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Abstract

At the centre of this study lies the question of how research-related media texts
contribute to the social construction of sex and gender conceptions when they
use research, either as a main source, or to support or comment on specific issues
and statements, from the political arena, for example. The principal aim of the
study has been to analyze and problematize the ways in which different types of
newspapers, genres and editorial sections reproduce, or contribute to change, in
existing gender discourses.

The material was collected from two Swedish newspapers during the year
2001: the national morning paper Dagens Nyheter (DN), and the national
evening paper Aftonbladet.

The theories of discourse, agenda-setting and -framing in this study are
related to the questions: what kinds of knowledge on women and men, and
biological, physiological, psychological, social and cultural perspectives on
sex/gender are represented; how are they described; and how do content and
form contribute to the (re)production of, or change in, gender discourses? The
main analytical perspectives are those about gender discourse (re)production,
genres as ideological forms, and the epistemologies of journalism.

A combination of analytical strategies and methods was used: content and
thematic analysis, and qualitative analysis of text and language with method-
ological tools from different traditions of discourse analysis.

In my study, I can see an interplay between research traditions and genre
conventions in the (re)production of gender discourses. Since the news sections
repeatedly choose to publish research as empiric and in the form of results, and
then within that, primarily findings from medicine and the social sciences, these
areas are reproduced as important and relevant, and as producers of objective,
true knowledge that can be presented as simple facts. Research-related texts in
culture journalism, on the other hand, follow the tradition of primarily treating
research within the humanities, and nowadays also gender and queer theoretical
perspectives within different disciplines. Through the genre conventions of
culture journalism, this research is reproduced as something that you can reflect
upon, problematize, criticize, form an opinion of, and judge.

The study also gives reason to argue that media logic and institutionalized
genre conventions contribute to the reproduction of science and research as
different worlds and cultures, in which the natural sciences and the humanities
are found in different media spaces, and different forms of knowledge about
sex/gender are given space on different conditions and in different forms.
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Förord

Språkets grammatik är som en teori om verkligheten. Jag har läst det någonstans,
minns just nu inte var. Tanken har däremot funnits med under hela mitt arbete;
att språket inte bara visar hur vi tänker om verkligheten, utan också är med och
formar och begränsar – oss människor och världen omkring oss. Den här boken
kan ses som ett litet, litet bidrag till att bråka med orden.

Det är så många som under åren har bidragit till att boken nu äntligen är
färdig. Jag hoppas alla berörda känner att de ord man får plats med i ett förord
bara uttrycker en bråkdel av allt som skulle kunna sägas. Först av allt vill jag rikta
mitt varmaste tack till mina båda huvudhandledare, Karin och Karin.

Karin Nordberg, ditt ständiga stöd och din uppmuntran under de första åren
av mitt arbete fick mig att vilja gå vidare. Tack för alla handlednings- och
pratstunder och för insiktsfull läsning av mina första utkast. Det kändes tråkigt
att du flyttade och att vi inte följdes åt hela vägen, men det är dig väl unnat med
pensionärslivet. Karin Ljuslinder, du kom in i ett skede när det gällde att försöka
bli klar någon gång! Du har skött handledningsarbetet med den äran. Du har
stått för struktur och tidsplaner, för morot och piska och, framför allt, för en
noggrann och kritisk läsning av mina texter på den nivå där jag just då har
befunnit mig. Du har tagit dig tid, även när det har verkat nästan omöjligt. Att
du dessutom är en mycket kär vän för mig, ja det vet du. Eva Magnusson, min
bihandledare, dig vill jag tacka för kunnig granskning av mina texter utifrån din
mångåriga erfarenhet från genusforskningsfältet. Många är också de intressanta
samtal vi haft tillsammans med mina meddoktorander på Nationella
Genusforskarskolan.

Flera personer har också bidragit med läsning av manus vid de hållplatser
som ligger längs vägen mot disputation. Läsare vid mittseminariet, Bo Nilsson,
Karin Ljuslinder och Hanna Bertilsdotter – tack för kommentarer och goda råd
om fortsättningen. Anna-Sofia Lundgren, huvudläsare vid slutfasseminariet – oj,
vilket jobb du gjorde med min fortfarande spretiga text! Vid slutseminariet var
det Madeleine Kleberg som systematiskt visade på styrkor och svaga punkter i
avhandlingsarbetet. Dina synpunkter kom till stor nytta i slutspurten, varmt tack!
Billy Ehn, du har läst texten i olika skeden och i alla fall försökt rensa i min
ordrikedom – tack för det! Inga-Britt Lindblad, tack för genomläsning,
språkgranskning, korrektur och uppmuntran!



