevanta frågorna. Frågan är om
medieforskningen klarar det som den ser ut idag.

12 PROCENT MED 
KÖNSPERSPEKTIV
En genomgång av NORDICOMs
litteraturdatabas från 1975 till idag
visar ca 30 000 referenser till nor-
disk litteratur om medier och kom-
munikation. Kring tre procent av
dessa har ett könsperspektiv. Mot-
svarande siffra för 1990-talet är sex
procent och för perioden 1995-
1999 12 procent, d v s en ökning.
Det finns dock en variation mellan
länderna. I Sverige pågår t ex ett
20-tal forskningsarbeten (av när-
mare 250) med genus-inriktning, i
Finland ett 10-tal och i Danmark
och Norge ännu något färre. 



Stereotyping gender is
not so much a function
of the sex of the pro-
gramme-maker, it is
deeply rooted in the
routine of journalism.
Any attempts to bring
about change will have
to concentrate mainly on
changing that routine.
"We are journalists. We tell it how it is.
You cannot expect us to make the world
prettier than it is." Discussions with
programme teams about gender por-
trayal often  become heated affairs. Both
male and female programme-makers
have difficulty acknowledging that the
way men and women are portrayed on
television is still fairly stereotypical.
Women appear on screen less often than
men and they hold the floor for less
time. "If this picture really is accurate,
the fault lies with reality, not with the
journalist." And that is precisely the
conclusion that the NOS Gender Por-
trayal Department rejects. The fact is
that reality is far more varied than the
image we see on television. Change in
the way we see men and women must
come first and foremost from journalists.

Actively stimulating more varied
gender portrayal in programmes is a
necessary element of public service
broadcasting, the NOSX Management
Board recently concluded. For this rea-
son, it has been decided that the Gender
Portrayal Department should be given a
permanent place within the structure of
the organization. This is a brave deci-
sion, given that it means taking a criti-
cal watchdog on board. But it is also a
unique decision, because it means that

public service broadcasting is now tak-
ing the initiative to build bridges bet-
ween programme-makers, audiences
and media critics.

Time
For years, research into gender portrayal
has consistently revealed the same pat-
terns. For every woman on screen we see
two men. At the same time, men appear
in roles with a higher status, e.g. as
experts and authorities, while women
appear principally in lower-status roles
as e.g. victims and passers-by. Reporting
on the changing roles of men and
women in society often implicitly
assumes that women are principally

responsible for child-rearing and home-
making while men are responsible for
income and management. (Eie, 1998)

At first sight, changing this picture
would seem to be mainly a matter of
time: as women become more and more
emancipated and take an increasing
share of paid employment, gender por-
trayal will change of its own accord. We
have now reached the stage at which
almost half of all journalists in the
Netherlands are women, yet there is
nothing to indicate that this has done
anything to change the content of pro-
grammes or the image they project. 

Journalistic choices
Changing journalistic routines begins
with charting the journalistic produc-

tion process. Programme-makers are
constantly taking decisions, and they do
so under great pressure of time. What
subject is about to become news? What
angle should we approach when we
report on a particular subject? Who do I
choose as the spokesperson? Where shall
I put the camera? What questions shall I
ask? What background pictures do I
show? These decisions are often rational
and individual, and in the perception of
many journalists their view of the posi-
tion of men and women in society plays
no part in them whatever. Yet the sum
of all these individual choices continues
to show the stereotypical pattern de-
scribed earlier.

Screening Gender
When you confront programme-makers
with this pattern, most of them are hor-
rified and come up with all sorts of
plausible explanations. There was no
female spokesperson, we only had a
couple of hours to put the item togeth-
er. And besides: surely it’s all about the
story, the subject, and not about who
tells it? All these remarks are true and
legitimate. And yet it is still important
to ask whether things could have been
done differently. What angle would you
have had to choose in this case to let wo-
men or ethnic minorities express their
views? How much time would you real-
ly have needed to make a better item?
What kind of story would someone
other than the (male) politician have
had to tell? And is that story important
to the viewer, the citizen trying to form
an opinion based on the programme?

By asking these questions we appeal
to the reporter’s journalistic responsibil-
ity and curiosity. The automatic pilot is
switched off for a moment, the choice
of a particular approach has to be
rationalized. This makes it clear what
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CHANGING IMAGES:

a long road
by BERNADETTE VAN DIJCK

Head of NOS* Gender Portrayal Department,The Netherlands
bernadette.van.dijck@gsd.nos.nl
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Gender Portrayal in Northern
European Television

Research shows that the perception of northern
European countries as "equality flagships" is not
reflected in media content.

When the Screening Gender partici-
pating organisations began co-operation
on gender issues in mid 1990s, they
agreed on the need to obtain an over-
view of how women and men are por-
trayed in their programming. The ratio-
nale was to find out if and how these
companies, with similar public broad-
casting philosophies and cultural back-
grounds, differ in terms of gender por-
trayal. The result was Who Speaks on
Television, research based on a con-
structed week of television output in
late 1997. A total of 371 hours of the
partner companies‘ prime-time pro-
gramming was analysed. The main find-
ing is that only 32% of all participants
in northern European television are
women. The various companies differ
only slightly, as illustrated in the graph.
Another striking finding is that
although women‘s participation in deci-
sion-making and public life in these
countries is very high, representation of
women in the national parliaments, for
example, ranges from 31% in Germany
to 43% in Sweden – women were most
often portrayed in roles equated with
low social status: 47% of "ordinary citi-
zens" and 37% of victims were women,

whereas men comprised the great majo-
rity of politicians (72%) and experts
(80%).

The largest female participation is
found in programmes with traditional
"women‘s topics", such as human rela-
tions, family affairs, social and health
issues. Women are least represented in
programmes dealing with crime, tech-
nology/science and sports. Overall,
sports programming shows the smallest
proportion of women (9%), while chil-
dren‘s and youth programming proves
to be the most balanced (44% women).
There is also a definite age factor: the
younger the woman, the more likely she
is to appear on the screen. The slight
majority (51%) of those 19 years old or
younger are women, but the figure de-
clines dramatically with age: out of the
20–34 year-olds, 43% are women; of
the 35–49 year-olds, 32% are women;
and of the over 50 year-olds, only 20%
are women.

(From "Screening Gender Means Good Business" by Minna
Aslama in Screening Gender Tool Kit, 5. Additional Texts.
(www.yle.fi/gender)

consequences pragmatic decisions have
for the meaning of the images you ulti-
mately broadcast, and hence for the story
you are telling. It is precisely in these
observations that the germ of change lies. 

The audiovisual training toolkit Scre-
ening Gender collects together pieces of
video footage that ask these questions. It
was developed by five northern European
public service broadcasting organizations,
of which the NOS was one. (Screening
Gender 2000) ‘The patterns of gender
portrayal identified by academic research
are illustrated visually with the aid of
recent television footage. Alternative
examples, some of them news items pro-
duced specially for the toolkit, demon-
strate what kind of gain in quality can be
achieved by paying attention to gender
portrayal. Programme-makers explain
how they achieve more varied gender
portrayal and what benefit they derive
from it. In June 2000 the toolkit was dis-
tributed to training institutions affiliated
to the European Broadcasting Union.

Changing images
Deliberately setting out to initiate a pro-
cess of change so as to produce greater
diversity in the media image not only of
men and women but also of ethnic
minorities: that is the complex task fac-
ing the NOS Gender Portrayal Depart-
ment for the coming years. But while it
may be a complex task, it is one that is
not only supported by those at the top
of public service broadcasting in the
Netherlands but also empowered by a
statutory framework. By concentrating
on the journalistic debate we hope to be
able to advance the right arguments to
bring about change. But it is through
the meeting of minds that the impor-
tance of that change will become a live
issue. And in that process, programme-
makers, critics and viewers and research-
ers  all share part of the responsibility.

NOTES:
Screening Gender (June 2000); a training toolkit for
innovation in progra  mme production. Produced by: NOS
(Netherlands); NRK (Norway); SVT (Sweden); YLE (Finland); ZDF
(Germany).

Eie, Birgit, 1998. Who Speaks in Television? A compara-
tive study of female participation in television programmes.
Oslo: NRK

NOS*: Nederlandse Omroep Stichting, public service broad-
casting.



11NR 2 - 2000                                                                                                                                         NIKK magasin    

Kvinnliga förebilder 
i journalistikens historia 
hämtas fram
Av MARIA JACOBSON
Frilansjournalist, Göteborg
maja_39@hotmail.com

De satte sin prägel på dåtidens journalistik, de kvinnliga
reportrarna kring förra sekelskiftet. De var med och
introducerade reportaget som genre, ett nytt sätt
att belysa människor i deras egna miljöer och att 
berätta om vardagen. En av dom blev tjänsteflicka
och skildrade de slitsamma arbetsvillkoren i Svenska
Dagbladet. I dag har metoden kommit att kallas
Wallraff-metoden.
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"Jag kände lust att smyga min hand i
hennes för att liksom söka kvarhålla bred-
vid mig den som verkligen kunde tro på
något så vackert."

Sådär kan jag ibland tänka när jag
intervjuar någon person som säger och
gör bra saker. Men att skriva ut  tanken
i tidningen, att så öppet ha en åsikt och
vara beundrande, är det tillåtet för jour-
nalister idag? Eller tillåter vi som är
journalister oss att skriva så? 

Frågorna dyker ofta upp under läs-
ningen av de rapporter och böcker som
är resultatet av "Pennskaft blir reporter"
ett forskningsprojekt om svenska kvinn-
liga journalister. Projektet spänner över
lång tid och hämtar fram en mängd
kvinnliga journalister som presshistori-
en glömde. 

Frimodigt, personligt och
bildrikt
I allafall tillät sig Ida Bäckman att skriva
så frimodigt och personligt i Stock-
holms Dagblad 1907, i en intervju med
fröken Augusta Lundin, hofleverantör
av dräkter och chef för 175 biträden.
Intervjun ingick i en artikel med rubri-
ken Våra affärskvinnor.

– Kanske är det så att reportrarna
idag inte tar ut svängarna utan låter själv-
censuren stoppa sig och därför är det
svårt att bedöma vad som är tillåtet idag.
De kvinnliga reportrarna kring förra
sekelskiftet var oblyga och skrev med en
självklarhet, säger Birgitta Ney, en av fyra
forskningspartners i Pennskaft blir repor-
ter och verksam som lärare och forskare
på Centrum för kvinnoforskning på
Stockholms universitet. 

De övriga är Britt Hultén, docent i
journalistik och prefekt på JMK, Insti-
tutionen för journalistik, medier och
kommunikation vid Stockholms Uni-
versitet, Kristina Lundgren, journalist
och doktorand på JMK och Margareta
Stål, lärare i journalistik och doktorand
på JMG, Institutionen for journalistik
och masskommunikation i Göteborg. 

Barbro Alving eller “Bang” som hon kal-
lades, avbildad med sin reseskrivmaskin
på en tågresa.
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Kristina Lundgren arbetar med en
avhandling om kvinnliga journalister på
1930-talet och Margareta Stål avhandlar
Ester Blenda Nordström, reporter på
1910- och 20-talen. Båda avhandling-
arna bidrar till projektet som pågått i
fem år. Slutrapporten kom ut nu i maj.
Projektet spänner över lång tid och en
mängd kvinnliga journalister görs synli-
ga i presshistorien. 

– Vi har dock fått koncentrera oss på
dagspressen kring förra sekelskiftet och
en bit framåt. Lotten Ekman, Ester
Blenda Nordström och Barbro Alving,
Bang, kan ses som portalfigurer för olika
årtionden som vi beskriver i projektet,
säger Birgitta Ney. 

De fyra forskarna har bakgrund som
journalister och litteraturvetare och är
engagerade i feminism och kvinno-
kamp. De har kunnat betrakta sina tidi-
ga kollegor från flera håll. I boken
Reporter i rörelse undersöker Birgitta
Ney reportern Lotten Ekman som skrev
under 41 olika pseudonymer, varav
Nitouche var en av de vanligare. 

– Pseudonymbruket förekom bland
journalister fram till 1950-talet, säger
Birgitta Ney. En reporter kunde skriva
under flera namn under en och samma
dag, det såg ut som om tidningen hade
många anställda. Det tycks också som
om man använde olika pseudonymer
för olika genrer; ett namn när man skrev
nyhet, ett annat när man skrev kåseri,
till exempel. Signaturerna kan också ge
andra associationer. Nitouche exempel-
vis, är huvudpersonen i operetten Lilla
Helgonet och  Lotten Ekman skrev en
hel del teaterrecensioner. 

"Den sjuka stönar. Ögonlocken äro
stora, kupiga, svartnande. Det osa hemskt
från spisen och arbetaren knuffar med

plötslig hårdhet ut en liten parfel som
sticker in huvudet genom köksdörren."

Lotten Ekman skrev detaljrikt om
de människor och interiörer hon mötte
i ett reportage i Stockholms Dagblad
1908, sedan hon följt en slumsyster i
Stockholm under en dag. Tidningssprå-
ket var vid den här tiden rikt på bilder.  

– Man kan anta att tidningsprosan
vid förra sekelskiftet påverkades av skön-
litteraturen, menar Birgitta Ney. Nu
kanske radio-och tv-språket, alltså tal-
språket, har större inflytande. Dessutom
har den rörliga bilden och pressbilden
gjort beskrivningsdriften mindre nöd-
vändig för att läsaren ska kunna känna på
och förstå miljöer och situationer. 

Flertalet av de kvinnor som arbetade
i Stockholmspressen runt förra sekel-
skiftet kom från så kallade fina familjer.
De var bildade, kunde föra sig och var
duktiga på språk. Inte sällan hamnade
de till en början på tidningarnas utrikes-
avdelningar där de skrev c-notiser från
artiklar i utländska tidningar. C-noti-
serna innehöll pikanta nyheter med
högt läsvärde. 

Historien bak kvinnosidor
- En annan karriärväg för kvinnorna var
att arbeta med kvinnomateriel, säger
Margareta Stål, som kunde publiceras
under vinjetter som till exempel Svenska
Dagbladets För våra damer. 

Pressen har under jämna mellanrum
under 1900-talet återupptäckt att hälf-
ten av läsarna är kvinnor och infört
"kvinnomaterial". Så gjorde Svenska
Dagbladet 1905, Dagens Nyheter 1979-
1980 och Göteborgs-Posten 1993. Kvin-
nor anses vara intresserade av mer än de
traditionella nyheterna inom politik,
juridik och ekonomi. Numera vinjette-
ras materialet bland annat Idag, Livs-
viktigt, VarDag och artiklarna riktas till
läsare av båda könen men inriktningen
är traditionellt "kvinnlig": hem, familj,
relationer, mat, utseende, mode. Press-
historiskt har dessa sidor eller vinjetter
utdefinierats som relativt ointres-
santa och nämns i förklenade ordalag.
När pennskafts-forskarna läst och gått
igenom pressarkivet och de gamla press-
läggen träder en annan bild fram. 

Där fanns de traditionella

hem&familj-artiklarna sida vid sida
med rapportering om kvinnors vardags-
liv och villkor ur socialt, politiskt och
juridiskt perspektiv. Dagens konsu-
mentjournalistik och det sociala repor-
taget har växt fram ur kvinnornas sidor,
de vidgade hushållspysslet till samhälls-
diskussion. 

– Vi kan klart se att både kvinnor
och män har format och utvecklat jour-
nalistiken, säger Margareta Stål, som i
sin lärargärning tidigt upptäckte att
kunskapen om kvinnor i journalistiken
saknades. Studenterna kände inte till
några kvinnliga förebilder.

Den presshistoria som är skriven är
inriktad på att beskriva tidningar och
kända publicister som förknippas med
vissa frågor, till exempel tryckfrihet eller
politik. Dessa var i regel män.

Margareta Stål har i sitt arbete om
Ester Blenda Nordström också kommit
att studera Ligan, en krets av kvinnliga
journalister i Stockholm aktiva främst
under 1910-talet. Ester Blenda Nord-
ström var medlem, liksom bland andra
Elin Wägner. Ligan var en informell kam-
ratförening men kämpade också för att
förbättra de kvinnliga journalisternas vill-
kor. De såg sig inte i första hand som ban-
brytare utan betraktade de kvinnor som
verkade i slutet av 1800-talet och runt
sekelskiftet som de verkliga pionjärerna. 
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« Den presshistoria 
som är skriven är inrik-

tad på att beskriva tidning-
ar och kända publicister

som förknippas med vissa
frågor, till exempel tryck-
frihet eller politik. Dessa

var 
i regel män ».

Ester Blenda Nordström på väg till
Sydamerika.



Introducerade "Wallraff-
metoden"
– Men de var inte efterföljare utan har
satt sin prägel på dåtidens journalistik.
De var till exempel med och introduce-
rade reportaget som genre, en nytt sätt
att belysa människor i deras egen miljö
och att berätta om vardagen. Tidigare
var referatet det vanligaste sättet att
rapportera.  

"...- det är speciellt tjänsteflickorna
och deras liv jag vill försöka skildra.
Sådant det är. Utan överdrifter och
utsmyckningar. Sådant det var och tedde
sig för mig den månad jag var en av dem,
en arbetare i ett sparsamt och motvilligt
rekryterat led."

De kvinnor som forskarna stött på
var alla kunniga, produktiva och dukti-
ga. Några var mer framstående. Ester
Blenda Nordström, med signaturen
Bansai, var berömd, inte minst genom
sin artikelserie och bok om hur tjänste-
flickor på landet hade det. Citatet
kommer ur hennes förord till boken En 
piga bland pigor. Hon tog tjänst som
piga och skildrade de slitsamma arbets-
villkoren i Svenska Dagbladet 1914.
Denna arbetsmetod var ny  i Sverige. 
På senare år har den kommit att kallas
"wallraffande" efter den tyske journa-
listen Günther Wallraff som bland
annat uppträdde som turkisk gästarbe-
tare och avslöjade hur illa de behand-
lades. 

– Det fanns enstaka kvinnliga före-
bilder i utlandet. Redan på 1880-talet
lät den amerikanska journalisten Nellie
Bly skriva in sig som mentalpatient.
Norskan Edle Hartman Schjödt klädde
ut sig till tiggarkärring och skrev om det
i Verdens Gang. 

– Ibland tror vi journalister att allt
uppfanns i förrgår. Det är intressant att
kunna visa på en lång och gedigen tra-
dition där kvinnorna varit framstående. 

De kvinnliga reportrarna kallades
ibland för pennskaft, medan männen
var murvlar. I en vanlig synonymordbok
står murvel för tidningsman, journalist,
medan pennskaft inte alls finns med.
Benämningen pennskaft är en slags
degradering, menar Birgitta Ney. 

Ordet associerar snarare till ett udda
men käckt inslag på redaktionen än till

en fullfjädrad reporter. Kanske har det
medfört att man inte riktigt tagit den
växande skaran kvinnor inom yrket på
allvar. Nu, när kvinnornas antal är stort,
vänds det på sina håll till en nackdel och
det talas om journalistiken som ett
"pink collar ghetto", alltså en statussän-
kande feminisering. 

Föregångare till 
dagens nätverk
Även om dåtidens reporterkvinnor i all-
mänhet inte deltog aktivt på barrika-
derna i olika kvinnopolitiska frågor,
exempelvis rösträttskampen, förde de
genom sin bevakning av dessa upp dem
på dagordningen. Tidningarna innehöll
förhållandevis många nyheter där

kvinnors villkor var i fokus.
– Vad vi fått fram är också att det

tycks finnas länkar mellan kvinnorö-
relsen och de fast anställda kvinnliga
journalisterna i dagspressen, i den fram-
växande veckopressen och frilansande
journalister. Man kan ana en slags
kvinnornas dolda offentlighet, säger
Birgitta Ney, parallell med den av
männen definierade offentligheten.
Kvinnornas villkor och vardag sågs möj-
ligen som ointressant av männen men
själva skapade kvinnorna debatt och var
aktiva. 