Malin Rönnblom, Carita Bengs och Annelie Bränström Öhman, ni
granskade varsitt kapitel av manus utifrån era ämneskunskaper. Stort och varmt
tack till er! Martina Ladendorf, du som med oerhört kort varsel ställde upp på
slutet och läste igenom hela manus, du är guld värd! Annika Sjölander, god vän
och korridorgranne, tack för alla samtal och för dina kloka kommentarer om det
där kapitlet jag behövde hjälp med.

Anna Bolin, vad skulle jag ha gjort utan ditt arbete med sättning och layout?
Du har gjort ett fantastiskt arbete – tack!

Kära alla meddoktorander som har funnits med i processen med
avhandlingsarbetet, både på Genusforskarskolan och Institutionen för kultur och
medier. Vad hade den här tiden varit utan er och alla seminariesamtal,
doktorandspex, trevliga middagar och internat med intensivt arbete och
pratglada kvällar på rummen. Era texter och våra samtal har fungerat som
kunskapskälla och inspiration. Ett särskilt tack vill jag rikta till seminariegrupp 1
och kurskamrater på genusforskarskolan för att vi tillsammans har lärt oss mer
om varandras ämnen och vetenskapliga traditioner.  Monica Forsell-Allergren
och lärarna på Genusforskarskolan, tack för allt jobb med våra sammankomster.
Britta Lundgren, du förtjänar ett tack för att du trott på projektet hela vägen.
Anna-Sofia Lundgren, Karin Ljuslinder, Susanne Lindström och Anna Bolin, ja
ni vet själva – tack!

Språkgranskning av engelskan har Neil Gosser-Duncan stått för. Förlåt mig
för alla långa meningar, och tack! Helene Stenman, varmt tack för att du kollade
litteratur- och källförteckningen, och Victor Linder, tack för den allra sista
referenskollen före tryckning. Ulla Westermark och Gunilla Öman, tack för
hjälpen med det administrativa!

För det finansiella stödet tackar jag Nationella Genusforskarskolan och
Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Tack familj och vänner som har lyssnat och stöttat. Kära mamma Margareta,
tack för din hjälp med delar av den engelska texten och för att du har stoppat i
både Amanda och mig mat då och då! Victor, för att du funnits där, för alla
båtturer och braskvällar som har varit en del av det goda i livet.

Till sist, men absolut inte minst, vill jag tacka Amanda: för att jag fick låna
din gamla barnteckning till omslagets genustrassel, för de avkopplande stunderna
med Sing star och dansmatta, för att du är ljuset i mitt liv. Det är för din och
andra ungas skull som jag bråkar med orden …
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Kapitel 1

Inledning
”Pappa är ingen manlig mamma”. ”Kvinnor i mansyrken oftare sjuka”. ”Substans
i hjärnan bakom PMS”. ”Män och kvinnor mer lika än vi tror”. ”Trots allt har
nog även celler kön”.

Rubriker av det här slaget möter oss dagligen i svenska tidningar. I artiklar
och notiser berättas om kunskaper som har producerats genom någon form av
vetenskaplig undersökning. Dessa texter och rubriker har fått mig att fundera
över vad medier, och framför allt journalistik, egentligen säger om kön, om
kvinnor och män eller manligt och kvinnligt, när de tar forskning och
forskarexpertis till stöd eller utgångspunkt. Med andra ord, hur bidrar
forskningsanknuten journalistik, med sina hänvisningar till vetenskapens
auktoritet, till det offentliga samtalet och vårt gemensamma vetande om kön och
genus? I den här studien granskar jag hur två svenska dagstidningar representerar
forskning som på olika sätt förhåller sig till kön eller genus som analytisk
kategori, vilka slags kunskaper som görs tillgängliga för läsarna inom olika
genrer1 och hur de presenteras. Exemplen är Dagens Nyheter och Aftonbladet
och materialet är hämtat från året 2001. Efter år av feministisk och annan kritik
mot ensidigt biologiska förklaringar av könsskillnader, var jag intresserad av att
undersöka på vilka sätt forskingens utsagor om kön och genus används i
medierna. Detta år, då jag inledde min studie, började också kritik mot
genusforskning och feministisk forskning bli alltmer synlig på tidningssidorna.

                                           

1 Det jag benämner genrer är det vi till vardags uppfattar som genrer i dagspressen, exempelvis
nyhets- och kulturjournalistik. Dessa kan delas in i undergenrer, som notiser, nyhetsreferat,
reecensioner, etc. Begreppet förklaras närmare i slutet av detta kapitel och mitt genreteoretiska
perspektiv i kapitel 3.
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MÖTEN MELLAN BETYDELSESKAPANDE PRAKTIKER

Under de första åren av detta millennium har forskning om kön och genus
befunnit sig i både rampljus och blåsväder – kanske mer än någonsin tidigare.
Men det är inte endast genom den stundtals hetsiga debatten kring
genusforskning och feminism som den svenska massmediepubliken möter
forskning med inriktning mot köns- och genusfrågor. Frågor om kön, om
kvinnor och män, kvinnligt och manligt och om sexuella identiteter och
praktiker har länge varit föremål för både vetenskaplig nyfikenhet och politiska
intressen. Även i mediernas dagliga forskningsbevakning representeras olika
vetenskapliga discipliner och teoretiska perspektiv, deras beskrivningar,
förklaringar och förståelser av kön, genus och sexualitet som kategorier,
ordningar och processer.