– Vid den här tiden ser man också
fler kvinnogrupper av Ligans karaktär,
men inom olika yrken och intressesfärer.
De är föregångare till dagens kvinnliga
nätverk, tror Margareta Stål. Även
kvinnorna hade stora kontaktytor, det
var inte förbehållet männen, även om
deras grupperingar är mer ihågkomna. 

"Den där kvinnojakten på nätterna
gick oss alla "pennskaft" mycket på ner-

verna. En del av flickorna var kavata och
vågade till och med svara, ja föra långa
samtal tills vid porten kvinnojägaren fick
stå med lång näsa. Men jag var bara rädd
och kilade som en hare."

Så skrev Ellen Rydelius i sina minn-
nen Leva randigt om ett av problemen
tidningskvinnorna hade. Rädslan känns
lika aktuell idag. De kvinnliga report-
rarna kring sekelskiftet blev offentliga
på ett nytt sätt, både dag -och nattetid
när de gick av sina skift. Ensamma
kvinnor som rörde sig på stan sågs med
misstänksamhet.

De var också sämre betalda än sina
manliga kollegor och många jobbade
extra som översättare för att få det att gå
ihop. 

Hur kvinnorna upplevde sin situa-
tion på redaktionerna skulle Birgitta
Ney vilja forska mer om genom att stu-
dera reportrars yrkeslivsberättelser. I de
få minnesböcker och biografier som
finns framställs den aktiva reportertiden
som förhållandevis okomplicerad och
rolig. 

– Jag tror inte alltid att deras famil-
jer uppskattade att de som "fina flickor"
hamnade i allsköns miljöer som man
ansåg att kvinnor inte skulle känna till,
säger Birgitta Ney. 

– Många slutade i dagspressen efter
första världskriget och övergick till
veckopress eller blev frilansande. Man
kan undra varför, säger Margareta Stål.
Jag tror att de inte alltid hade de så lätt. 

I Pennskaft blir reporter-projektet
har antologin Kraftfält, forskning om kön
och journalistik kommit ut liksom
boken Reporter i rörelse, Lotten Ekman i
dagspressen vid förra sekelskiftet av
Birgitta Ney. Under våren kom antolo-
gin Tidningskvinnor under 300 år och
rapporterna Kvinnoprofiler i Stockholms-
vimlet och Skriftställarinnor, journalister
mfl En förteckning över kvinnor verk-
samma i pressen 1893-1924.

Jag känner en lust att smyga in min
hand i vars och ens av de fyra forskarnas
för att liksom tacka för all ny kunskap
de ger om mitt yrke.

(En annen versjon av artikkelen har vært publisert i det 
svenske magasinet Genus 2/2000)
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« De kvinnliga report-
rarna kallades ibland för

pennskaft, medan männen
var murvlar. I en vanlig

synonymordbok står murvel
för tidningsman, journalist,
medan pennskaft inte alls

finns med ».
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Av VIBEKE PEDERSEN
Lektorvikar, ph.d., Institut for nordisk filologi, Københavns Universitet

vibped@hum.ku.dk

Public service-tv har været forpligtet til alsidighed og til at følge landets 
ligestillingspolitik, men har usynliggjort og negligeret kvinder. Kommercielt 

tv har traditionelt gjort kvinder synlige både som blikfang og som målgruppe,
men på en ambivalent og systembevarende måde. Denne karakteristik av 
af de to mediesystemer dannet udgangspunkt for et komparativt nordisk 

forskningsprojekt. Hovedtesen om at markedsinteresser kan fremme 
ligestillingen bekræftes stort set af undersøgelsen.

TV-VÆRTER, KOMMERCIALISERING OG KØN

Markedets ligestilling
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I foråret 1994 så det ud som om
kvinder var ved at komme i overtal
som studieværter på dansk tv.

Kvindelige værter sås ofte som frontfi-
gurer, især indenfor nye programformer
og stofområder. Set fra et ligestillings-
mæssigt synspunkt var udviklingen
imidlertid ikke uproblematisk. Mens
der på den ene side kom en øget andel
af kvindelige værter i et bredere spek-
trum af roller, var vi på den anden side
vidne til de traditionelle kvinderollers
triumferende tilbagevenden. Da der
også i de øvrige nordiske lande på dette
tidspunkt var debat om de nye studie-
værtinder,  kontaktede jeg tre kolleger
fra hhv. Sverige (Ulla Abrahamsson),
Norge (Kathrine Skretting) og Finland
(Tarja Savolainen), og sammen søgte vi
og fik støtte fra NOS-H til et kompara-
tivt nordisk projekt. Hensigten med det
fællesnordiske perspektiv var bl.a. at
kaste et stærkere lys over fænomener,
som i den snævre nationale sammen-
hæng kunne tage sig bagatelagtige ud.
Men der er også markante forskelle i
organiseringen af tv i de nordiske lande,
som vi forventede ville have relevans for
tv’s kønskonstruktioner. Finland har fx i
modsætning til de øvrige nordiske lande
haft reklame-tv fra starten. Undersøg-
elsens resultater er publiceret i en rap-
port, som også indeholder de fire natio-
nale delrapporter. 

Intimsfære-kvindelighed 
Udgangspunktet for projektet var en
formodning om, at den voksende andel
af kvindelige tv-værter ikke kun skyldes
generelle fremskridt indenfor ligestil-
lingen, men også hænger specifikt sam-
men med medieudviklingen. Deregu-
leringen af tv, der har åbnet for rekla-
mefinansiering og medført øget konkur-
rence mellem tv-stationerne. Man kan
altså tale om en slags markedets ligestil-
ling, en ligestillingsproces, som ikke
tager sit udgangspunkt i statslige initia-
tiver, men skyldes markedsinteresser.
Ovennævnte karakteristik af de to medi-
esystemer bliver begrundet, uddybet og
nuanceret med udgangspunkt dels i
offentlighedsteori, dels i Andreas
Huyssens analyse af modernismens køn-
nede dikotomi, hvor det kvindelige

identificeres med massekulturen og ned-
vurderes sammen med denne.
Endvidere inddrages den internationale
forskning om tv-værter og køn. Således
er forskellen mellem de to mediesyste-
mer i visse henseender mindre dikoto-
misk end først antaget. Når public ser-
vice-tv, der er i overensstemmelse med
den offentlige sfære, anvender sig af
kvindelige værter, behøver det ikke kun
være begrundet i demokratiske ligestil-
lingshensyn. Ikke engang i den borgerli-
ge offentligheds klassiske fase var
kvinder nemlig udelukkede fra offent-
ligheden, selvom denne historisk har
været domineret af mænd. Kvinden
havde en ganske særlig rolle at spille i
den borgerlige offentlighed, hvor hun
blev inviteret ind som garant for man-
dens menneskelighed og som æstetisk
objekt. På den anden side er det vente-
ligt, at public service-tv, som jo har defi-
neret sig selv som bolværk mod masse-
kulturen og den dårlige smag, af den
grund vil lægge afstand til det kvindeli-
ge. De to mediesystemers bygger således
begge på intimsfære-kvindelighed. Men
der er en nuanceforskel. Mens kommer-
cielle tv gør dette på en selvfølgelig
måde, så vil public service tv være til-
bøjelig til at have en mere tvetydig
holdning; enten at idealisere eller lægge
distance til det kvindelige. 

Den empiriske undersøgelse bygger
på en registrering af alle værter på de
vigtigste nationale kanaler i en uge i
1995. Desuden har vi foretaget stikprø-
veundersøgelser af alder, eftersom dette
spørgsmål har været i fokus i den offent-
lige debat. Da værtskonstruktionen er
meget genrespecifik, har vi registreret
kønsfordelingen på tv’s hovedgenrer.
Endelig knyttes der nogle kommentarer
til studieværtsparret. 

Antal
I Danmark og Norge udgjorde de
kvindelige værter en tredjedel af samtli-
ge værter, mens andelen i Sverige og
Finland var omkring 40%. De tørre tal
modsagde altså det indtryk, at kvindeli-
ge værter skulle være ved at dominere
området. Tesen om, at der skulle være
flest kvindelige værter på de kommerci-
elle kanaler blev bekræftet hvad angik

Danmark og Norge, hvor kun en fjerde-
del af værterne på de gamle public ser-
vice-stationer DR og NRK var kvinder.
På de nye reklamefinansierede stationer
var det omkring 40% kvinder. I Sverige
og Finland var andelen af kvinder der-
imod nogenlunde den samme på alle
stationer. En forklaring kunne være, at
to-kanalsystemet på de svenske og fin-
ske public service-stationerne giver stør-
re rummelighed. For Finlands vedkom-
mende peger Tarja Savolainen på, at
konkurrencen mellem de to mediesyste-
mer gennem tiderne har medført øget
satsning på kvindelige værter på de fin-
ske public service-kanaler. Dette kan
også være baggrunden for, at undersø-
gelsens nordiske rekordkanal hvad gæl-
der højest antal af kvindelige værter
uventet var en public service-kanal,
nemlig den finske YLE-TV2, der i den
undersøgte uge havde ligeså mange
kvindelige som mandlige værter.

Aldersforskel på 9 år
Et af undersøgelsens mest overraskende
resultater var at selvom gennemsnits-
alderen for de kvindelige værter kunne
svinge med ca. ti år alt efter hvilken
kanal, de var ansat på, så var de altid i
gennemsnit ni år yngre end deres mand-
lige kolleger. Tallene bekræfter altså, at
der blev satset på unge værtinder. Dette
gælder vel at mærke ikke kun reklame-
stationerne, men også public service-sta-
tionerne. Når det således var nemmere
at få øje på en kvindelig tv-vært over 40
på svensk tv end på dansk, skyldtes det
altså ikke mindre aldersforskel mellem
kønnene i svensk tv, men at gennem-
snitsalderen for værter var betydelig høj-
ere end i dansk tv. Finland havde gen-
nemgående en høj gennemsnitsalder,
men en betydeligt lavere aldersforskel
mellem kønnene end de øvrige nordiske
lande.

Der kan imidlertid godt være andre
grunde til at stationerne anvender sig af
yngre kvinder end at de skal fungere
som blikfang. Således foreslår Ulla
Abrahamsson, at der kan ligge målgrup-
peovervejelser bag ansættelsen af unge
kvindelige værter. Disse kan appellere til
de unge seere og trække dem væk fra fx
de udenlandske musikkanaler, og samti-
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dig appellere til de kvindelige seere.
Kathrine Skretting understregede, at
satsningen på unge værtinder ikke be-
høvede at ske på bekostning af seriøsitet,
fx var norsk TV2 meget opmærksom på
ikke at miste troværdighed. 

Genre
Betragtet samlet var der ikke i Norden
énkønnet programpræsentation inden-
for nogen genre. Set i nordisk perspek-
tiv er der altså ingen områder af tv, hvor
kvindelige værter stadig er utænkelige. 

Den højeste andel af kvindelige tv-
værter fandt vi i den store og vigtige
kategori NYHEDER. I Danmark og
Norge var der endda overvægt af
kvindelige værter i ugens nyhedsudsen-
delser, mens de i Sverige og Finland
udgjorde omkring halvdelen. Her følger
nordisk tv den internationale tendens. I
alle fire lande var der en højere andel af
kvinder på reklamekanalernes nyheder.
Danmark skilte sig ud ved også at have
overvægt af kvindelige nyhedsoplæsere
på den gamle public service kanal, mens
nyhederne på både SVT og YLE stadig-
væk blev karakteriseret som i et mands-
domineret områder. Der ligger en vigtig
signalværdi i de mange kvindelige vær-
ter i den daglige nyhedsformidling. 

VEJRUDSIGTEN har været en
egentlig mandlig bastion på de gamle
public service-stationer. Endnu i 1995
var der overhovedet ikke ansat nogen
kvindelig vejrvært hverken på NRK eller
på DR. YLE havde derimod en kvinde-
lig meteorolog i en fremtrædende posi-
tion. På reklamekanalerne er vejret der-
imod ved at blive et næsten rent kvinde-
område, og her benyttes typisk ikke
meteorologer. Derimod vægtes evnen til
formidling. 

I dansk tv var kvindelige SPORTS-
VÆRTER ligeså almindelige som mand-
lige, mens sporten i svensk tv var det
mest mandsdominerede område overho-
vedet. I modsætning til vejret, hvor det
er de kommercielle kanaler, der har fun-
geret som foregangskanaler, er der en
tendens til, at det er public service-kana-
ler, der har introduceret kvindelige vær-
ter i sporten, ofte tidligere sportsudøvere.

UNDERHOLDNINGEN er næs-
ten uden undtagelse meget mandsdomi-

neret i alle de fire nordiske lande, men
der er tydeligvis flere kvindelige under-
holdningsværter, jo mere kommercielle
kanalerne er. Men også her er kvinder-
nes placering tvetydig. På den ene side
er det særlig i reklamekanalerne, der det
sker brud på den kompakte mandsdo-
minans i kategorien. På den anden side
ses ofte her betydeligt yngre medvær-
tinder og mere eller mindre umælende
kvindelige assistenter. Som forklaring
peger Skretting på, at det er mænd, der
er stjerneværter, som tegner deres egne
programmer med personlighed og
humor, mens kvinder snarere er neutra-
le præsentatorer. Denne modsætning
gør sig også gældende indenfor fakta-
programmer. Det kan endvidere belyse,
hvorfor kvinder er i overvægt som
nyhedsoplæsere, men sjældent tegner
deres egne aktualitetsmagasiner.  

Studieværtsparret
Programpræsentation med et mand-
kvindepar har været en vigtig indfaldsvej
for kvinder til arbejdet som studievært.
I undersøgelsen var det antallet af par,
der bragte stationernes kvindeandel op.
På alle reklamekanalerne optrådte der
en hel del par og dette gjaldt også de
svenske og finske public service-kanaler.
Hertil kom gruppen af kvindelige vær-
ter i korte og ritualiserede programmer,
som vejrudsigter og visse nyhedsudsen-
delser. Det var således ikke mange solo-
værtinder, der tegnede deres egne pro-
grammer, selv ikke på de stationer hvor
kvindeandelen var forholdsvis høj.  

Markedets ligestilling
Hovedtesen om at markedsinteresser kan
fremme ligestillingen bekræftes stort set
af undersøgelsen: På reklamekanalerne
sås kvinder på områder, der stadig var
helt eller tilnærmelsesvist mandlige
monopoler på public service-kanalerne,
bl.a. vejrudsigten og underholdning.
Herudover var det typisk nye program-
formater, som er kommet til efter dere-
guleringen, der havde kvindelige værter
som frontfigurer: En ny type af under-
holdningsprogrammer uden konkurren-
ce, populærkulturelle magasiner og talks-
hows om hverdagsproblemer. Selvom
disse programformater generelt ikke har

høj kulturel status, rummer de interes-
sante programmæssige nyskabelser, både
hvad angår typer af emner og gæster og
måder at forvalte værtsrollen på.     

Den gennemgående aldersforskel på
ni år tyder umiddelbart ikke på, at de
kommercielle stationer i særlig grad
skulle trivialisere kvinder ved at satse på
unge værtinder. Det skal dog pointeres,
at mens aldersforskellen på de gamle
public service-stationer delvist kan for-
klares som efterslæb, så er aldersforskel-
len på de nye reklamekanaler en bevidst
konstruktion, idet alle værter jo her er
ansat indenfor en kort årrække. 

Abrahamsson vurderede, at kvinder
var marginaliserede på begge typer af
kanaler, idet de var i underskud på de
respektive kanalers profilområder, dvs.
nyhedsformidling og fakta på public
service-kanalerne og underholdning på
reklamekanalerne. 

Lære af de kommercielle 
Der blev dog også konstateret ligestil-
lingsbestræbelser på public service-
kanalerne: NRK gav plads for program-
mer, der eksperimenterede med kvinde-
billedet. DR har brudt de mandlige vær-
ters sportsmonopol. Og det var en
public service-kanal, Finlands YLE-
TV2, der (kvantitativt) havde højest
grad af ligestilling. Det  tyder måske på,
at det ikke kun er på de kommercielle
kanaler, vi skal søge efter en forbedring
af kvindebilledet på tv, sådan som det så
ud i Danmark i begyndelsen af 90'erne.
Men public service-kanalerne kan
måske tage ved lære af de kommercielle
kanaler og forholde sig mere alvorligt til
det kvindelige publikum, men undgå
den trivialisering, der ofte præger det
kommercielle tv. 

REFERENCE:
Vibeke Pedersen: TV-værter, kommercialisering og køn i
Norden. En komparativ undersøgelse med fokus på forholdet
mellem public service- og reklamekanaler. Institut for nordisk
filologi, Københavns Universitet. 1999. I kommission hos forlaget
Museum Tusculanum.

TERMINOLOGI:
Dansk: Studievært/-inde
Norsk: Programleder
Svensk: Programledare
Finsk: Juantala
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Av MARIA EDSTRÖM
Frilansjournalist, Göteborg

Trött på x-formade ajax-
kvinnor och manliga 
experter i mediebruset?
Lugn. Du är inte ensam.

R unt om i världen växer medi-
ekritiska rörelser fram. Det
handlar om människor som inte

känner igen sig i mediernas symbolvärl-
dar och kräver större mångfald och
respekt.

En av dem är Allt är Möjligt, ett
mediekritiskt nätverk vars syfte är att
debattera och ifrågasätta ensidiga skild-
ringar av kvinnor och män i medierna.
Vi skriver brev, debattinlägg  och förelä-
ser samt för diskussioner med mediekon-
sumenter och medieproducenter inom
journalistik, reklam och film. Vårt motto
är Mångfald är vackert och vi tror att
våra åsikter har betydelse. Vi tycker att
det är viktigt att medborgarna  är med-
vetna om mediernas makt och att de kan

påverka den. Ett telefonsamtal eller ett
vykort kan göra skillnad.

Ett vanligt argument från mediepro-
ducenternas sida är att  de ger folk vad
folk vill ha. Kanske är det tvärtom. Vi tar
det vi kan få. När Allt är Möjligt startade
1992 kände vi oss ganska ensamma.
Numera vet vi att det finns  många
liknande grupper även i Sverige.  Ken
feministisk filmförening i Umeå är en
sådan. Akina Mama i Uppsala en annan.
Vi vet också att människor som känner
sig stereotypt skildrade också tar saken i
egna händer. Om en journalist beskriver
en schizofren människa som psykopat
kan han/hon räkna med att få ett brev
från Intresseförbundet för Schizofreni.

Små grupper och nätverk bildar en
stor global rörelse. I Cultural Environ-
ment Movement (www.cemnet.org) in-
går 150 oberoende organisationer från
63 länder. Vi har ett ostrukturerat utbyte
med en del av dem. I vintras var vi  t ex
med och kodade nyhetsinslag i den glo-
bala nyhetsstudien Global Media Moni-
toring Project - ett initiativ som ur-
sprungligen kom från kanadensiska Media

Watch (läs mer på www.wacc.org.uk)
Vi har skrivit en bok, Allt är

Möjligt/En handbok i mediekritik, som
vill inspirera människor att förhålla sig
till mediebilder och gå från tanke till
handling. Första upplagan sålde snabbt
slut och vi är nu inne på andra upplagan.
Vi ger också ut ett medlemsbrev, Gör det
Möjligt och i dagarna har vårt nya medi-
ekritiska startpaket sett dagens ljus.
Nätverket har ett 60-tal medlemmar.
Många är mediearbetare, en del är stu-
denter och forskare och andra är helt
enkelt intresserade av att föra en medie-
kritisk debatt.

Vem som kommer till tals i medier-
nas offentliga rum har betydelse för vart
demokratin är på väg. Vilka människor
saknar du i mediebruset? Vilka frågor
kommer aldrig på dagordningen?

Varför får vissa bilder en att må
dåligt? Att formulera i ord vad som
känns i magen är viktigt. Först då kan
saker förändras. Var och en kan ta egna
mediekritiska steg.

www.natverkstan.net/alltarmojligt

På med masken! Några av Allt är Möjligts medlemmar premiärvisar delar av nätverkets nya mediekritiska startpaket. Aktionen sked-
de i Göteborg, på Bok och biblioteksmässan 14-17 september år 2000. 
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LÅT INTE MEDIERNA GÖRA OM DIG

Förändra dem istället!
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Kvinnelige

AMASONER
i nordisk politikk

Av ANNE KROGSTAD
Dr. polit. Institutt for samfunnsforskning (ISF), Oslo

akr@isaf.no

Kvinnene i norsk topp-politikk gjør det like bra – og dels bedre – enn sine
mannlige kolleger i politiske fjernsynsdebatter. De vinner kampen om ordet målt
ut fra taletid, antall innlegg og styring av debattene, det vil si sentrale mål på
dominans. Ikke bare vinner de flere debatter. På mange måter overoppfyller 

de normen for et konkurranseorientert språk.

Gro Harlem Brundtland i fokus under en valgsending i NRK i 1983.
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N orden blir ofte sett som et lik-
hetslaboratorium når det gjel-
der politisk representasjon;

ingen andre steder i verden har det vært
en så stor andel kvinner i topp-poli-
tikken over så lang tid. Men kan denne
likhetsorienteringen også gjenfinnes i
nordiske politikeres språk og frem-
stilling i mediene? Er kvinnelige poli-
tikere på høyde med mannlige politik-
ere i dagens mediedrevne valgkamper? 

Dette er noen av de spørsmålene jeg
har stilt meg i boka Image i politikken
(Krogstad 1999). Boka tar for seg visu-
elle og retoriske virkemidler i kvinners
og menns politiske kommunikasjon og
er basert på min doktoravhandling i
sosialantropologi ved Universitetet i
Oslo. En viktig motivasjon for å ta opp
dette temaet er det misforholdet jeg har
opplevd mellom de mange uttalelsene
om at image er viktig i politikken og
den forbløffende magre forskningen på
feltet. 

Hovedkonklusjonen i boka er at
kvinnenes bemerkelsesverdige suksess-
historie i nordisk politikk, som av
mange betegnes som en av de viktigste
endringene i Nordens sosiale og poli-
tiske liv etter krigen, reflekteres i en til-
svarende suksess i deres politiske kom-
munikasjon. Ikke bare dokumenterer
forskningen fra nordiske land stor likhet
i kvinnelige og mannlige politikeres
språklige kompetanse og stil (dersom
"likhet" kan kalles et suksesskriterium).
Kvinnene går i mange tilfeller også
utenpå menn i politisk debatt. Dette
gjelder politikernes egen kommunika-
sjon. Ser vi imidlertid på de vurder-
ingene kvinnelige og mannlige poli-
tikere oppnår blant fjernsynsseere og
velgere er bildet mer sprikende. Og når
det gjelder de arbeidsbetingelsene poli-
tikerne gis i mediene, er resultatet ned-
stemmende for kvinnelige politikere:
Mannlige politikere blir klart favorisert.

Kampen om ordet 
En av delstudiene dreier seg om kvin-
ners og menns selvpresentasjon og inter-
vjubetingelser i norske valgkamp-
debatter på fjernsyn. Her er det kvin-
nene som vinner kampen om ordet målt
ut fra taletid, antall innlegg og styring av

debattene, det vil si sentrale mål på
dominans. Dette bryter med den forsk-
ning som tidligere er gjort på kvinners
og menns språk i offentlig sammenheng
– forskning som konstaterer at menn
vinner kampen om ordet. Ikke bare gjør
kvinnene det like bra – og dels bedre –
enn sine mannlige kolleger. På mange
måter overoppfyller de normen for et
konkurranseorientert språk. Dette gjør
kvinnene til tross for (eller muligens på
grunn av) dårligere intervjubetingelser;
de blir forstyrret mer og oppnår ikke
den samme oppbakking i debattene som
menn. 

Image vinner over sak 
- i Sverige og Norge
I en annen av bokas delstudier drøfter
jeg hvordan politikere skaper oppslut-
ning om seg og sin politikk, uten nød-
vendigvis å benytte saklige argumenter
og resonnementer. På bakgrunn av ana-
lyser av svenske og norske valgkamp-
debatter reiser jeg spørsmålet om det er
sak eller image som er mest fremtred-
ende. Utgangspunktet er den ameri-
kanske filosofen Paul Grice’s sam-
arbeidsprinsipp – et ideal om å være for-
målsrettet, ærlig, presis, relevant og høf-
lig. Dersom politikere holdt seg til disse
maksimene, ville vi slippe å høre på
lange og obskure utredninger, 
omgåelser av spørsmål og personlige 
angrep. Vi kunne alle gå tidligere til
sengs. 

Men denne formen for saklig kom-
munikasjon kan føre til lange gjesp.
Derfor undersøkte jeg også politikernes
brudd på dette idealet – deres bruk av
utbroderinger, selvhevdelse, retorisk
utsmykking, spørsmålunnvikelse og
angrep. De som fulgte Grice’s prinsipper
ble definert som saksorienterte, de som
brøt med disse prinsippene ble definert
som image-orienterte. Hvem er det så
som "vinner"? Ved å koble analysen av
politikernes kommunikasjonsstil til
meningsmålinger om TV-seernes vurd-
eringer av politikerne rett etter debat-
tene, er svaret at de mest image-orien-
terte politikerne vinner i begge land –
altså de som breier seg, skryter, an-
vender mye retorikk osv.. Det gir grunn
til ettertanke.

Image kan bidra til å lage flatterende
– og uriktige – mediebilder av politik-
ere. Medieprofileringen kan utvilsomt
ta overhånd. Har politikere ulik tilgang
til profesjonell medierådgivning har vi i
tillegg et demokratiproblem. Mulighet-
ene for politisk manipulasjon via image
bør likevel ikke skygge for positive sider
ved politisk bildedanning. For en poli-
tiker hjelper det lite å ha en indre over-
bevisning dersom den ikke formidles til
andre i ord og bilder. Image er derfor en
effektiv form for kommunikasjon – så
viktig at de fleste av dagens nordiske
topp-politikere omgir seg med profesjo-
nelle image-rådgivere. 

Angrepslystne kvinner 
i hårfin balanse
Ligger det forskjellige kommunikasjons-
prinsipper til grunn for kvinners og
menns profilering i valgkampdebatter?
Nei, de er overveiende de samme.. Med
små unntak ser det ut til at både menn
og (særlig) kvinner tilpasser seg et rela-
tivt profesjonelt politikerspråk, som –
blant annet av historiske årsaker – igjen
ligger tett på en maskulin norm. Men jeg
er mer i tvil når det gjelder angrep, særlig
de personlig rettede. Sinte kvinner kan
lett oppfattes som usaklige – det blir pri-
vat, nærmest pinlig. Når man samtidig
vet at omtrent hvert tredje budskap i
politiske debatter innebærer kritikk av
motstandere – så kan man spørre seg om
kvinner har samme mulighet til å benyt-
te konfrontasjon og angrep som menn.
Balansegangen er hårfin når kvinner skal
presentere seg som autoriteter i forhold
til angrepsorienterte menn. Her mener
jeg å se konturene av et kjønnsmønster
koblet til status: Er du mann og "under-
legen" i en debatt, bør du for 
all del angripe. Angrep trekker oppmerk-
somheten mot motstanderes svakheter
og hever deg og din posisjon. Er du
mann med lang merittliste og trygg posi-
sjon, behøver du ikke angripe – 
det kan stille deg på det samme (lave)
nivået som dine motstandere. Er du
kvinne, må du gjerne demonstrere auto-
ritet, men uten å bli for aggressiv.
Angrep bryter med konvensjonelle opp-
fatninger av femininitet, og krever hef-
tig kompensatorisk virksomhet.
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Subtile forskjeller mellom
kvinner og menn   
Det må presiseres at kvinner i nordisk
topp-politikk på enkelte måter er atyp-
iske kvinner. Likevel er det interessant at
de når frem i det som kan betegnes som
rå kamper – fjernsynets politiske valg-
debatter. Men kan man dermed påstå at
kjønn betyr lite i denne typen politisk
kommunikasjon? Det er å gå vel langt.
Det er forskjeller i kvinners og menns
politiske språk; for eksempel har forsk-
ere funnet at kvinnelige politikere
benytter flere metaforer enn mannlige
politikere. De fleste språkforskjeller
mellom kvinner og menn vil være rela-
tivt subtile, ja nesten umerkelige, men
kanskje må det være slik i samfunn som
generelt nedtoner kjønnsforskjeller. La
meg gi et kort riss av noen av funnene
fra en nordisk studie som nå er under
trykking, boka Instead of the Ideal
Debate. Doing Politics and Doing
Gender in Nordic Political Campaign
Discourse (Kirsten Gomard & Anne
Krogstad (red.)). Denne boka er basert
på et flerfaglig, komparativt prosjekt om
nordiske politikeres valgkampkom-
munikasjon. Vi fant følgende syste-
matiske forskjeller mellom menn og
kvinner i den politiske diskursen: 

1). Menn benytter noe flere autori-
tative personhenvisninger (de demon-
strerer overordnethet i forhold til seere/
velgere), mens kvinner benytter noe
flere ikke-autoritative personhenvisn-
inger. 

2). Selv om kvinner og menn be-
nytter like mange argumenter, benytter
mennene seg i større grad av utpen-
slede argumenter, dvs. de gir fler enn
én grunn for sitt standpunkt. 

3). Kvinner benytter oftere "vi"-
referanser enn "jeg"-referanser sam-
menlignet med menn, og når kvinnene
bruker "vi", er det først og fremst et til-
hørerinkluderende "vi" som benyttes. 

4). Som tidligere nevnt, er det
grunn til å anta at angrep, som er en
fundamental strategi i enhver politisk
debatt, er en potensielt god strategi for
de fleste menn og en potensielt mindre
god strategi for de fleste kvinner.
Hvorvidt man er etablert som politiker
eller ikke vil ha betydning.

Kompensatoriske virkemidler vil også
spille inn. 

5). Danske politikerkvinner er noe
mer generøse når det gjelder intern for-
deling av taletid enn menn, en gene-
røsitet som ofte kan gå på bekostning
av egen synlighet. 

6). Sist, og ikke minst, bekrefter de
nordiske politikerkvinnene et gjennom-
gående funn i andre språkstudier – at
kvinner er gode til stilskifte, til å av-
passe språket til situasjonen.

Intervjubetingelser og 
vurderinger
Innledningsvis nevnte jeg at politikernes
egen fremstilling i politiske debatter må
ses i sammenheng med de rammebe-
tingelser de arbeider under i politiske
debatter. I en svensk-finsk undersøkelse
av Peter Esaiasson og Tom Moring fra
1993 viser det seg at svenske politikere
er mer tilbøyelige til å avbryte svenske
journalister enn det finske politikere er
ovenfor finske journalister, noe som
kanskje sier noe om forskjeller i relativ
status mellom de to "yrkesgruppene" i
de to landene. Ellers er konklusjonen fra
nordisk forskning om intervjubeting-
elser helt klar. Alle de studiene som er
gjort bekrefter et av de mest robuste
funnene i internasjonal språk- og
kjønnsforskning; at kvinner i offentlig
politisk debatt får dårligere intervju-
betingelser enn menn. Dette gjelder
uansett om journalistene er kvinner eller
menn. 

I den tidligere nevnte studien av
norske fjernsynsdebatter, fant jeg at de
mest markante og høyprofilerte kvin-
nene ble vurdert positivt i de seer-
undersøkelsene som ble foretatt etter
fjernsynsdebattene. Dette indikerer at
norske seere og velgere ikke bare godtar
to kjønn i politikken, men at de også ser
positivt på koblingen kvinner, domi-
nans og offentlig/politisk makt, noe
som ikke var selvsagt for få år tilbake.
Andre studier viser imidlertid at folks
generelle forestillinger om kvinners
språk fremdeles er basert mindre på
språklige erfaringer enn på stereotype
forestillinger, forestillinger som i tillegg
formes av ideologi (Hege Skjeie 1993,
Richard Matland 1995). 

Ulikheter mellom de 
nordiske landene
Er det så noen dokumenterte forskjeller
i det politiske språket mellom de nordis-
ke landene? Svaret er ja. 

1). Kirsten Gomards undersøkelser
viser at kvinnelige politikere i Danmark
er noe mer samarbeidsorienterte enn de
kvinnelige politikerne jeg har studert i
Norge; de norske kvinnene virker mer
kamplystne. 

2). Dette får en viss støtte i Nicklas
Håkanssons forskningsbidrag: Norske
politikerkvinner er mer argumenter-
ende enn menn, mens det i Danmark
er motsatt (med argumenterende
menes at politikerne gir grunner for
og/eller konsekvenser av sine stand-
punkter). I Sverige er det ingen kjønns-
forskjeller på dette punktet. Med fare
for å generalisere for mye, kan resulta-
tet tyde på at norske politikerkvinner
er noe mer pågående, at de gjør poli-
tikk noe annerledes, enn sine skandi-
naviske medsøstre. 

3). Norske politikere (både kvinner
og menn) skiller seg fra sine svenske og
danske politikerkolleger ved i større
grad å bruke symbolsk argumentasjon. 

4). Politikere i Sverige nakker i stør-
re grad "ned" til folk, dvs. at de er mer
politikersentrert enn det danske og
norske politikere er. Svenske politikere
anvender flere ansvars- og kompetanse-
argumenter, mens norske og danske
politikere henviser til henholdsvis erfa-
ring og moralsk karakter. 

5). Norske politikere betoner oftere
samhørighet med velgerne enn danske
og (spesielt) svenske politikere. De er
med andre ord mer velgersentrert i sin
kommunikasjon (jf. studien av Monika
Bauhr og Peter Esaiasson i samme
bok). 

Ellers er bildet preget av store lik-
heter i politikerkommunikasjonen i den
nordiske regionen - noe som også kan
ses som et interessant funn. Mer gene-
relle antakelser om nasjonale politiske
kommunikasjonsmåter blir lett - ja net-
topp - antakelser..
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Det islandske alting ved-
tog i 1998 en resolution
om indgriben for at for-
øge kvinders indflydelse i
politik. Et av tiltagene
har været å undersøge
både mænds og kvinders
indflydelse i politik.
Undersøgelsen, lavet på
bestilling af Socialminist-
eren, viser en relativt høj
kvinderepræsentation i
medierne. Men andre
lignende undersøgelser
viser at billedet ikke er
så entydigt.

Socialministeren nedsatte i 1998 et ud-
valg om kvinders voksende indflydelse i
politik med repræsentanter fra de politis-
ke partier, en repræsentant fra Det
Islandske Forbund for Kvinders Rettig-
heder, og en repræsentant fra Ligestil-
lingsrådet. Udvalget begyndte sin virk-
somhed om efteråret 1998 med et fem-
årigt mandat. Allerede i begyndelsen gik
man i gang med en omfattende annon-
cekampagne, hvor statsministeren, uden-
rigsministeren og andre førende politike-
re beskrev hvor vigtigt det var at give
kvinder større indflydelse i politik.

I løbet af vinteren lod det ministeri-
elle udvalg udarbejde en undersøgelse af
både mænds og kvinders indflydelse i
politik (Broddason og Bjarnason 2000) .
Alle nyheder i radio, TV . De landsom-
fattende aviser blev analyseret med hen-
syn til indhold, og de billeder af mænd
og kvinder, som blev offentliggjort, blev

vurderet i forhold til hyppigheden af ny-
heder, arbejdstitler og de politiske partier
som var involveret. En politisk person
blev defineret som et individ, der er ble-
vet valgt i generelt altings- eller kom-
munevalg, men de politiske personer
blev så klassificeret som altingsmænd,
ministre og lokalpolitikere. 

Hvilken betydning har medi-
erepræsentation?
Man kan spørge hvilken betydning
mediernes præsentation af kvindelige
politikere har for kvinders deltagelse i
politik. Vi ved at massemedierne har en
vigtig rolle i den sociale udformning, og
at de derfor har et stort ansvar. Medierne
optager publikums øjne og ører hver dag
og endog flere gange om dagen. Siden
kvinder er halvdelen af nationen, har de
ret til at få samme opmærksomhed som
mænd. 

Udvalget arbejder derfor udfra den
antagelse, at hvis massemedierne forøger
sin behandling af kvindelige politikere,
vil resultatet kunne blive, at vi får flere
kvindelige politikere. 

Undersøgelsen viste at kvindelige
politikeres andel i fjernsynet den aktuel-
le uge var 46 procent, i aviserne 37 pro-
cent og i radio 34 procent. I alt blev 101
politikere nævnt, 30 kvinder og 71
mænd, totalt 236 gange i de tre aviser.
Man interviewede eller drøftede 26 poli-
tikere, 13 kvinder og 13 mænd, totalt 48
gange i tv-avisen, og man interviewede i
alt 44 politikere totalt 85 gange i nyhe-
der i radioen, mænd i 66 procent tilfæl-
de og kvinder i 34 procent tilfælde.

Der var forholdsvis flere billeder af
kvindelige politikere i aviserne, eller i
42,5 procent tilfælde mod 34,9 procent
tilfælde hos mænd. Interviewer med
mandlige politikere i fjernsynet var totalt
set længere, men de mest tidskrævende

interviews, det vil sige 46 sekunder eller
længere, var i 56procent tilfælde med
kvindelige politikere. Analysen af nyhe-
der i radioen viste, at de mandlige politi-
kers procentvise antal tidsmæssig var
omkring 66 procent af den totale
behandling af politikere.

Man fandt ingen forbindelse mellem
reporterens køn og den vedkommende
politikers køn. Når man så på aldersfor-
delingen af de der blev interviewet,
spurgte man oftere yngre kvinder (i alde-
ren 35 til 49 år) end ældre kvinder, men
oftere ældre mænd (50 til 65 år) end
yngre mænd.

Sammenligning med andre
undersøgelser
Undersøgelsen omfattede kun en uge, og
derfor er det umuligt at påstå, at dette er
et typisk resultat. Dertil kommer at en
kvinde overtog f.eks. posten som indus-
tri- og handelsminister den pågældende
uge, og naturligvis fik medierne en stor
interesse for hende.

Tidligere undersøgelser i Island har
vist, at man interviewer mænd oftere end
kvinder i medierne. Dr. Sigrún Stefáns-
dóttir, medieforsker, lavede en under-
søgelse i forbindelse med RUVs tv-avis,
og dækkede to måneder, maj og novem-
ber, i årene 1966 til 1986. Hendes resul-
tater viste, at i alt 91 procent i gennem-
snit af 2.011 interview var med mænd,
men at 8,4 procent af interviewene var
med kvinder. Kvindernes andel var allige-
vel steget op fra 0 til 13 procent i 1986.

En undersøgelsen som blev foretaget
af Det islandske universitets socialviden-
skabelige institut i 1994 viste også, at i
18,2 procent tilfælde blev kvinder inter-
viewet i RUVs nyhedsudsendelser, og at
kvinder i politik fik 12,3 procent af tiden
i forhold til mændenes 87,7 procent.