Ibland behandlar texten sådant som kan benämnas genusforskning2, men
oftast är det andra typer av forskningsrapporter eller forskarintervjuer som
beskrivs eller används som källa för att ge tyngd och trovärdighet åt belysandet av
en viss fråga ur ett könsperspektiv. Det rör sig om källhänvisningar av olika slag,
från det oprecisa ”forskning har visat…” till ingående redogörelser för
forskningsprojekt och intervjuer med utförligt presenterade forskare.

Det är i huvudsak dessa dagliga inslag av forskningsanknytning i
journalistiken som är föremål för min studie. En viktig utgångspunkt är att
mötet mellan forskning och journalistik kan betraktas som ett möte mellan två
betydelsebärande och betydelseskapande praktiker, i det att de båda sysslar med
någon form av utforskning och beskrivning av världen och tillvaron – händelser,
skeenden, företeelser, samhällsinstitutioner, m m. I detta utforskande, tolkande
och berättande både reproduceras och nyskapas betydelser, normer och
värderingar – så även när det gäller talet om kön och genus.

Tidigare studier av hur medierna framställer forskning och vetenskap har
kommit fram till att bevakningen – oftare än när det gäller journalistik om andra

                                           

2 Här använder jag genusforskning som en övergripande term för de forskningsinriktningar som tar
sin utgångspunkt i och problematiserar könskategorier och genusprocesser; kvinno-, mans-,
jämställdhets-, köns(rolls)-, könsteoretisk, genus- och queerforskning. Teoretiskt är dock
genusbegreppet en utveckling ur och något delvis annat än exempelvis kvinnoforskning och
könsrollsbegrepp (se kapitel 2).

•
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ämnen – präglas av beundran inför vetenskapen och ett relativt okritiskt
förhållningssätt (Nelkin 1987/1995; Hornmoen 1999; Kasperowski 1993;
Stjernlöf 1993; Finer 2005). Framför allt naturvetenskaplig forskning framstår
som neutral i sitt genomförande och resultaten som objektiva och oproblema-
tiska. Detta förhållande kan förmodas vara en av orsakerna till den debatt där
medierna har anklagats för att okritiskt reproducera en biologisk och
särartsbetonad bild av kön (se bl a Parbring 2000).

Mitt intresse riktas mot just denna fråga, vad som händer när kunskap3 som
sprungit ur forskning som studerar kön eller genus presenteras i medierna och
därmed görs offentlig och i någon mening gemensam. Medför journalistiskt
urval och mediedramaturgi, med bland annat förenkling, vinkling och
polarisering (se t ex Nord & Strömbäck 2004:223ff; Hadenius & Weibull
2005:375) per automatik att förenklade ”sanningar” om kvinnligt och manligt
dominerar i medierna? Utesluts komplexa förklaringar och diskussioner om vad
kön är eller hur det skapas, om vad som är socialt och kulturellt konstruerade och
därmed föränderliga uttryck för könsidentitet? Eller har de senaste årens
framgångar för och uppmärksamhet på genusforskning lett till en mer
mångfasetterad och sammansatt bild av kön och genus i medierapporteringen?

Frågan om vad mediekonsumenter får veta om kön och genus kan också
ställas ur ett annat perspektiv och jag gör det med inspiration av bland andra den
brittiska sociologen Beverly Skeggs. I sin bok om kvinnor i vårdyrken, Att bli
respektabel (2000), drar hon slutsatsen att den akademiska feminismen har
lämnat klassanalysen och fjärmat sig från människors vardag. Hon hade i sina
intervjuer erfarit att vanliga kvinnor inte kände igen sig i de frågeställningar och
erfarenheter som forskarna refererade till (se även Nordberg 2003a:134). Skeggs
menar att det är i de symboliska striderna ojämlikheter reproduceras (ibid:135).
En relevant fråga i relation till min studie blir då hur detta sker i just mediernas
symbolvärld. På vilka sätt har teorier inom genusforskning och feministisk
forskning införlivats i det medierade talet om kön och genus?

Det här är förstås alltför stora och omfattande frågor att svara uttömmande
på i en enskild studie – och jag tror inte heller att det går att finna entydiga svar.