En nylig undersøgelse fra år 2000,
som blev udført for udvalget om kvinder
og medier og omfattede syv dage, viste at
man i aviserne interviewer kvinder i 16,3
procent tilfælde, og kvindelige politikere
i 14,1 procent tilfælde. Konklusionen var
også den, at kvinders andel i nyhederne
til både RUV og Stö∂2 var 15 procent,
og at indenfor kategorien "indenrigspo-
litik" var kvindernes andel 20 procent.
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Indflydelse i politik og 
repræsentation i medierne
Af UNA MARÍA ÓSKARSDÓTTIR
Projektleder for det det ministerielle udvalg om kvinders 
voksende indflydelse i politik, Island.
unamaria@centrum.is
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Hva betyr f e m i n i t e t
og MASKULINITET
i dagens TV?

Wencke Mühleisen om hvordan 
eksperimentelle programformat skaper 
nye representasjoner av kjønn.

Av TURID ØVREBØ

Wencke Mühleisen under en performance i 1987.
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Wencke Mühleisen er
opptatt av grensene. Hva
får feminitet og maskuli-
nitet lov til å bety  i
dagens TV? Rammen for
hva kjønn får lov til å
bety er gjenstand for
forhandlinger – en dialog
med holdninger  i sam-
funnet. I satiriske,
eksperimentelle under-
holdningsprogrammer
finner hun at grensene
blir tøyet. Unge program-
ledere spiller seg ut på
en måte som hun mener
roper på oppmerksomhet
–  også fra forskere.

Selv var 46 år gamle Wencke
Mühleisen i mange år perfor-
mancekunstner. Hun bærer med

seg en personlig og så absolutt ikke-
vitenskapelig erfaring i nettopp iscene-
settelse - av kjønn, kropp og seksualitet.
Først i godt voksen alder ble hun medi-
eforsker, og er i dag stipendiat ved
Senter for kvinneforskning ved Univer-
sitetet i Oslo. Hun er også redaktør av
Norsk medietidsskrift og en aktiv del-
taker i den offentlige samtalen.

- I stedet for først å tilegne meg stu-
dier og så gå ut i det virkelige livet, gjor-
de jeg det omvendt. Jeg fikk en teoretisk
forståelse som satte mine erfaringer og
kunnskaper inn i en sammenheng som
ble veldig fruktbar for meg, sier hun.

Wencke Mühleisen er opptatt av
endring og nyforhandlinger av kjønn og
seksualitet i samfunnet. Det er i NRKs
eksperimentelle underholdningspro-
grammer hun finner at kjønnsrepresen-
tasjonen får de frieste tøylene. I tillegg
tematiserer programmene TV i seg selv
med ironi og humor, og blir slik meta-
kommentarer til dagens TV og pro-
gramlederroller.

På den ene siden er TV en av de

fremste representantene for massekul-
turens konvensjonelle uttrykk. På den
andre siden kan også det kvalitativt
motsatte - det radikale og avantgard-
istiske - komme til utrykk på TV. De
eksperimentelle underholdningspro-
grammene plasserer Wencke Mühleisen
nettopp i smaksgrenseland mellom
trash- og avantgardeestetikk. De er pro-
grammer hvor også mannlige program-
ledere kan kle av seg maskulinitetens
nøytrale ham og bevege seg inn i et
grumsete farvann av kjønn og seksu-
alitet.

- Det i seg selv er en interessant inti-
misering og kjønning av menn. Under-
holdning, fiksjon og kunstfeltet – en
blanding av den såkalte lavkulturen, fik-
sjon generelt og ofte den avantgard-
istiske samtidskulturen – inngår i meget
interessante allianser og ligger i fronten
av å forhandle nye kulturelle betyd-
ninger.  Hvis vi vil forstå hva de nye for-
handlingene går ut på, nytter det ikke å
lete i de tradisjonelle nyhets- og debatt-
programmene, sjangere som har såkalt
tyngre forpliktelser og som på sett og vis
er maskulint kodet, understreker hun.

Feminint forfall?
Historisk sett har kvinner blitt holdt
ansvarlig for den dårlige smak og senti-
mentalisering av kulturen. Innenfor
medieforskningen og særlig i offentlig-
heten, finnes en uttalt bekymring for
medieoffentlighetens forfall. Talkshows
og magasinprogrammer som gjerne
tematiserer det emosjonelle og private,
sees som et uttrykk for hvordan TV i
særdeleshet er blitt trivialisert. Det inne-
bærer at "vanlige mennesker" i større
grad deltar og opptrer i mediene med
sine personlige historier. Det viser seg
også ved at eliten og kjente personer i sin
væremåte viser en blanding av det som
kan kalles offentlig og privat adferd. 

Wencke Mühleisen vil ikke uten
videre godta denne "forfallsfortellingen"
og heller ikke de tradisjonelle skillene
mellom høy- og lavkultur, det rasjonelle
og det emosjonelle, offentlig og privat,
fornuft og følelser.

- Habermas, Sennet og Bourdieu har
vært bekymret for offentlighetens for-
fall, fordi den ideelle, såkalt seriøse -

men i dypest forstand elitære – borger-
lige offentligheten blir invadert av medi-
enes nye uttrykk som kan kalles en inti-
misering eller en personliggjøring.
Private og emosjonelle temaer som tidli-
gere var utgrenset fra den seriøse offent-
ligheten, har fått innpass. Også henven-
delsesmåtene har endret seg og blitt
langt mer personlige. Dette er uttrykk
for en samfunnsendring som vi finner
igjen på arbeidsplassene og i familien.
Det er senmodernitetens endringer
generelt som kan treffes av en slik be-
skrivelse. I fortellingen om medienes
forfall finner vi også en kobling til
kjønn som er en meget forfeilet og stig-
matiserende diagnose. Forfall, intimi-
sering, trivialisering og feminisering – er
alle merkelapper som er satt på medie-
uttrykk som blir oppfattet som om de er
i strid med den borgerlige offentlig-
hetens normative ideal, sier hun.

Selv vil hun ikke kalle endringene i
offentligheten for "forfall". Samtidig vil
hun dekonstruere kjønnsmetaforene–
det vil si "feminisering av offentlig-
heten" som enten en negativ, nøytral
eller for den saks skyld positiv merke-
lapp på medieutviklingen.

- Diagnosen av endringene i medi-
enes innhold og sjangre  som "feminine",
stigmatiserer. Det trivielle og lavkultur-
elle blir knyttet til det kvinnelige –  i kon-
trast til det seriøse, rasjonelle og fornuft-
ige, sier hun og minner om at eliten, og
først og fremst den mannlige delen av
den, er gruppen som har fribillett til de
såkalte seriøse programmene.

Nye temaer 
– andre mennesker
I stedet for å bruke kjønnsmetaforer på
endringene, mener hun at det må settes
andre begreper på medieutviklingen, for
eksempel demokratisering, slik noen
forskere har foreslått.

- De nye programformatene har
betydd mye for å hente frem temaer
som tidligere har vært henvist til nett-
opp lavkulturen, gitt dem en ny status
og også plassert andre og nye mennesker
på mediescenen. De nye sjangrene har
skapt rom og synliggjort stigmatiserte
grupper som homofile og behandler og-
så belastede tabuemner. Men synliggjør-
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ingen er tveegget. På den ene siden er
det en reell synliggjøring. På den andre
siden har programmene ikke sjelden fått
en  sirkuskarakter. Denne tvangen til
personliggjøring og intimisering i en
rekke TV-program er jo ikke en reell
vending mot det nære, ekte og auten-
tiske. Ledere og andre mennesker som
er i disse programmene i kraft av sin sta-
tus og posisjon, utleverer ikke seg selv.
De behersker mediespillet,  kjenner den
hårfine balansen og vet å legge an en
mer intim retorikk enn  man ville gjort
for 15-20 år siden. "De andre" - vanlige
mennesker som ikke har en øvelse i
mediefremtreden - kan til tider bli ofre
fordi de ikke har det kodekjennskapet
som skal til for å beskytte sin egen isce-
nesettelse. De risikerer derfor å  blott-
stille seg i all offentlighet. Her ligger
kanskje en av journalistikkens viktigste
etiske utfordringer i dag, sier
Mühleisen. Selv mener hun det er umu-
lig å holde fast ved en forestilling om en
ideell borgerlig offentlighet hvor følelser
og estetikk blir oppfattet som forfall og
slagg som forkludrer den rasjonelle
debatten.

- Det er mange som har påpekt at
det rasjonelle og det emosjonelle rime-
ligvis ikke kan holdes fra hverandre,
men forutsetter hverandre som en del av
enhver diskurs. Dagens TV speiler også
hvordan den sosiale iscenesettelsen er
mer variert en tidligere. Kategorier som
kjønn, klasse og alle de tradisjonelle,
sosiale kategoriene er blitt åpnere, med
rom for større mangfoldighet, men også
med en større byrde på individet. Fordi
man så å si må finne opp seg selv. Det er
en større byrde når vi må virkeliggjøre
og iscenesette oss selv uten entydige
koder eller oppskrifter. Men fra et femi-
nistisk ståsted er mangfoldet og indi-
vidualiseringen av kjønnsscriptet gode
nyheter. Kvinner har erfart hvordan den
normative kvinneligheten er en ramme
som bergrenser deres liv, sier hun.

En feminisme som begrenser?
På den annen side er Wencke Mühleisen
opptatt av at enkelte feministiske per-
spektiver kan opptre som normativt og
begrensende, også innenfor forskning.

- I den feministiske medieforsk-

ningen har en vært opptatt av å telle
kvinner og menn – det kvantitative
aspektet. Det er viktig å telle og det
henger sammen med elementær rett-
ferdighet: Kvinner og menn skal være
representert noenlunde likeverdig også i
mediene – i ledelsen, som journalister
og programledere og som deltakere i
programmene. Men noen ganger kan
perspektivet stenge og skygge for  vik-
tige endringer. I et feministisk telle-
perspektiv kan vi se at det er flest mann-
lige underholdere med stjerne- og kult-
status. Et deprimerende bilde som noen
med rette kaller nymaskulinisering.
Men om vi i stedet sier, okei da. De fles-
te nye og unge programledere er menn.
Men hvordan iscenesetter de seg selv?
Da finner vi at de kjønner sin iscene-
settelse på en måte som er nyskapende
for menn og fremstiller maskuliniteter
som i hvert fall må kunne kalles ukon-
vensjonelle. Også den feministiske kri-
tikken av stereotypiske kvinne- og
mannsroller i mediene har en slagside og
er unyansert. Tankegangen er at vi
trenger rollemodeller som viser kvinner
som kranførere eller advokater. Den
bygger på en relativt enkel forestilling
om medienes påvirkning. Etter hvert
har fokus endret seg til å se betydningen
av rollefigurene i en bredere, kulturell
sammenheng, sier hun.

Eksempler Wencke Mühleisen trek-
ker frem er stjerner som Marlene Die-
trich og Greta Garbo, store stjerner i
filmhistorien som i følge stereotypi-
kritikken kan bli sett på som kun pas-
sive objekt for det mannlige blikk.
Kvinner med et smalt register når det
gjelder adferd og egenskaper.

- Om vi snur perspektivet, kan vi
hente frem aspekter som gjør disse kvin-
nerollene til ganske mektige figurer med
stort spillerom. De tematiserer og for-
handler kvinnelig seksualitet og makt.
Man kan se den såkalte objektivi-
seringen som  tvert imot – som en eks-
hibisjonisme som er uttrykk for makt,
understreker hun.  

Også menn er kjønn
Maskulin norm og feminin form kan
være stikkord for å forstå fraværet av et
kjønnsperspektiv innenfor store deler av
medieforskingen. Triangelet menn,
maskulinitet og makt i nyhetsmediene
er i liten grad blitt  tematisert og be-
skrevet.

- Kjønn spiller en sentral rolle på alle
nivåer i medieinstitusjonene. Når vi ser
hvordan kjønn strukturerer medienes
innhold og målgruppetenkning, er det
et tankekors at kjønnsperspektivet ikke
er et like selvfølgelig perspektiv i medie-
forskingen. Feminismen har lenge på-
pekt at kvinner er de som tradisjonelt
blir oppfattet som kjønn, mens menn
har privilegiet av å representere men-
nesker. Vi kan jo si heldiggriser! Men
det er jo i en viss forstand en illusjon.
Det er vel knapt noe sted hvor masku-
linitet og feminitet er så tydeliggjort
som i mediene. Derfor er det like viktig
å analysere maskulinitet som feminitet.
Det er innlysende at vi må dekonstruere
størrelsene i kjønnsrelasjonen som ikke
kan tenkes fra hverandre. Men masku-
linitet har også vært offer for de samme
begrensende konvensjonelle definisjon-
er som feminitet. Dermed har vi gått
glipp av mange spennende analysenivå-
er i medieuttrykk generelt. Innen femi-
nistisk medieforsking har vi sett ten-
denser til en normativ mening om hva
som er "den korrekte kjønnsfrem-
føring". Og den finns jo ikke - takk og
pris! Sier Wencke Mühleisen.

"Den korrekte kjønnsfremføring," finnes
ikke, sier Wencke Mühleisen.
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N yhetsjournalistiken är ett väl-
utforskat område. Däremot
är relationen mellan nyheter

och övrigt medieutbud mindre diskute-
rat. Medierna är inte bara en arena för
det offentliga samtalet i nyheter och
samhällsprogram. Det är också en arena
för lek och spel, underhållning och dra-
matik. I TV-rutan har alla dessa pro-
gramformer tillsammans en betydelse
för vårt identitetsskapande och för hur

vi skapar kulturell och social mening i
våra liv. Hur mycket olika grupper syns
och på vilket sätt har betydelse för vår
syn på hur vi ser på oss själva och andra.
Är vi medborgare eller är vi kon-
sumenter? Vad är manligt och kvinnligt?

I den processen kan helheten vara
större än delarna. Tyngden i Rapports
grå kostymer förstärks av den lättsamma
komedin som börjar efter vädret.
Medierummet kan alltså bygga upp de

manliga eliternas position, dels inom ett
program ( t ex filmer med James Bond
kringgärdad av mer eller mindre nakna
kvinnor, TV-serien Ally Mc Beal där
advokaten Billy höjer sin potens med
kvinnliga assistenter) och dels mellan
program och genrer och kanaler (Bay-
watch och Rapport). Det finns också
TV-rum som minskar manliga eliters
legitimitet som t ex den brittiska serien
Helt hysteriskt ( Absolutely Faboulous).

Medierummets kostymklädda 
män och lättklädda kvinnor

Av MARIA EDSTRÖM
doktorand, institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet

maria.edstrom@jmg.gu.se
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Olika genrer och medietexter kan tillsammans bidra till att befästa 
stereotypa könsroller. Betydelsen av kostymklädda män i nyheterna förstärks av

lättklädda kvinnor i reklamen. Därför är relationen mellan medierummets 
män och kvinnor viktig att studera.
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Kön, makt och stereotyper
De myter och stereotyper vi omger oss
med tenderar att uppvärdera, förstora
och förhärliga manliga egenskaper och
förklena och förminska de kvinnliga.
För att förstå hur denna process går till
måste man också ta med aspekter som
klass, etnicitet och ålder. Invandrade
kvinnor är mer osynliggjorda än svenska
kvinnor, arbetarklass mer osynlig är
medelklass. När det gäller medier är
ungdomlighet  nästan ett villkor för del-
tagande, framför allt för kvinnor. Med-
an yngre kvinnor närmast är överexpo-
nerade i medierna lyser äldre med sin
frånvaro. För eliterna tycks det finnas en
gemensam könsmärkt logik. Oavsett
elittillhörighet tycks skönhetskapital
och ungdomlighet vara hårdvaluta för
kvinnor som vill delta i medierummet. 

Medierummet en vecka 
år 2000
Jag arbetar med en avhandling om hur
konstruktionen av kön bekräftas, utma-
nas och omförhandlas i TV. Jag studerar
speciellt vilka eliter som kommer till tals
och hur medierna skapar sina egna eli-
ter. Avhandlingen kan bidra till att syn-
liggöra något som vi kan kalla genus-
systemets byggnadsställningar (Hird-
man 1998) inom svensk television, allt-
så den grundstruktur utifrån vilken man
kan förstå olika variationer av hur
kvinnor och män framställs. Genom
näranalyser av olika teman kommer jag
att studera både stereotypa skildringar
och motstrategier för att förstå hur
könskonstruktionen går till. Min ut-
gångspunkt är tittarnas, vad kan vi se på
bästa sändningstid, vad säger svensk TV
om eliter och kön? 

En preliminär genomgång av mitt
undersökningsmaterial år 2000, en
vecka av SVT:s sändningar klockan 18-
23,  visar att det går två män på varje
kvinna. Ingen genre har fler kvinnor än
män, ingen funktion eller roll har fler
kvinnor än män. Inte heller funktionen
"vanlig människa" eller rollen "enkät-
person" har lika många män som kvinn-
nor. De vanligaste eliterna är politiker,
strax före kultur- och näringslivseliter.
Kvinnliga eliters närvaro har klart poli-
tiska avtryck, utan kvinnliga ministrar

och generaldirektörer hade det varit
betydligt färre kvinnliga eliter i rutan.
Beslutsfattande och expertmedverkan är
manligt, medan ansvar för relationer,
hus och hem är kvinnligt i rutan. 

Exemplet Hyperon Bay 
TV kan också bygga upp ett fälts legiti-
mitet genom att i olika genrer beskriva
det på ett likartat sätt. Läkare och advo-
katers synlighet i nyheterna sammanfall-
ler med dramaseriernas arenor; sjukhus
och advokatkontor. När börsanalytiker,
fackförbundsföreträdare och företagare
talar om optioner i ekonominyheterna
förstärks frågornas vikt av att Hyperon
Bay, en amerikansk dramaserie som
utspelar sig i datamjukvarubranschen,
samma kväll också tematiserar fallande
aktiekurser och optionernas betydelse. 

Hyperion Bay kan också tjäna som
exempel på manlig elit under omför-
handling. Medan företagets kostym-
klädde VD kommunicerar via dataskär-
men i kostym har seriens hjälte, Dennis,
t-shirt och håret trendriktigt spretigt.
VD:n står för kommandon men det är
Dennis som har kunskaperna. Flyttar
Dennis faller företaget. VD:n är dessut-
om på väg att bli utmanövrerad av sin
elaka dotter. Bilden av eliten krackelerar -
från kostym till datanörd i tröja och
shorts. Samtidigt kan man fråga sig vad
som är nytt med Dennis ledarstil. Flick-
vännen får (som alltid) vänta i timmar
framför middagsbordet medan Dennis
löser företagets problem. Ur ett könspers-
pektiv kan frågan ställas om det inte bara
är samma gamla manliga ledarskapsstil i
ny version. Att arbeta 80 timmar i veck-
an är en norm inom såväl gammalt och
nytt näringsliv, med allt vad det innebär
för uppdelningen av det obetalda hemar-
betet, skötseln av sociala relationer mm.

Mediernas egna eliter
Medierna kan också bygga upp sina
egna eliter. TV-programmet Expedition:
Robinson i SVT kan ses som en för-
längning och legitimering av ensam är
stark-idealet. Det är främst unga tittare
som attraheras av programmet. Det
handlar dock inte bara om underhåll-
ning - då skulle inte 19 000 söka till
serien år 2000. De som varit med har

också haft tydliga strategier med sin
medverkan eftersom medial synlighet
ger fördelar utanför TV-rummet, t.ex.
inom politikens och kulturens fält. För
deltagarna är alltså medverkan en ratio-
nell handling. 

Medierna är både aktör och arena.
Dessa dubbla funktioner är värda att ta
på allvar, liksom att de som arbetar inom
medieområdet både är medieproducen-
ter och mediekonsumenter. De både tol-
kar verkligheten och inbäddas i andras
mediala tolkningar. När det gäller televi-
sionen har kravet på korta kärnfulla for-
muleringar också höjt journalistkårens
egen status och närvaro. Vem kan förkla-
ra bättre än en egen medarbetare eller
kollega som förstår mediets villkor och
inte distraheras av kameramän och starkt
ljus? En journalistelit ser dagens ljus.

Medial inramning 
Däremot är det inte självklart att eliter
höjer sin status när de går mellan pro-
gram och olika soffor. Att få trevliga frå-
gor i t ex ett underhållningsprogram kan
öka en politikers popularitet men det
kan också ge ett oseriöst intryck.
Dessutom kan kommentarer i andra
mediala rum förstärka den effekten, det
gäller t ex nidbilderna av eliter i olika
satirprogram som Spin City (TV5),
Parlamentet (TV4) och Galenskaparnas
serie Gladpack (SVT) .

Intertextualiteten i fiktionsprogram
och nyheter har också betydelse för eli-
ternas status, också den kan förstärka
eller förminska elitens status beroende
på tittarens position. En trogen tittare
ser när studiogästen vandrar mellan t ex
morgonprogrammen. Politiken och
"verklighetens" aktörer blir då del av ett
skådespel, liksom när olika rollfigurer
gästar varandras TV-serier, eller när man
låter kända personer spela sig själva som
rollfigurer. Tidigare fanns en viss distans
i mediebevakningen som troligen gynn-
nade legitimiteten hos eliterna. Nu
ramar TV in människor på likartat sätt;
25 sekunder är ett format som gäller
både för statsminister Göran Persson
och "mannen på gatan". När kameran
tränger sig på kan makthavare ha slipsen
på sned, svettpärlor i pannan och fladd-
drande blick. Kroppsspråk och tonlägen
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Våld och kön är ett aktuellt tema på
både den politiska och den forskn-
ingsmässiga dagordningen, både här i
Norden och i vår omvärld. Det går
inte längre att se våld mot kvinnor
och barn som något "patologiskt"
eller avvikande – därtill är det alltför
vanligt förekommande. I flera länder
har det nu startats reform- och
åtgärdsprogram som arbetar för för-
ändringar i lagstiftning, skyddsin-
satser, förebyggande insatser, behand-
lingsprogram osv. Detta har inneburit
att folkhälsoaspekter på kön, makt
och våld har lyfts fram och att man i
dag kopplar kön och vålds-
problematik till frågor om välfärd,
rättigheter och hälsa.

Forskning kring kön och våld
pågår och/eller har initierats på natio-
nell basis runt om i de nordiska länd-
erna. I några fall har forskningen även
förgreningar i form av internationellt
samarbete. Det har fram tills i dag
saknats reella möjligheter för nordiskt
samarbete kring kön och våld, men
med Nordiska Ministerrådets sats-
ning på programmet "Kön och våld i
Norden" skapas nu en möjlighet för
forskare runt om i Norden att sam-
arbeta och utbyta resultat och idéer.

Programmet är femårigt (2000-
2004) och Nordiska Ministerrådet
har för perioden 2000 - 2001 beviljat
totalt 3,57 MDKK årligen till pro-
grammet. En programkommitté ut-
sedd av Nordiska Ministerrådet an-
svarar för programmet, som admini-
streras av Nordisk forskerutdannings-
akademi (NorFA).

Avsikten med programmet är att
knyta samman små och spridda forsk-
ningsmiljöer i Norden och att ge stöd
till uppbyggandet av kompetens och
forskarutbildningen i de nordiska
länderna. I första hand kommer
finansieringen att gå till bildandet av
nätverk och forskarutbildning. Pro-
grammet riktar sig till forskare och
forskarstuderande inom kvinno/-

mans- och könsforskningsmiljöer,
samhällsvetenskapliga, socialpolitiska
och humanistiska samt juridiska och
medicinska forskningsmiljöer i Nor-
den. Tanken är att programmet också
ska öka synlighet, höja status och bi-
dra till bättre institutionalisering av
forskningsområdet i Norden och mål-
grupper för information är politiker,
ämbetsmän, socialarbetare och
journalister.

Programmet skall även bidra till
att skapa en bättre översikt över redan
existerande kunskap i och utanför
Norden och därför har en kartläg-
gning av pågående forskningsprojekt,
aktiva forskarnätverk och pågående
forskningsprogram påbörjats. Infor-
mationen kommer att sammanställas
till en förteckning som kommer att
läggas ut på NorFAs hemsida
(www.norfa.no). För information om
kartläggningen, kontakta programko-
ordinator Maria Eriksson. I den första
utlysningen efterfrågades förslag på
samarbetsprojekt kring forskning och
forskarutbildning inom fyra priori-
terade områden:
1. Makt, våld, sexualitet och offer-
skapande (victimization) som köns-
specifik process;
2. Föräldraskap, kön och våld:
föräldraskapet som könsbaserad
samhällsinstitution;
3. Maskulinitet och våld som ömse-
sidigt konstituerande samt kulturella
definitioner av sexualitet som över-
ordnar mäns och underordnar kvin-
nors sexualitet;
4. "Kulturens" och "kulturernas" be-
tydelse för sambandet mellan kön
och våld.

Programkommittén förväntar sig
att i denna första utlysningsrunda
beviljastöd till 6-8 projekt. Andra
utlysning planeras år 2000. 

Programkoordinator Maria Eriksson
Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
maria.eriksson@soc.uu

Kön och våld i Norden 
- ett forskningsprogram 2000-2004

säger mer är färdigskrivna tal. Makthavare blir
då mänskliga på ett sätt som knappast gynnar
deras elitstatus. Det mediala skådespelet blir
synligt för tittaren.

TV kan också medverka till att ta ner eli-
ten på ett annat sätt; genom att ge kameran
till dem som inte har en röst. Ett exempel på
det är ungdomsprogrammet PS (SVT
Växjö) där ungdomar får tala till punkt på
sina egna villkor. PS kan därför sägas vara ett
program som utmanar makten. 

Stereotypier och trygghet
I medierummet pågår alltså både en omför-
handling av elitpositioner och gränser för
manligt och kvinnligt. Att stereotyper har en
central roll i dessa processer är helt klart. Det
kan tyckas som en paradox att stereotyperna
är så gångbara i medierna när vi ute i sam-
hället försöker leva på ett mer jämställt sätt
där män och kvinnor ska ha samma rättig-
heter, skyldigheter och möjligheter. Kanske
är det också en del av förklaringen till att ste-
reotyperna fungerar. De blir något att hålla i
handen när man inte länge vill leka med sin
identitet och samtidigt undrar om man gör
rätt som försöker leva på ett annat sätt än sin
föräldrageneration. När världen blir både
mer tillgänglig och fragmentiserad kan stere-
otyper erbjuda en typ av trygghet.
Förändrad medieanvändning gör också att
medieproducenterna har nytta av stereoty-
perna, de fungerar som viktiga igenkänn-
ningsmekanismer när tittarna zappar sig
genom TV-kvällen. 

Man kan också tänka sig att när hierarki-
er utmanas blir stereotyper viktigare. Om den
hypotesen stämmer kan  det förklara varför
den sexualiserade nakenheten av kvinnor ökar
i medierna i takt med att den formella jäm-
ställdheten ökar.
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Vilka motiv återkommer
när kvinnor porträtteras
och hur förklarar porträt-
ten kvinnors framgång och
livsval? Min analys av tolv
kvinnoporträtt i svenska
Dagens Nyheter (DN) och
finländska Hufvudstads-
bladet (Hbl) visar att ett
framträdande motiv i por-
trätten är konflikten mell-
lan privatliv och yrkesliv.
Det kallar jag för femini-
nitetens dubbelhet.

M edan morgontidningsjourna-
listiken ofta behandlar kon-
flikter mellan olika personer

och institutioner, handlar de personpor-
trätt jag undersökt om konflikter inom
en och samma person. Porträtten är
dock skrivna i ett skede då porträttets
huvudperson övervunnit konflikter och
med tillförsikt ser bakåt och framåt i
tiden. Trots att de flesta medier inne-
håller personporträtt av olika slag är
denna mediegenre relativt outforskad. 

Två tredjedelar män
Utgångspunkten i mitt arbete är de 165
personporträtt som publicerades i dessa
två morgontidningar i september 1996.
Den mest markanta kvantitativa uppgif-
ten om totalmaterialet är att andelen

kvinnoporträtt är mindre än hälften så
stor som andelen mansporträtt och att
andelarna är överraskande lika  i bägge
tidningar. Kvinnor förekommer mer i
yrkeskategorin "konstnärer", medan
män dominerar sportsidorna. Av de tolv
porträtt jag analyserat närmare är sju
skrivna av kvinnor, fem av män. Fem av
sex DN-porträtt är skrivna av män,
medan alla texter i Hbl är skrivna av
kvinnor. Alla tolv texter är skrivna av
olika personer. Journaliströsten är såle-
des övervägande manlig i DN-porträtt-
ten, medan den är kvinnlig i Hbl-por-
trätten. 

Innehållsliga motiv och omtal
Analysen handlar främst om vilka inne-
hållsliga motiv som återkommer när de
tolv kvinnorna porträtteras och hur por-
trätten förklarar kvinnornas framgång
och livsval. En annan central fråga är
omtal – hur kvinnorna omtalas när de
introduceras i texten och hur de omtalas
längre fram i porträttet. Dessutom ingår
i arbetet en diskussion om hur det moti-
veras att ett porträtt skrivits om en viss
person vid den aktuella tidpunkten,
eller det som jag kallat "porträttutlö-
sande faktorer". Här ska jag främst
behandla de innehållsliga motiven.

Rak och reflekterande 
framgång
Jag fann två olika sorters berättarstrate-
gier i porträtten. Bägge överensstämmer
med porträttgenrens karaktär av fram-
gångsberättelse, men de är av olika slag.
En del huvudpersoner beskrivs som den
raka framgångens kvinnor, andra som

den reflekterande framgångens kvinnor.
Den raka framgångens strategi konstru-
erar enklare huvudpersoner än den
reflekterande strategin som ger mer
nyanserade huvudpersoner. Den raka
strategin "avslöjar" alltså inget, den
endast räknar upp framgång efter fram-
gång.

Femininitetens dubbelhet
Ett mycket framträdande motiv i por-
trätten utgörs av konflikten mellan pri-
vatliv och yrkesliv, eller det jag kallar för
femininitetens dubbelhet. Den är star-
kast i porträttavslutningarna som lyfter
fram de viktigaste tematiska motiven i
personporträttet. Ofta består dessa av
motsättningar mellan olika teman som
behandlats tidigare i porträttet, liksom
de också ofta består av motsättningar
mellan privatliv och yrkesliv. Mot-
sättningarna, både de som består av pri-
vat-offentligt och de som består av
andra motsättningar (t.ex. det förflutna
och framtiden), bildar en dubbelhet.
Den dubbelhet som konstrueras i
kvinnoporträtten utgör den framgångs-
rika femininitetens kärna och den består
i de flesta fall av motsättningen mellan
familj och yrke. Porträtten upprätthåller
bilden av kvinnans dubbla uppgift, den
privata och den offentliga, även om hon
inte har småbarn. Kvinnan med vuxna
barn eller inga barn har barnbarn eller
trädgård eller annat som behöver tas om
hand på hemmaplan. De kvinnor som
parallellt upprätthåller ett aktivt familje-
liv och ett yrkesliv konstrueras som var-
dagens jonglör-hjältinnor som klarar sin
sits även om det inte alltid är så enkelt.
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Femininitetens 
DUBBELHET

Av Pol. lic. forskare JONITA SIIVONEN

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
jonita.siivonen@helsinki.fi 
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Resor symboliserar 
livets metamorfoser
Dubbelheten beskrivs ofta i etapper
indelade genom verkliga resor.
Påfallande ofta beskrivs förändringar
i kvinnans livssituation eller livets
vändpunkter genom förflyttningar i
rum. Dessa vändpunkter medför
ofta en metamorfos, en förvand-
lingsprocess, där huvudpersonen
ändrar sin livsinriktning (ofta från
mer privat betonat liv till en mer
offentlig livsinriktning, eller tvär-
tom) i och med en resa eller perma-
nent flyttning.

Alla utom en av de tolv kvinn-
norna gör antingen en tur-retur-resa
någonstans, eller så reser de för att
stanna, de flyttar. Genom en flytt-
ning förändras huvudpersonens
livssituation – antingen byter hon
jobb (till exempel psykolog blir for-
skare) eller byter från det privata till
det offentliga (mamma i Kanada
blir skådespelare i Helsingfors,
Karlssons dotter i det lilla svenska
samhället blir skönhetsdrottning
utomlands, Moskvaflicka blir tenn-
nisstjärna i Florida) eller tvärtom
(Helsingforsskådespelerska blir pen-
sionär i Israel).

Porträtten är antingen privat
eller yrkeslivsbetonade. Oberoende
av betoning, finns den andra sidan
av dubbelheten dock alltid med i
någon form, ofta som att vänd-
punkterna kan föra in livet från det
privata till det offentliga (yrkeslivet)
eller tvärtom. Exempel på detta är
porträttrubriken "Via Japan till
Kanada – och hem igen till teatern"
där huvudpersonen studerar i
Japan, får två barn i Kanada och
återgår till att vara yrkesverksam
skådespelare hemma igen (i Fin-
land). Beroende på boningsort är
hon alltså i huvudsak antingen stu-
derande, mor eller skådespelare.

Förklaringsmodeller 
för framgång
Huvudpersonernas framgång för-
klaras av huvudpersonsrösten, jour-
naliströsten och ibland också av
bipersonsröster på olika sätt. Den

huvudsakliga förklaringsmodellen
är ambition, att huvudpersonen har
en "inneboende" ambition. För att
förverkliga sitt mål har hon hjälp av
agenter eller hjälppersoner, biperso-
ner som underlättar hennes arbete
eller tar initiativ som hon kan nappa
på (t.ex. där huvudpersonen blir
uppringd av teaterchefen som upp-
manar henne att komma tillbaka till
teatern). Affekter är den tredje för-
klaringsmodellen för framgång och
handlar för det mesta om huvud-
personens längtan eller lust att göra
något, t.ex. skådespelerskans lust att
stå på teaterscenen eller biblioteks-
chefen som har svårt att hålla sig
ifrån hyllorna på arbetsplatsen för
att hon tycker så mycket om böcker.
Slumpen och ödet finns också som
förklaringsvarianter, men dessa är
aldrig den viktigaste förklaringen
för framgång.

Mansporträtt nästa
Mitt arbete med personporträtt
fortsätter. Jag arbetar på en doktors-
avhandling där materialet är bredare
än i licentiatavhandlingen. Jag
kommer att analysera porträtt av
både kvinnor och män med ut-
gångspunkt i de resultat som analy-
sen av kvinnoporträtten gett. Bland
annat är jag intresserad av om kon-
flikterna i mansporträtten beskrivs
som motsättningar inom huvudper-
sonen själv, eller om de beskrivs som
konflikter mellan mannen och
andra personer. Jag är också intress-
serad av att ta reda på hur orsaken
till mäns framgång beskrivs – vem
eller vad uppmuntrar dem att klätt-
ra på karriärstegen, om de omtalas
göra sitt arbete "för att de älskar
det" eller för att de helt enkelt haft
en inneboende längtan efter mera
utmanande samhällspositioner?
Och vilken ställning har privatlivet i
porträtten av män?

SIIVONEN, JONITA (1999): Stor Anna, liten Anna
och tio andra personporträtt: Om innehållsliga och
språkliga mönster i en mediegenres kvinnobeskrivningar.
SSKH Skrifter 11. Svenska social- och kommunalhögskolan
vid Helsingfors universitet.
Bokbeställningar: christina.klawer@helsinki.fiK
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Kønsbundne særpræg 
Dette understreger, at resultatet af den tidligere
nævnte undersøgelse til udvalget om kvinders
voksende indflydelse i politik ikke er i tråd med
de øvrige resultater, men yderligere undersøgelser
kan muligvis bekræfte den faktiske præsentation
af kvindelige politikere i media.

Undersøgelsen til udvalget om kvinders vok-
sende indflydelse i politik påviste ingen kønsbun-
den sammenhæng mellem den interviewede og
intervieweren. Undersøgelserne til både Dr.
Sigrún Stefánsdóttir og Det Islandske Universitets
Socialvidenskabelige Institut viser på den anden
side tydeligt, at der var større mulighed for at
kvindelige end mandlige reportere ville interviewe
kvinder. Det er følgelig måske også muligt at for-
øge kvindernes andel i massemedierne ved at få
flere kvindelige reportere.

I undersøgelsen om kvinders voksende indfly-
delse i politik så man også på, om både de kvinde-
lige og mandlige politikeres kønsbundne særpræg
på en eller anden måde blev trukket ind i diskus-
sionen. Konklusionen blev, at det ikke var tilfæl-
det, og dette resultat var faktisk uventet. Mange
kvindelige politikere fortæller om sin voksende
bekymring for, at personlige særpræg til vedkom-
mende kvindelige politiker vil blive integreret i
tekster der omhandler kvindelige politikeres
arbejde. 

Oplyse medierne
Udvalget om kvinders voksende indflydelse i poli-
tik, som socialministeren udnævnte, vil sand-
synligvis stå for flere undersøgelser om kvindelige
politikeres andel i islandske medier. Det er af
yderste betydning at fremhæve de synspunkter,
man kan regne med, vil have betydning for kvin-
ders voksende indflydelse i politik, og at arbejde
med det at oplyse medierne om at de må være
bevidste om kønnenes ligestilling i deres behand-
ling.

REFERENCER:
Borbjörn Broddason og Hilmar Thor Bjarnason (2000).
Íslenskir stjórnmálamenn og fjölmi∂lar: Ein vika í janúar- febrúar 2000. Sk∂rla
um birtingarmyndir karla og kvenna í íslenskum stjórnmálum í dagblö∂um,
sjónvarpi og útvarpi. Unni∂ í námskei∂inu verkefni í íslenskum fjölmi∂lum.
Ikke publisert, blev lavet for det ministerielle udvalg om kvinders voksende
indflydelse i politik, Island.

Hilmar Thor Bjarnason (2000). Konur og karlar í íslenskum dag-
blö∂um. Reykjavík: Nefnd um konur og fjölmi∂la. Menntamálará∂uneyti,
Skrifstofa jafnréttismála.

Margrét Lilja Gu∂mundsdóttir og ∂órhildur ∂órhalls-
dóttir (2000). Konur og karlar í íslensku sjónvarpi. Reykjavík: Nefnd um
konur og fjölmi∂la. Menntamálará∂uneyti, Skrifstofa jafnréttismála.

Sigrún Stefánsdóttir (1988). Ekkert er helst a frétta af konum í
atvinnulífinu. Reykjavík: Likestillingsrådet.
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The "MAKING" of 
Women and Men in the Text

By Barbi Pilvre, M.Sc,
Tartu University lecturer and doctoral student,

Journalist at Eesti Ekspress,Tallinn, Estonia
barbi@ekspress.ee

A study of the texts of the Persoon ("Persons") column in the Estonian weekly
Eesti Ekspress shows that portrayal of women is increasing and that the con-

struction of gender in the stories follows tendencies perceived elsewhere. Women
representing different jobs are typically described and defined through their

body, clothing and relationship to the family.

E esti Ekspress is a big weekly by
Estonian standards with approx-
imately 250 000 readers, so this

study raises significant issues about gen-
der representation in contemporary
Estonian mainstream media. Texts from
the years 1992-1999 were examined
using content analysis. A system of 10

categories was compiled (including the
categories body, clothing, age, personal
life, important others, stereotypes,
eccentricity, agency, success, failure). 

The number of women portrayed
in the Persoon column is, as a rule,
smaller than that of men portrayed
there, comprising only 18% as an aver-

age (61 of the total number of portraits
346) between 1993 and 1999. But the
number of women has increased, from
8% as the lowest in 1993 and 1994, to
26% in 1997 and 25% in 1998. It
dropped again, however, in 1999 at only
18 %. The greater frequency of the por-
trayal of women can be a sign of democ-
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ratization processes, if one is optimistic.
The percentage is comparable to the
data from European Union and seems
to be similar to the European average.
(Images of Women in the media. Report
on existing research in the European
Union). 

There was a sudden rise in the num-
ber of women portrayed in Persoon in
1995, increasing from 8% in 1994 to
18% in 1995.  It is interesting to men-
tion that, analyzing Eesti Ekspress, news
media expert Tiit Hennoste pointed out
that from this year the news in Eesti
Ekspress  (both in the selection of
themes and the way the material was
presented) became "softer", concentrat-
ing more on human interest than hard
news (Hennoste 1999 in Jõgeda 1999).
This commercialization and intimiza-
tion of the media (including news) is a
global process and can explain the
greater presence of women. As the
Estonian press is westernized, political,
economic and other social processes are
more than before covered through peo-
ple and therefore the media focuses
more on the 'human interest' angle,
which gives place to more women in
media representation (Savolainen 1996,
86,  van Zoonen 1991, 217). It could be
argued that journalistic professionalism
in Eesti Ekspress has been growing due
to regular use of experts and also though
educating journalists abroad. All this
has had an influence on the content of
the paper, which is embodying more
globalised standards than before. This
could be one of the reasons why the
number of women in the column grew
so suddenly in recent years. The expla-
nation in media-organization terms,
however, goes that the general standard
of becoming selected as "a Persoon", as
somebody worth having a column
about, has lowered. As the standards are
lower, more women get in. 

Who is the Persoon hero?
The majority of Persoon portraits pic-
ture, however, successful men - decision
makers in economy and politics.
Persoon includes also some successful
women in 'masculine areas' such as pol-
itics or business. Both male and female
Persoon can be sportsmen. Women rep-

resent the entertainment world more
often than men. A women can become
a Persoon hero also by having a success-
ful husband - which is not the inverse
case with men: men have not become a
Persoon hero because they have a suc-
cessful wife in the material under study.
A women is also more likely to be por-
trayed for being eccentric than men are.
What is more, women are framed more
frequently by remarks about deviancy –
being unusual, outside the norm, or
being "colorful" (as it is often articulat-
ed). I found  these caracteristics two and
a half times more frequent in women's
portraits than in men´s portraits in the
column. 

Another interesting gender differ-
ence emerges in the choice of genre
writing of the Persoon column. Persoon
stories written about women usually use
the portrait as genre. But Persoon col-
umns about a man can also be a feature
article – a problem story on some eco-
nomic issue, even a political commen-
tary. In this case the Persoon story does
not include any private issues at all.
Men are presented just as individuals
with whom the story is connected and
not actually portrayed personally at all.
It can be argued that this choice of genre
echoes traditional social representations
of the masculine gender role, being only
public, with no private life at all. 

"Making" men and women
in the texts
Women – representing different jobs –
in the Persoon texts are typically descri-
bed and defined through their body,
clothing and relations to the family.
This standard approach identified by
research on western media in general is
present in Eesti Ekspress Persoon. It
draws on the widely normalised cultural
code that women’s identity is more
closely defined by their activities in the
private sphere. Women’s portraits usual-
ly include body and clothing descrip-
tions 'as a rule'. Men's portraits usually
include only one characteristic detail
about appearance, some remark on their
looks or typical clothing. Not surpris-
ingly, Persoon stories on women include
one third more often personal life
description, family relations, and chil-

dren. Their personal life is also usually
mentioned in the first part of the story,
often in the beginning. In male Persoon,
personal life is excluded in over a half of
the portraits. This can be due to the
genre choice, as Persoon is often not a
portrait in classical sense at all in case of
the male hero.

Age is more often noted in women’s
portraits – mentioned in half of the sto-
ries about men and in two thirds of
Persoon columns on women. In Persoon
one cannot find the general tendency
that the media loves young women.
Roughly half of the women portrayed are
middle aged. As in Estonia lots of male
decision-makers are young men, this is
reflected also in the Persoon columns. 

Both Persoon columns on men and
women include archetypes and stereo-
types. In women’s portraits still there
were twice as many remarks invoking
some archetype or stereotype. In Per-
soon on men one can find lots of differ-
ent stereotypes: a yuppie (pintsaklip-
slane), a soldier, also foreign Esthonians
are represented as stereotypes. 

Women’s stereotypes seem to be
more common, more archetypical than
men's, drawing of widely recognised cul-
tural signs. Women’s archetypes and
stereotypes are also more clearly gender-
ed, often invoking sex symbols: a blond,
a matriarch, a witch. There are also two
portraits of victims in the research mate-
rial, both typical feminine stereotypes. 

Agency – being a subject in one’s life
– was surprisingly represented in both
Persoon on men and women, though as
expected slightly more often in male
Persoon. What was also surprising – in
women’s 'failure' was represented less
frequently than men's. Success was rep-
resented almost equally for both men
and women. However success is still
often not a criterion for becoming a Per-
soon in case of women. An eccentric
(deviant) can also be successful – a fe-
male witchdoctor for example – but is
selected and portrayed due to the
deviancy not the success.

Does the sex of the writer
matter?
The Persoon columns are mostly writ-
ten by young men. Only 67 of 253 textsK
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in 1992-1997 were written by women,
some of them in cooperation with a
male journalist. This is a result of the
fact that we have always had less women
journalists than men. The sex of the
writer, however, did not have any deci-
sive significance for the nature of the
gender representation in my research
material. This argument is backed up by
research results from elsewhere in the
European Union. Comparing the in-
crease in women’s share of media jobs
with the relatively stable pattern of gen-
der representation in media content it
has been concluded that a higher pro-
portion of women journalists does not
necessarily alter this pattern, at least the
change is not automatic (Images, p.10).

Gender representation and
Estonian society
Can Persoon writing change – concern-
ing gender representation? Should it?
This is probably a very complicated
process, as cultural codes about gender

representation seem to be very steady.
On the basis of the quantitative studies
made in European Union the most that
can be said is that changes in media gen-
der images are hesitant and contingent
on many social, cultural and political
factors.

The socio-cultural context of the
production of the texts of Persoon is of
course important. But as there are very
few gender-orientated social studies in
Estonia, it is hard to explain much in
the text from this perspective. It can
open discussion about whether the
increase in the portrayal of women in
Eesti Ekspress reflects some changes in
Estonian society or just a result of
change in the media-organizational cul-
ture and professionalism. It has been
observed internationally that changes in
women’s position in the society do not
automatically bring along the change in
actual processes of media representa-
tion. So it could be even argued that
women’s role in our society was not so

different at the beginning of the 1990's
from 1995 - as the different frequency
of their representation suggests.
Furthermore, as Estonia was under the
Soviet Union from 1940 –1991, the
examining of assumptions and changes
in its media representations in the
1990s raises issues about post-soviet
western media globalisation in newly
independent countries as well as about
the cultural and political processes of
gender assumptions and attitudes.

REFERENCES
Towards a balanced society: Women and men in
Estonia. Tallinn: Ministry of Social Affairs of Estonia, United
Nations Development Programme. (2000)
Hennoste, T. (1999). Eesti Ekspressi uudised läbi
aegade. Teoses T. Jõgeda, Eesti Ekspress: Uue elu sümbool (lk.
329-336). Tallinn: Eesti Ekspressi Kirjastuse AS.
Images of women in the media (1999). Report
on existing research in the European Union. Luxembourg: Office
for Official Publications of the European Communities.
Savolainen, T. (1995). Paikkoja feministisen
mediatutkimuksen kartalla. Lisensiaattityö. Helsingin yliopiston
viestinnän laitos.
van Zoonen, L. (1991/1993). A tyranny of intimacy?
Women, femininity and television news. In P.Dahlgren & C.
Sparks (Eds.). Communication and citizenship: Journalism and
the public sphere London: Routledge.

NORDISK MEDIEFORSKING:

Fokus på kvinner – ikke menn
Nordiske land kan vise til en forholds-
vis omfattende medieforskning med
et kjønnsperspektiv i forhold til de
fleste andre europeiske land. Siden
1990 er det produsert nesten 300 rap-
porter og avhandlinger i Norden som
handler om medienes kvinnebilder.
Medieforsking på menn og maskuli-
nitet er nesten totalt fraværende.

Det går fram av EU-rapporten
"Images of Women in Media" fra i
fjor som gir helhetlig oversikt over
aktuell og pågående kjønnsforskning
i de europeiske landene. De fleste av
de nordiske studiene omhandler inn-
holdet i presse og TV. I mindre grad
finnes det forsking som er knyttet til
mediebedriftene selv, om rammene
for den journalistiske produksjonen.

Svært få studier utforsker sammen-
henger mellom medieproduksjon,
medienes innhold og mottakergrup-
per. Flere studier er knyttet til kvin-
ners posisjon og rolle innefor journa-
listutdanning og –yrke, men det er
ingen forsking som har et kjønnsper-
spektiv på selve produksjonsprosessen.
Det vil si at vi vet svært lite om kjønn
og makt i redaksjonsrommene, knyt-
tet til redaksjonelle valg, styring av
medienes innhold og overveielser
rundt leser- og seergrupper. 

Fragmentert bilde
I følge rapporten gir nordisk medie-
forsking et fragmentert bilde av kjønn
i media til tross for at vi i Norden kan
vise til forholdsvis omfattende medie-

forsking med et kjønnsperspektiv
sammenliknet med flere andre euro-
peiske land. 

I nordisk medieforsking er det
også  gjennomgående slik at  kjønns-
forsking som omhandler TV i all
hovedsak har et mottakerperspektiv
og er konsentrert rundt særlig kvin-
nelige seergrupper. Svært mye av
kjønnsforsking på pressen er knyttet
til ukeblader og fokuserer på innhold
og kvinneroller i reklame så vel som
redaksjonelle tekster og bilder. Vi
finner for eksempel svært lite forsking
på kjønn i nordiske tabloidaviser.  

"Images of women in the media" Report on existing research
in the European Union. European Commission Employment &
Social affairs 1999.
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Könsneutrala nyheter 
- finns dom?

Den förvåning jag känt när jag räknat och kontrollräknat de medverkande 
i olika nyhetssändningar i radio och TV under årens lopp delas nu också av mina

studerande. Vi tycker ofta att vi – eller redaktionen - haft otur. Just den 
sändning vi valt att undersöka har ovanligt få kvinnliga medverkande,

och få kvinnliga intervjuobjekt.

34

F örväntningarna påverkas av att
det allmänna intrycket av sänd-
ningarna är att det förekommer

många kvinnor i dem, vilket åtminstone
i finländska nyhetssändningar beror på

att allt flera av journalisterna och studio-
värdarna är kvinnor. Idag är de kvinnliga
journalisterna ofta i majoritet, medan
kvinnliga intervjuobjekt sällan överstiger
en fjärdedel.

Medvetna reformer krävs
Jag har undersökt nyhetsredaktioner in-
om radio och TV, framförallt inom
Rundradion, det parlamentariskt över-
vakade public-service-företaget i Fin-

Vad spelar det för roll hur stor andel kvinnorna utgör av de intervjuade? Här ser vi den danske politikeren Paul Schlüter omgiven av pressen. 
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land, sedan början av åttiotalet. Forsk-
ningen har fokuserat på bl.a. jämförelser
mellan andelen kvinnor bland journalis-
ter och intervjuade personer, och even-
tuella samband mellan journalisternas
kön och inslagens innehåll. Mycket
förenklat kunde man säga att en ökande
andel kvinnliga journalister bidrar till att
fler kvinnor intervjuas, och att mjukare
ämnen behandlas, men att utvecklingen
är mycket långsam och bromsas upp av
tröghet i den journalistiska kulturen och
redaktionella rutiner. 

Fler kvinnor inom redaktionen kan
alltså ses som en nödvändig, men inte
som en tillräcklig orsak till förändring av
utbudet. Nyhetsverksamheten är väldigt
starkt bunden av konventioner, både när
det gäller hur urvalet sker och hur nyhe-
terna presenteras. Medvetna reformer
krävs därför för en förändring, på
"naturlig" väg kan man inte räkna med
att kvinnobilden ändras. 

Under de snart tjugo år som data
samlats in om kvinnor i finländska ny-
heter har utvecklingen varit olika inom
de finskspråkiga och svenskspråkiga
redaktionerna. Redan 1982 var andelen
kvinnliga redaktörer inom både de fin-
landssvenska radio- och TV-nyheterna
över hälften. På den finska TV-redak-
tionen utgjorde kvinnorna då 16%, och
på den finska radioredaktionen 24%. De
har ökat stadigt fram till idag, och nu
ugjör de omkring hälften.

År 1982 var 15% kvinnor av de in-
tervjuade i radions Aktuelltsändningar
under en tvåveckorsperiod, medan
motsvarande andel år 1995 var 12%. På
TV-Nytt hade andelen ökat från tre pro-
cent till 24%.

Förutsägbara, maskulina 
nyheter
Vad spelar det då för roll hur stor andel
kvinnorna utgör av de intervjuade?
Nyheternas funktion är väl att berätta
vad som pågår i samhället och i världen,
som till hälften befolkas av kvinnor? 

Det är inte säkert att det är en köns-
neutral bedömning att det kvinnor syss-
lar med är mindre viktigt och mindre
värt att ta upp i nyheter. Tvärtom kunde
man argumentera att klassiska nyhet-
skriterier talar om att många av motta-

garna ska beröras av nyheterna. I så fall
borde t.ex. socialpolitiska frågor och
skolfrågor vara betydligt större nyheter
än fusioner av enskilda börsnoterade
företag. Ämnesvalet hänger klart sam-
man med de intervjuades kön. När det
gäller "hårda" ämnen intervjuas oftare
män, medan kvinnor förekommer mer i
samband med "mjukare" ämnen.

Jag tror t.o.m. att det är möjligt att
göra mer intressanta och publikvänliga
nyheter genom att vinkla fler inslag på
enskilda människor och vardagsnära före-
teelser. Dagens slentrianmässiga inter-
vjuer med resande statsministrar och spar-
samma finansministrar är väldigt tråkiga
och lätt förutsägbara, vilket knappast ökar
publikens intresse.

Speciellt för Finland, jämfört med de
övriga nordiska länderna, är den långa
period som kommersiell television ver-
kat sida vid sida med public-service.
Båda formerna har funnits praktiskt
taget sedan TV:ns begynnelse i slutet av
femtiotalet, medan nyheter tilläts på den
kommersiella kanalen först år 1981.
Konkurrensen hade en klar inverkan på
de mycket formella och stela TV-nyhe-
terna, vilket också i förlängningen har
medfört fler kvinnor i rutan. 

Det är tveksamt om kommersiell TV
kan anses vara en god allierad för kvin-
nor som önskar förändra TV-utbudet. Å
ena sidan framträder ett större antal
kvinnor, samtidigt som en större lyhörd-
het för tittarnas preferenser leder till att
mer vardagsnära frågor behandlas, men å
andra sidan är det sätt kvinnor porträtte-
ras på mycket traditionellt.  

Kön inbyggt i formatet
Under årens lopp när jag funderat över
sambandet mellan producenter och
innehåll, och framförallt på hur könet
spelar in, har jag framförallt förstått att
det inverkar på väldigt många olika nivå-
er och på komplicerade sätt. Att isolera
könet som variabel i en forskningssitua-
tion låter sig ofta helt enkelt inte göras. I
min doktorsavhandling ville jag hitta en
programform där könet fick större rörel-
seutrymme än i nyheter, där den journa-
listiska friheten är begränsad, och stan-
nade för talk show program med studio-
värdar. Mina jämförelser kritiserades ofta

för att programmen var för olika för att
vara jämförbara, medan jag hävdade att
olikheterna hade ett samband med stu-
diovärdarnas kön. Jag tror alltså att
könet helt enkelt är inbyggt i ett format. 

Det går inte att hitta ett könsneutralt
programformat, som kan göras på ett
kvinnligt eller manligt sätt, där resultatet
kliniskt kan analyseras. Könet kommer in
långt tidigare i processen, medvetet eller
omedvetet, och antingen på grund av
könet hos producenterna eller den till-
tänkta publiken. Men könsperspektivet
kommer att påverka formatets ut-
formning från grunden. Frågan är om det
traditionella nyhetsformatet överhuvudta-
get är förenligt med ett kvinnoperspektiv. 

Forskare har redan tidigare talat om
en "contradiction in terms" (Halonen
1989 och 1999). Definitioner av ett
kvinnoperspektiv talar om ett annorlun-
da och mer vardagsnära och mänskligt
ämnesval, ett mer helhetsmässigt perspek-
tiv, mer empati och personligt engage-
mang och större konkretion. Om ett
nyhetsinslag förändras på alla dessa
punkter är det kanske inte längre ett ny-
hetsinslag, som vi idag uppfattar det.
Därmed inte sagt att inte formaten kan
förändras över tid, men det går utöver vad
dagens medieforskning kan ge svar på.

HENRIKA ZILLIACUS-TIKKANEN
Pol. dr. forskare, Svenska Social- och Kommunalhögskolan,
Helsingfors universitet
zilliacus@sockom.helsinki.fi

REFERENSER:
Halonen, Irma Kaarina. 1989. Kvinnor och nyhetsof-
fentligheten. Paper vid Nordiska masskommunikationskonferensen
på Öland 1989.

Halonen, Irma Kaarina. 1999. Matka journalismin suku-
puolittumisen strategisille alueille.

(En resa till de strategiska områden där journalistiken får ett
kön). Acta Universitatis Tamperensis 669.

Karlsson, Anders G. 2000. En röst blir hörd. Vem inter-
vjuas i nyheterna i radio Extrem och Aktuellt?
Kandidatavhandling vid Svenska social- och kommunalhögskolan
vid Helsingfors universitet.

Sana, Elina (red.) 1995. Naiset, miehet ja uutiset.
(Kvinnor, män och nyheter) Rundradions jämställdhetskommitté.
Serie A1

Zilliacus-Tikkanen, Henrika. 1997. Journalistikens
essens i ett könsperspektiv. Rundradions jämställdhetskommitté.
Serie A1.



NIKK magasin                                                                                           NR 2 - 200036
D

A
M

- 
O

C
H

 H
E

R
R

T
ID

N
IN

G
A

R

Hur tidningarna tilltalar sin publik
Av Anja Hirdman 

doktorand i journalistik vid JMK, Institutionen för Journalistik,
medier och kommunikation, Stockholms universitet.

hirdman@jmk.su.se

I dag riktar medier inte bara sina strålkastare mot olika skeenden och händelser
i världen medan andra förblir i dunkel, de riktar även ljuset alltmer mot oss,
mot publiken. Fokuseringen på det privata, intima är en trend som återses 

inom hela det massmediala utbudet.

Konstruktionen av den "privata nyhe-
ten" har alltmer kommit att bli ett all-
mänt journalistiskt förhållningssätt.
Överhuvudtaget ser vi idag hur ett slags
medialt identifikationstema präglar
utbudet där man i tv-program, kvälls-
och veckopress och reklam ständigt talar
med oss, om oss. Beskrivandet av vilka
vi är, eller kan bli, dominerar allt mer
som ett grepp att fånga läsaren.

Det är just dessa mediala definitio-
ner av genus som står i förgrunden i min
avhandling där jag jämför hur man till-
talar sin publik i en herrtidning (Fib
aktuellt) och i en tidning riktad till unga
kvinnor (Veckorevyn) under åren 1965,
1970, 1975 och 1995. I tidningarna
produceras via text och bilder, i själva
sättet att "tala", en viss typ av kunskap
om vad feminint och maskulint vid en
viss historisk tid innebär, eller snarare
bör innebära. Denna genusproduktion
syns även i de relationer respektive tid-
ning söker skapa till sin publik.

Det som intresserar mig är hur
denna betydelseskapande process sker,
hur medier skapar, återger och förmed-
lar sina föreställningar om publiken
beroende på deras kön. Syftet är med
andra ord att studera hur mediernas
antaganden om sina läsare formar och
strukturerar innehållet. 

En tänkt läsare
De uttryck som dessa föreställningar tar
sig konstrueras via olika retoriska grepp
i bild och text, dvs i tidningarnas tilltal.
Veckotidningar konstruerar, liksom
andra medier, genom sina texter och bil-
der en tänkt läsare. Och hur denna tän-

kta läsare tilltalas är avhängig tidningar-
nas föreställningar om genus. Medie-
institutioner gör sina egna tolkningar av
publikens behov och av vem publiken
är. Olika genrer är utformade för att
attrahera olika publiker efter kön, ålder,
ekonomisk status etc. Medieprodu-
center arbetar med en idé om en tänkt
publik och som ett resultat produceras
genrer för en genrerad publik och, kan
tilläggas, för en så att säga genuserad
publik. För veckotidningar har publiken
alltid varit av största vikt. Inte minst på
grund av att produktionen vilar på lös-
nummerförsäljning, vilket medför ett
stort behov av annonsörer. Publikdefini-
tioner ingår som en nödvändig del i hur
utformning, layout och annonsering
kommer att se ut. För veckopressen är
det inte i första hand en fråga om tekno-
logi och finansiering, utan framförallt
om hur läsarna definierar sig själva och

definieras av tidningarna. Och här är
det visuella ett avgörande instrument
både för dess attraktionskraft och basen
för deras finansiering.

En förutsättning för det personcen-
trerade tilltalet är bilder vars funktion är
att identifiera de personer som figurerar
i texten, att ge händelser ett ansikte och
en kropp. En förståelse av hur mening
skapas kan därför inte bortse från bil-
dens betydelse samt samspelet mellan
bild och text. I flertalet studier analyse-
ras veckotidningar som textuella medier
och den visuella genusbetydelsen
antingen lämnas därhän eller underställs
textens budskap. Jag vill med mitt per-
spektiv belysa bilders betydelse för det
som "sägs" och för hur man definierar
feminint och maskulint i respektive tid-
ning. Bilder, och de sätt att se på dem
som tidningarna skapar med hjälp av
kompositioner, rubriker och vinklar,
producerar och reproducerar olika sätt
att framställa män och kvinnor på.

Vi:et, den intima tonen?
Ett karaktärsdrag för veckopress riktad
till kvinnor menar flertalet forskare är
den intima ton som används för att till-
tala läsarna. Detta tilltal, "the inclusive
voice", anses bygga på skapandet av ett
"vi" mellan tidningen och den potenti-
ella läsaren. Veckopressens vi-gemen-
skap har fastslagits som en dogm (se
Ferguson 1983, Whinship 1987, Bal-
laster et al 1991). Det finns två problem
med denna syn. För det första har fokus
legat på framställningen av kvinnor, och
inte på den bild av män som förmedlas.
Feminitet får, liksom maskulinitet sin



37NR 2 - 2000                                                                                                                                         NIKK magasin    
D

A
M

- O
C

H
 H

E
R

R
T

ID
N

IN
G

A
R

betydelse relationellt, dvs i förhållande
till varandra. Därför krävs att tidningar-
nas föreställningar om parets, hon och
hans förhållande tas hänsyn till när till-
talet studeras. 

För det andra tenderar frågor kring
vad denna så kallade gemenskap består
av att negligeras på ett djupare plan.
Man uppmärksammar inte hur de band
man söker skapa med läsaren utformas
och vad de består av. Jag menar därför
att teorier om veckopressens "vi" måste
ifrågasättas och framförallt undersökas
närmare: Vad är det för gemenskap läsa-
ren ska känna igen sig i? Och vilka
genuspositioner ger den uttryck för?

Ett annat av damtidningars karakte-
ristiska drag, och som gör dem unika,
menar Ferguson (1983), Whinship
(1987) mfl, är det faktum att alla kvinn-
nor är potentiella läsare. Tidningar som
vänder sig till en manlig publik, där-
emot, anses differentiera läsarna efter
mer individualistiska mönster; intres-
sen, hobbies, båtar, motorcyklar, datorer
osv. Här bortser man emellertid från
herrtidningsgenrens liknande könsbas
vilken till skillnad från resten av den
manligt inriktade veckopressen, inte ut-
går från ett enskilt intresse hos sin
publik, utan vänder sig till män i deras
egenskap av män. Liksom damtidningar
utmärks dessa av en slags intresseuniver-
salism, där den manliga publiken i stort
sett oavsett ålder antas vara intresserad
av flickbilder och mer eller mindre dra-
matiska händelser. 

De båda tidningarnas parallellitet
ligger således i att man har den potenti-
ella läsarens kön (genus) i fokus för kon-
struktionen av det tilltal med vilket man
adresserar sin publik. Det är även inom
den manligt orienterade veckopressen
som kvinnor överhuvudtaget finns med
i materialet, och där frågor kring
maskulinitet såsom den framställs för
(och av) män, samt i förhållande till
femininitet, blir extra tydlig.

Homosocialitet och tilltal
Undersökningen av de (genus-) relatio-
ner som formas i tidningarna följer två
parallella linjer. Den första är hur före-
ställningar om feminint och maskulint
uttrycks i tidningarnas bilder och texter,

den andra är hur tidningarnas föreställ-
ningar om genus uttrycks i den relation
man söker skapa till sina tilltänkta
publiker.

För att kunna analysera och förklara
dessa positioner använder jag mig av
begreppet homosocialitet. Homosoci-
alitet används ibland i historiska och
samhällsvetenskapliga discipliner där
det beskriver sociala band mellan perso-
ner av samma kön. Här har flertalet for-
skare både nu och tidigare utgått från
antropologen Levi-Strauss arbeten.
Denna visade att kvinnor var symbo-

liska "varor", vars primära funktion var
att cementera banden mellan män.

"The total relationship of exchange
which constitutes marriage is not estab-
lished between a man and a woman, but
between two groups of men, and the
woman figures only as one of the objects
in the exchange, not as one of the part-
ners." (ur Sedgwick 1985:3)

Flera genusteoretiker har sedan
använt begreppet som ett försök till för-
ståelse av det heterosexuella förhållan-
dets funktion för den homosociala ord-
ningen. Ett förhållande vilket brukar
beskrivas som en triangel där relatio-
nerna mellan män är det primära och
det som strukturerar samhällets masku-
lina ordning.

Inom en homosocial ordning funge-
rar kvinnor som medel och bekräftar
mäns status i förhållande till varandra.
Det heterosexuella förhållandet mellan
könen är underordnat det homosociala,

men är samtidigt dess förutsättning. I
sin mycket uppmärksammade bok Bet-
ween Men. English Literature and Male
Homosocial Desire (1985) beskriver Eve
Kosofsky Sedgwick förhållandet mellan
män och kvinnor som en homosocial
erotisk triangel. 

Det bör dock betonas att jag vill
utvidga betydelsen, eller snarare an-
vändningen, av begreppet homosocia-
litet, som till största delen används för
att referera till band mellan män (male-
bonding). Homosociala band inbegri-
per även relationen mellan kvinnor, sk
female-bonding, vilket gör att triangeln
snarare kan liknas vid en rektangel: dvs
män med män, män med kvinnor och
kvinnor med kvinnor. Detta innebär
inte nödvändigtvis en förskjutning i
över- och underpositioneringarna, utan
snarare att även kvinnors förhållande till
varandra undersöks och tas hänsyn till.
Särskilt fruktbart blir denna utvidgning
för en analys av Veckorevyn där kvinnor
talar med andra kvinnor. Vilket förhåll-
lande kvinnor emellan utgör female-
bonding, och hur förändras det under
åren?

Hur kan vi då förstå de båda media-
la genusrelationerna i ljuset av en homo-
social modell? Analysen av mediets posi-
tionering i förhållande till sina läsare
kan visa vilka enkönade homosociala
band respektive tidning söker skapa
med sina läsare och vad de baseras på.
En förståelse av det heterosexuella för-
hållandets betydelse för en homosocial
ordning kan i sin tur ses i de båda tid-
ningarnas föreställningar om parets -
Hon och Hans - relation.

Därmed kan banden mellan tidning
och publik ses som en form av homoso-
ciala, och så enkönade band, medan
innehållets beskrivning av Hon och
Hans (parets) förhållande kan förstås
inom en homosocial ordning. Hur för-
håller sig dessa båda relationer till var-
andra under åren i de båda tidningarna? 

Så, genom att utvidga den homoso-
ciala ordningen till att även inbegripa
mönster av underordning som kan ta sig
en mängd olika uttryck - explicit, impli-
cit - får vi en mer komplex förståelse av
hur mediala genusrelationer uttrycks
och får sin betydelse.
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prosjektet "Kvinner i bedriftene" i Nord- og 

Sør-Trøndelag 1997-1999. Oslo:
Arbeidsforskningsinstituttet, 2000.

Sætre, Marianne: Voldsforskning i Norge
1998: oversikt over pågående og nylig avslutt-
tede forskningsprosjekter på området vold,
overgrep, mishandling, ofre for vold og konse-
kvenser av vold. Oslo: Høgskolen i Oslo,
1999.

Trojer, Lena: Kompetens för Ledarskap inom
Forskningsorganisationer: en kvinnlig forskar-
skola för förandring vid teknisk fakultet.
Luleå: Lulelå tekniska universitet, 1999.
Uppror pågår: feminister i tre
generationer/Fanny Ambjörnsson et al.
Stockholm: Alfabeta, 1999.

Waldemarson, Ylva: Kvinnor och klass - en
paradoxal skapelseberättelse. LO's kvinnoråd
och makten att benämna 1898-1967.
Stockholm: Arbetslivsinsitutet, 2000. Diss.

Wetlesen, Tone Schou: Å gi videre: kultur og
oppdragelse i familien. Oslo: Fagbokforlaget,
2000.

Wærness, Kari: Hvem er hjemme?: essays
om hverdagslivets sosiologi. Bergen:
Fagbokforlaget, 2000.

Åse, Cecilia: Makten att se: om kropp och
kvinnlighet i lagens namn. Malmö: Liber,
2000. Diss.

Satsningar och samarbete,
ny NIKK publikation!
"Satsningar och samarbete - nordisk kvinno- och könsforskning under 20
år" har utkommit i NIKKs småskrifter serie. Forskare Solveig Bergman,
Finland har redigerat publikationen som ger en översikt av den nordiska
kvinno- och könsforskningens utveckling mot ökad institutionalisering och
organisering. Skriften beskriver också 1980- och 90-talens samarbete mellan
kvinno- och könsforskare i Norden. Bidrag av Bente Rosenbeck, Harriet
Bjerrum Nielsen, Fride Eeg-Henriksen och Solveig Bergman. Beställs genom
NIKK.
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Kalender 2000-2004
I kalendern ingår konferenser, seminarier,
forskarkurser och viktiga möten inom kvin-
no- och könsforskning som NIKK fått
information om. Huvudsakligen är det
arrangemang som sträcker sig över mer än
en dag. Kom ihåg att informera oss i god
tid om planerade evenemang - på så sätt
kan vi också undvika en del tidskollisioner.
Arrangemang som annonserats i tidigare
nummer av NIKK magasin eller News from
NIKK har uteslutits eller förkortats. För en
mer fullständig och kontinuerligt uppdate-
rad översikt - se NIKKs webb
http://www.nikk.uio.no

2000
26-27.10 Alta, Norge
Nasjonalt kontaktuvalgsmøte for kvinne-
og kjønnsforskning i Norge
Info: Torun Ekeland, Høgskolen i
Finnmark, torun.ekeland@hifm.no

26-27.10 Uppsala, Sverige
Power, Resources and Culture in a
Gender Perspective: Towards a Dialogue
Between Gender Research and
Development Practice
Working conference. Info: Anna Liljelund,
Council for Development and Assistance
Studies, Övre Slottsgatan, SE-753 10
Uppsala, 
tel: +46 18 471 68 55, 
anna.liljelund@intkursgard.uu.se
http://www.intkursgard.uu.se/kollegiet/
Gender/

28.10-02.11 San Feliu de Guixols, Spain
Self-Employment, Gender and Migration
Conference org. by the European Science
Foundation. 
Info: Rhona Heywood, 
tel: +33 388 76 71 35, 
fax: +33 388 36 69 87, 
rhywood@esf.org 
http://www.esf.org/euresco/00/
sc00160a.htm

29-30.10 London, UK
Domestic violence - enough is enough!
International conference org. by the
Metropolitan Police Service. 
Info: The Event Organisation Company, 5
Maidstone Buildings Mews, Bankside,
London SE1 1GN, UK, 
tel: +44 20 7940555, 
reg@event-org.com

09-10.11 Oslo, Norge
Kjønn og estetikk
Seminar arr. av Senter for kvinneforskning,
Universitetet i Oslo. Innledere Ebba Witt-
Brattström, Ellen Mortensen, Gertrud
Sandqvist, Ruth Amman, Jenny Holzer.
Påmelding innen 30.10. 
Info: tel: +47 22 85 89 37, 
fax: +47 22 85 89 50, 

sfk@sfk.uio.no 
http://www.sfk.uio.no

09-10.11 Stockholm, Sverige
Medier och social förändring - genusda-
gar på JMK
Inst. för journalistik, medier och kommuni-
kation, Stockholms universitet presenterar
feministisk medieforskning. I såväl histo-
riskt som nutida perspektiv belyses olika
mediers och genrers bidrag till ett samhälles
konstruktion av kön liksom kvinnliga jour-
nalisters yrkesidentiteter. Dagarna vänder
sig till forskare, journalister och studenter.
Program kan rekvireras från
gullan.skold@hotmail.com 
Info: Leonor Camauer, Journalistik-medier-
kommunikation, Stockholms universitet,
PB 27861, SE-11593 Stockholm, 
tel: +46 8 16 19 30, fax: +46 8 661 0304,
camauer@jmk.su.se

15-16.11 Göteborg, Sverige
Genusforskning för journalister - tema:
medicin
Kurs arr. av nationella sekretariatet för
genusforskning. Sista anmälningsdag 20.10.
Info: Nationella sekretariatet för genus-
forskning, tel: +46 31 7735600, 
fax: +46 31 773 5604,
sekretariat@genus.gu.se

17-18.11 Uleåborg, Finland
Nationella kvinnoforskningsdagar
med tema globalism, lokalitet, flerkulturi-
citet som utfodringar. Arr. Sällskapet för
kvinnoforskning i Finland och kvinnoforsk-
ningen vid Uleåborgs universitet.
Huvudtalare: Berit Ås, Norge och Rauna
Kuokkanen, Kanada. Info: Vappu Sunnari,
tel: +358 8 553 3720, 
vsunnari@ktk.oulu.fi

22-24.11 Fremantle, Australia
Keeping Gender on the Agenda
9th International Women in Leadership
Conference. 
Info: Natalie Soldat, Women in Leadership
Project, Edith Cowan University, Pearson
Street, Churchlands, Western Australia
6018, 
tel: +61 8 9273 8549, 
fax: +61 8 9273 8660,
n.soldat@cowan.edu.au
http://www.ecu.edu.au/eo/wil/conference/

23-24.11 Oslo, Norge
Livshistorien som kjønnskonstruksjon
Seminar arr. av Senter for kvinneforskning,
Universitetet i Oslo. Innledere Bettina
Dausien, Kirsten Larsen, Monica Rudberg,
Harriet Bjerrum Nielsen. 
Info: tel: +47 22 85 89 37, 
fax: +47 22 85 89 50, 
sfk@sfk.uio.no 
http://www.sfk.uio.no

23-24.11 Paris, France
Gender Mainstreaming: Competitiveness
& Growth 
Conference org. by the Nordic Council of
Ministers and OECD. Themes include the
Nordic Mainstreaming project in the labour
market. Info: Helle.Jacobsen@efs.dk

28-30.11 Lisbon, Portugal
Culture and Nation
4th International English Culture
Conference at the Faculty of Letters,
University of Lisbon. Org. by the English
Culture Studies Group, with the Dept of
English and the Centre for English Studies.
Session themes: Gender, Education,
Citizenship; Gender, Science and Empire.
Info: Teresa Malafaia, 
tvmalafaia@mail.telepac.pt

30.11-01.12 Örebro, Sverige
Andra nationella genusforsknings-
konferensen
Arr. Nationella sekretariatet för genusforsk-
ning. Frist för deltagande, papers och
abstract 16.10. 
Info: Katharina Leppänen, 
tel: +46 31 773 53 03,
konferens@genus.gu.se

08-09.12 Köpenhamn, Danmark
Køn, magt, velfærd Danmark-Finland:
metoder og tolkninger
Arr. Koodinationen for Kvinde- og
Kønsforskning. Tilmelding inden 15.11 til
Sociologisk Institut, tel: +45 35 32 39 31,
kkf@sociology.ku.dk

2001
26-28.01 Riga, Latvia
Being in text: woman as discourse in
modern literature and the humanities
International Crossdisciplinary conference -
dialogue between Latvian and Norwegian
scholars and writers. Workshops Woman as
a discourse in modern Latvian and
Norwegian writing; Woman and Academy.
Info: Feministica Lettica, University of
Latvia, 4a Visvalza Str, LV-1011 Riga,
Latvia, fax: +371 7213405, 
lettica@latnet.lv

05-06.02 Göteborg, Sweden
Gender Mainstreaming
International Conference org. by the City
of Göteborg, County Administration of
Västra Götaland, Västra Götaland region
and Swedish Association of Local
Authorities. Info: Simone Lindsten, 
tel: +46 31 60 50 31, 
simone.lindsten@o.lst.se

06-07.03 Linköping, Sverige
Gråt inte, forska! Kvinnorörelsen och
Kvinnoforskning i Norden 
En konferens öppen för forskare och stu-



41NR 2 - 2000                                                                                                                                         NIKK magasin    

denter, kvinnoaktivister och övriga intresse-
rade. Syftet är att skapa en arena för tanke-
utbyte, reflektion och kritisk diskussion om
kvinno-/genusforskningens betydelse för
kvinnorörelsen och vice versa.
Medverkande: Drude Dahlerup, Christina
Florin, Inga-Lisa Sangregorius m fl.
Anmälan senast 1.12, begränsat antal plat-
ser. Info: Elisabeth Samuelsson, Forum för
kvinnliga forskare och kvinnoforskning,
Linköpings universitet, SE-58183
Linköping, tel +46 13 28 2174, 
elisa@kvforum.liu.se http://www.liu.se

29-31.03 Nottingham, UK
Men’s Bodies
A conference on the represenation of the
male body in art, photography, advertising,
film, television, pop videos and other visual
forms. Papers deadline 1.11. 
Info: Keith Fairless, Department of French,
University of Nottingham, 
Keith.Fairless@nottingham.ac.uk

30.03-01.04 Columbia, SC, USA
Charlotte Perkins Gilman at the
Century’s Turn
3rd International Charlotte Perkins Gilman
Conference org. by the University of South
Carolina. Info: Cynthia J. Davis, English
Dept, University of South Carolina,
Columbia, SC 29208, USA,
cjdavis@vm.sc.edu

04-06.04 London, UK
The Politics of Gender and Education
Gender and Education 3rd International
Conference. Org. by the Centre for
Research and Education on Gender,
Institute of Eduation, University of
London. Keynote speakers Jill Blackmore,
Australia, Jane Miller, UK, Martha
Mokogo, South Africa. Abstracts deadline
28.2.2001. 
Info: Institute of Education, University of
London, 20 Bedford Way, London WC1H
0AL, UK, tel: +44 207 612 6312, 
fax: +44 207 612 6177
http://www.ioe.ac.uk/ccs/centres/creg.html

20-22.04 Turku, Finland
Queer practices: ethics and politics
4th Turku Gay, Lesbian and Queer Seminar
org. by the University of Turku, depart-
ments of Comparative Literature and
Women’s Studies and Gay and Lesbian
Student’s Association Homoglobiini. The
official language of the seminar will be
English, but some of the workshop papers
could also be presented in either Finnish or
Swedish. 
Info: Lasse Kekki, Comparative Literature,
Juslenia, FI-20014 University of Turku,
Finland, laskek@utu.fi

09-11.05 Huelva, Spain
Gendered spaces / Espacios de genero
The 2nd International Interdisciplinary
Conference org. by the Women’s Studies
Centre at the University of Huelva invites
proposals for papers on the topic of gende-
red spaces. We would like to discuss how
space may contribute to shape the construc-
tion of gender as well as the ways in which
a gendered stance may be projected onto
the configuration of space. Other related
topics may include: gender and genre; sta-
ging gender, gendering the stage; gender in
the visual arts; -the body as the seat of
sexed/gendered identity; gender and scien-
ce-fiction: space as the final—literal or
metaphoric—frontier; the architecture and
socio-economic dynamics of domestic and
communal spaces; the geographies of gen-
der; gendering the nation, (im)migration
and diaspora; gender politics in the labour
force and the job market; the glass ceiling;
gender in academic and political institu-
tions (governmental or not); the space of
nature: the environment and gender theory;
science, technology and gender; gender
politics and the law; the classroom as the
path to equality; etc. Deadline for abstracts
(300-500 words in either English or
Spanish) 20.12. 
Info: Mar Gallego, Dpto. de Filología
Inglesa, Universidad de Huelva, Campus
del Carmen pab. 11, Huelva 21071, Spain, 
tel: +34 959 019 123, 
fax: +34 959 019 143, 
villegas@uhu.es

12-16.06 Dubrovnik, Croatia
Sexuality in transition
International Social Science Conference
org. by Inter University Center, Dubrovnik,
Croatia. Deadline for abstracts 1.11, deadli-
ne for completed papers 1.3.2001. 
Info: sitconference@yahoo.com
http://www.csun.edu/~sr2022/events.html

15-17.06 Vilnius, Latvia
The 2nd Conference on WoMen and
Democracy
Info: Ramune Trakymiene 
email: ratr@lrvk.lt

22-24.06 Rotterdam, The Netherlands 
EuroBiCon 1
First European Bisexual Conference. 
Info: ibc6@lnbi.demon.nl 
http://www.intbiconf.org/ 

09-14.08 Århus, Danmark
Nordiska historikermötet
Det 24. Nordiska Historikermötet, arr. av
Aarhus Universitet, har en halv dag til
temaet homoseksualitet. Info: Jens
Rydström, tel: +46 8 674 71 05, 
jens.rydstrom@historia.su.se 
http://aarhus2001.hum.au.dk

12-14.10 Toronto, Canada
Mothering, Literature, Popular Culture
and the Arts
Conference org. by the Association for
Research on Mothering. Deadline for
abstracts 15.03.2001. 
Info: ARM, 726 Atkinson College, York
University, 4700 Keele Street, Toronto,
ON, Canada, M3J 1P3, 
tel: +1 416 736 2100, x60366,
arm@yorku.ca 
http://www.yorku.ca/crm

2002
07-08.03 Uppsala, Sweden
Alva Myrdal’s Questions to Our Time
An International Conference. During her
lifetime, Alva Myrdal struggled to under-
stand and to resolve some of the most
important dilemmas of modern 20th centu-
ry societies: the emancipation of women;
social engineering; and the peace question.
We welcome papers that deal with these
dilemmas either from a historical point of
view or from the perspective of our own
time. We also expect that within all three
themes the relationship between social sci-
ence and policymaking will be dealt with as
a crosscutting dimension. Coordinators:
Labour Movement Archives and Library,
Stockholm, National Institute for Working
Life, Institute for Futures Studies,
Stockholm, Department of Peace and
Conflict Research,Uppsala University. We
invite scholars from a broad range of disci-
plines to present papers. Please send an
abstract (1/2 page) + a short CV to Sabina
Nilsson, Institute for Futures Studies,
P.O.Box 591, SE-10131 Stockholm,
Sweden, sabina@framtidsstudier.se until
April 1, 2001. Notification of acceptance:
May 30, 2001. Paper due: January 7, 2002.

06-09.06 Storrs, CT, USA
Local Knowledge - Global Knowledge
12th Berkshire Conference on the History
of Women. Proposals that explore the rela-
tionship between local knowledge, global
knowledge, the history of women, and the
emergence of notions of gender across time
and culture are welcome by 15.12.2000.
European topics: Ruth Mazo Karras,
Department of History, University of
Minnesota, 614 Social Sciences Building,
Minneapolis, MN 55455, USA,
rmk@tc.umn.edu; Africa, Latin America,
Asia, the Pacific, and all comparative topics:
Barbara Molony, Department of History,
Santa Clara University, Santa Clara, CA
95053, USA; Canada and the USA: Claire
Potter, Center for the Americas, 255 High
Street, Wesleyan University, Middletown,
CT 06457, USA. 
Info: http://www.berksconference.org/

Kalender 2000-2004
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21-26.07 Kampala, Uganda
Gendered Worlds: Gains and Challenges
- Women´s Worlds 2002
The 8th International Interdisciplinary
Congress on Women. Special focus areas
will be the African perspective, young voi-
ces, gendering women and men, celebrating
multiculturality and diversity and North -
South perspectives. Org. by Makerere
University in Kampala, deadline for
abstracts 30.12.2000. 
Info: Department of Women and Gender
Studies, Makerere University, P.O Box
7062, Kampala, Uganda, 
tel: +256 41 531484, fax: +256 41 543539,
gendermu@swiftuganda.com
http://www.wgs.or.ug/

27-31.07 Ottawa, Canada
Women in a knowledge-based society
12th International Conference of Women
Engineers and Scientists. A series of presen-

tations and posters on technical topics and
on issues of concern to women engineers
and scientists. The event will bring together
scientists, engineers, and students to chall-
lenge the world to a new vision of women’s
role and contributions in the areas of scien-
ce, engineering and technology. The confe-
rence also hopes to bring important issues,
such as the environment and the impact of
technology on women and on society, to
the attention of all the participants and the
public. Many sessions are planned and spe-
cial symposiums will be held on the follo-
wing subjects: Climate Change, Philosophy,
Affirmative Action and Gender Issues,
Globalization and Ethics and Science. Info:
Dr. Monique Frize, Carleton University,
1125 Colonel by Drive, 3012 Minto
Centre, Ottawa, ON, Canada K1S 5B6, 
monique_frize@carleton.ca 
http://www.carleton.ca/wise/icwes12/
icwes12.htm

2004
17-19.06 Göteborg, Sweden
Human good: Dignity, equality and
diversity: critiques, visions, revisions
The XIth Symposium of the International
Association of Women Philosophers - 
IAPh. At this stage of planning we welcome
all sorts of comments to our preliminary
theme as well as suggestions for workshops
and workshop-leaders. The symposium
Languages will be German, English, French
and Spanish. 
Info: eva.gothlin@wmst.gu.se
http://www.geocities.com/ullaholm/
IAPh/iaphgot.html

I höst startar Nationella sekretariatet för
genusforskning i Sverige kurser för jour-
nalister. Anledningen är det stora
intresset för genusforskning från journa-
listhåll.

Nationella sekretariatet för genus-
forskning har bland annat till uppgift
att sprida kunskap om genusforskning.
Höstens kurser arrangeras som ett led i
det arbetet. Ända sedan starten för två år
sedan har ett stort antal journalister
kontaktat sekretariatet för att få tips på
aktuella forskningsprojekt och hjälp
med att hitta forskare att intervjua till
tidningsartiklar, radio- och TV-pro-
gram. 

Under hösten arrangeras två två-
dagarskurser med tema ekonomi och
medicin. De ska dels innehålla föreläs-
ningar med olika forskare inom respek-
tive område, dels ge tips hur journalister
själva kan söka information via olika
databaser och tidskrifter.

Ekonomi
Den 23-24 oktober är det dags för den
första kursen med tema ekonomi. För-

sta dagen ägnas sexualitet i organisatio-
ner och könspräglade traineeprogram.
Andra dagen ägnas jämställdhetens geo-
grafi, arbetsbegreppet och löneskillna-
der. Kursen vänder sig i första hand till
journalister med ekonomi som
bevakningsområde men även andra
journalister är välkomna. Föreläsare är
bland andra Ulla Eriksson, ekon dr vid
Handelshögskolan i Göteborg, med
rubriken "Finns kön i företagsekono-
min?". Docent Anna Wahl vid
Handelshögskolan i Stockholm talar om
"Sexualitet i organisationer och förän-
dringsstrategier" tillsammans med dok-
toranden Charlotte Holgersson. Gäst-
professor Agneta Stark vid Tema genus i
Linköping talar om "Arbetsbegreppet ur
ett genusperspektiv". Ekonomikursen
hålls i Stockholm.

Medicin
15-16 november anordnas en kurs med
tema medicin – om kroppen, patien-
terna och organisationen. Första dagen
ägnas åt synen på kön inom medicinen,
vilken forskning som gjorts och vad som

förtigits samt etik inom forskningen.
Andra dagen ägnas bland annat makten
över gynstolen samt klass och kön inom
vården. Kursen vänder sig i första hand
till journalister med medicin som
bevakningsområde men även andra
journalister är välkomna. Föreläsare är
bland andra Katarina Hamberg, med dr
vid Umeå universitet, Calle Bengtsson,
professor emeritus i allmänmedicin vid
Göteborgs universitet och Barbro
Wijma, professor i medicinsk kvinno-
forskning vid Linköpings universitet.
Medicinkursen hålls i Göteborg. Mer
information om höstens kurser finns på
sekretariatets hemsida: www.genus.gu.se

Kursansvarig är Maria Edström,
journalist och doktorand vid JMG, 
e-post: maria.edstrom@genus.gu.se

LENA OLSON
Nationella sekretariatet för genusforsk-
ning

Genuskurser för journalister
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Forum för könsteoretisk medieforskning
JMK-Genus bjuder forskare, journal-
ister, studenter och andra intresserade
till Genusdagar 2000 den 9-10 novem-
ber vid institutionen för journalistik,
medier och kommunikation (JMK),
Stockholms universitet. I historiskt och
nutida perspektiv belyser 14 forskare
från institutionen olika mediers och
genrers bidrag till ett samhällets kon-
struktion av kön. Fyra övergripa-
nde teman diskuteras under Genus-
dagarna:

1. Medier som bromskloss 
och pådrivare
Ulla B Abrahamsson, Leonor Camauër

och Madeleine Kleberg diskuterar be-

greppet "kvinnobild" och andra förhåll-
ningssätt till mediernas genusrepresen-
tation. Med exempel från televisionens
fakta- och fiktionsutbud väcker vi frågor
kring ett programutbud som släpar efter
respektive driver meningsskapande kring
könens samhällsvillkor.

2. Kampen om makten i det
redaktionella rummet
Med utgångspunkt i att journalistik från
dess början är en manligt definierad
praktik/normsystem, resonerar Britt
Hultén, Kristina Lundgren, Birgitta Ney
och Inger Orre kring social förändring
från redaktionell horisont med fokus 
på kvinnliga reportrar  och yrkesidenti-
teten. 

3. Att tilltalas eller komma 
till tals
Utifrån temat publiken som idé reflek-
terar Anja Hirdman, Martina Ladendorf
och Gullan Sköld  om hur publiken till-
talas och kommer till tals med fokus på
veckopress och webbtidningar.

4. Långt borta och nära
Nationalitet och kön belyses i ett medi-
ehistoriskt perspektiv. Kari Andén-
Papadopoulos, Gunilla Hultén, Amanda
Lagerkvist och Anna Roosvall diskuterar
hur olika medier framställer och definie-
rar skillnader i fråga om genus och etni-
citet med exempel från efterkrigsperio-
den. 

Anmälan till Gullan Sköld,
tel. +46 8-411 39 02,
fax +46 8-21 70 88
e-mail gullan_skold@hotmail.com

Projektet Kvinnorna i journalistkulturen
genomförs vid Institutionen för jour-
nalistik och masskommunikation
(JMG), Göteborgs universitet

Syftet med projektet är att studera
kvinnornas villkor och betydelse i tele-
visionens nyhetsjournalistik i ett histo-
riskt perspektiv. Undersökningen tar sin
början 1958, då det första nyhetspro-
grammet startade i den svenska tele-
visionen, och går fram till det sena
1990-talets konkurrensutsatta TV-miljö.
Projektet avser att systematiskt studera
förhållandet mellan de upplevda pro-

duktionsvillkoren i journalistiken och
den faktiska journalistiska produkten.
Ett grundläggande antagande i projektet
Kvinnorna i journalistkulturen är att
dessa villkor har förändrats över tid och
att de har sett olika ut för kvinnliga
respektive manliga journalister. Hur
kvinnor och män har upplevt de redak-
tionella villkoren och hur detta har
påverkat journalistiken utgör projektets
centrala problemställning. 

Projektet består av följande fem del-
projekt (arbetstitlar):
1. Kvinnliga och manliga nyheter

2. Nyhetsberättande i ett genusperspektiv
3. Televisionen och jämställdheten
4. Redaktionellt ledarskap och kön
5. Kvinnor och män i redaktionskulturen

Huvudansvariga är fil. dr Monika
Djerf-Pierre och fil. dr. Monica Löfgren-
Nilsson, båda verksamma som forskare
vid JMG. Projektet löper under tre år
med start 1999. Avrapporteringen av
projektet kommer att ske dels löpande i
form projektrapporter, dels i en sam-
manfattande slutvolym som planeras
utkomma senast år 2003.

Kvinnorna i journalistkulturen
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NORDISKT SAMARBETE 
är ett samarbete mellan Danmark, Finland, Island,
Norge och Sverige samt de självstyrande områdena
Färöarna, Grönland och Åland.

NORDISKA RÅDET 
är ett samarbetsorgan för parlament och regeringar i
de nordiska länderna. Rådet består av 87 parlamenta-
riker från de nordiska länderna. Nordiska rådet tar
politiska initiativ och utövar kontroll över nordiskt
samarbete. Nordiska rådet bildades 1952.

NORDISKA MINISTERRÅDET 
är ett samarbetsorgan mellan de nordiska regering-
arna. Nordiska ministerrådet verkställer och leder
nordiskt samarbete. Statsministrarna har det över-
ordnade ansvaret. Verksamheten koordineras av de
nordiska samarbetsministrarna, den nordiska samar-
betskommittén och fackministerråd. Nordiska minis-
terrådet inrättades 1971.

NIKK - det nordiska institutet för kvinno- och köns-
forskning är en tvärvetenskaplig nordisk forsknings-
institution finansierad av Nordiska ministerrådet.
NIKK är också samarbetsorgan för feministisk,
kvinno-, mans-, köns- och jämställdhetsforskning
i Norden. Institutets uppgift är att befrämja, initiera,
koordinera och informera om kvinno- och köns-
forskning inom och utanför Norden.

NIKK innebär en gemensam plattform för nordiskt
samarbete med närområdena, Europa och internatio-
nellt. NIKK syftar till en hög nordisk profil som bl.a.
kan göra den nordiska kvinno- och könsforskningen
ännu mer synlig i internationella sammanhang.
Genom att satsa på verksamhet som på nordisk basis
ger mer värde än enskilda nationella verksamheter
strävar institutet till nordisk nytta.

NIKK skall även fungera som kontaktlänk mellan
forskning och jämställdhetsarbete och mellan forsk-
ning och organisationer och nätverk som fokuserar
på kön.

NIKK är lokaliserat vid Senter for kvinneforskning
vid Universitetet i Oslo.

UNIVERSITETET I OSLO

Postboks 1156 Blindern, NO-0317 Oslo
Telefon +47 22 85 89 21
Telefaks +47 22 85 89 50
nikk@nikk.uio.no
www.nikk.uio.no

Gjesteforsker på NIKK?
NIKK tar imot gjesteforskere for kortere eller lengre tid
(inntil 1 år). NIKK deler lokaler med Senter for kvinne-
forskning ved Universitetet i Oslo og til sammen utgjør de
to institusjoner et livlig internasjonalt, inspirerende og
tverrfaglig forskningsmiljø for både senior- og junior-
forskere og forskerstudenter. 

For å komme i betraktning, må du holde på med et
prosjekt eller være i forberedelsesfasen av et prosjekt som
har en nordisk dimensjon. Nordiske prosjekter med euro-
peisk eller baltisk/ russisk perspektiv er også relevante. 

Vi ønsker for tiden spesielt velkommen søkere med
interesse for forskning om likestilling, likestillingspolitikk
og retorikk. NIKK tilbyr kontor, men kan dessverre ikke
tilby noe stipend. De som søker må derfor selv finansiere
opphold og reise. Se for eksempel NorFA mobilitetsstipend
og NorFA post. doc. stipend; http://www.norfa.no 
Vi er behjelpelige med å skaffe bolig. 

Søknader for 2000 mottas løpende, fristen for 2001 
er i første omgang 15.12.2000. 

For mer informasjon tel: +47 22 85 89 21,
nikk@nikk.uio.no

Danmark
Koordinationen for Kvinde-
og Kønsforskning
Hilda Rømer Christensen
Sociologisk institut
Københavns Universitet
Linnésgade 22
DK-1361 København K
tel: +45 35 32 35 01
fax: +45 35 32 39 40
kkf@sociology.ku.dk
www.sociology.ku.dk/sochrc/
index.htm

Finland
Nationell koordinator
Johanna Pakkanen
Jämställdhetsdelegationen
PB 33
FI-00023 Statsrådet
tel: +358 9 160 4459
fax: +358 9 160 4582
johanna.pakkanen@stm.vn.fi
www.tasa-arvo.fi

Färöarna
Att: Malan Marnersdóttir
Fródskaparsetur Føroya
Handan Á 5
FO-100 Tórshavn
tel: +298 315302
fax: +298 318929
malmar@fmd.fo

Grönland
Att: Jette Rygaard
Department of Greenlandic
Language & Literature
Ilisimatusarfik

University of Greenland
P.O. Box 279
GR-3900 Nuuk
tel: +299 2 45 66
fax: +299 2 47 11
jr.unigreen@greennet.gl

Island
Rannsóknastofu i kvenna-
fræ∂um
A∂albygging
Háskóli Íslands
IS-101 Reykjavík
tel: +354 525 4595
fax: +354 552 1331
fem@rhi.hi.is¨

Norge
KILDEN Informasjons- og
dokumentasjonssenter for
kvinne- og kjønnsforskning i
Norge
Grensen 5
NO-0159 Oslo
tel: +47 22 24 09 35
fax: +47 22 24 95 21
post@kilden.forskningsradet.no
kilden.forskningsradet.no

Sverige
Nationella sekretariatet för
genusforskning
Göteborgs universitet
PB 200
SE-405 30 Göteborg
tel: +46 31 773 5600
fax: +46 31 773 5604
sekretariat@genus.gu.se
www.genus.gu.se

Nationell koordination i Norden
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