                                           

3 Jag väljer att i detta sammanhang inte problematisera begreppet och fenomenet kunskap.
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Förhoppningen är ändå att studien ska belysa några av de mediala och
journalistiska mönster som påverkar vilka slags vetenskapliga kunskaper om kön
och genus som sprids och görs i någon mening gemensamma. I detta arbete
betraktar jag medierna i allmänhet och forskningsanknuten journalistik i synner-
het som en av de instanser där forskning och dess resultat får sina sociala och
kulturella betydelser.

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Det övergripande syftet med studien är att analysera och problematisera på vilka
sätt olika genrer i dagspressen – när de tar forskning till stöd eller utgångspunkt –
ingår i och reproducerar eller bidrar till att förskjuta och förändra existerande
genusdiskurser. Det innebär att jag granskar utsagor om kön och genus, kvinnligt
och manligt inom tidningarnas olika redaktionella avdelningar och genrer. En
central fråga som är införlivad i det syftet är hur de journalistiska texternas
förhållningssätt till olika typer av forskning, teoribildningar och vetenskapliga
sanningsanspråk inverkar på vilka föreställningar och ”sanningar” om kön och
genus som görs tillgängliga, hur de presenteras för läsaren och vilken grad av
trovärdighet och legitimitet som därmed skapas kring dem.

Med genusdiskurser menar jag mönster och ordningar i våra sätt att tänka,
tala och skriva om kön och genus, på två plan. För det första avser jag mönster
som (re)producerar dimensioner av genus och genusordning, det vill säga
åtskillnad mellan könen, kategorier och positioner som bygger på kön samt
föreställningar om kvinnor och kvinnligt respektive män och manligt. I sådana
mönster ingår också föreställningar om vad som är som norm(alitet) och
avvikelse samt skapande av hierarkier. För det andra avser jag mönster i våra
föreställningar om kön och genus som företeelse och kunskapsobjekt, det vill
säga utsagor som explicit eller implicit säger något om vad kön och genus är eller
hur de konstrueras, om vad begreppen har för innebörder och vilka aspekter det
är som kan och bör studeras inom forskningen.

Jag betraktar dessa dimensioner som sammanlänkade. Vissa innebörder av
kön och genus måste hållas för givna för att vissa utsagor om kvinnor och män,
kvinnligt och manligt över huvud taget ska vara möjliga och kunna uppfattas
som sanna och giltiga, samtidigt som de utesluter andra. Och det vi har lärt oss
om kvinnligt och manligt begränsar hur vi kan tänka kring vad kön och/eller
genus är.

•
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Syftet har således brutits ned i följande huvudfrågor:

• Vilka vetenskapliga utsagor, det vill säga beskrivningar, förklaringar och
förståelser av kön och genus representeras i materialet? Vilka slags före-
ställningar dominerar inom olika redaktionella avdelningar och genrer?

• Hur (re)produceras föreställningar om kvinnor och män, kvinnligt och
manligt – det vill säga genus och genusordning – i de forsknings-
anknutna texterna och vilken funktion har forskningen eller forskar-
rösten i det avseendet? 4

• Hur framställer och förhåller sig dagstidningstexterna till olika
forskningsdiscipliner och teoretiska traditioner inom det fält som produ-
cerar kunskap om kön och/eller genus och vad får olika journalistiska
förhållningssätt för konsekvenser för vilka genusdiskurser som görs
tillgängliga för läsaren?

Till sist en fråga som spänner över de tre första:

• Vilken betydelse har de olika journalistiska genrernas och redaktionella
avdelningarnas val av innehåll och form och inriktning mot tänkta läsare
för vilka delar av kunskapsfältet de representerar och hur de gör det?

De valda tidningarna som exempel

Jag har valt att avgränsa studien till ett års (2001) forskningsanknutna artiklar
och notiser ur en rikstäckande morgontidning och en rikstäckande kvällstidning,
Dagens Nyheter (DN) och Aftonbladet (AB i min text). Dessa är Sveriges
upplagemässigt största tidningar, och når varje dag delvis olika publiker. Detta
gör dem till viktiga aktörer när det gäller att sätta dagordningen för det offentliga
samtalet och bidra till vår kännedom om och förståelser av världen. Ytterligare en
tanke med valet av dessa tidningar är att deras skilda genreformat, dramaturgi

                                           

4 Jag använder omväxlande begreppen forskningsanknuten och forskningsrelaterad för journalistik
som berättar om eller på olika sätt hänvisar till forskningsverksamhet och –resultat (jfr Finer 2005).
Begreppen skiljer sig från det snävare vetenskapsjournalistik, som vanligtvis förknippas med den
journalistik som har som sin huvudsakliga uppgift att bevaka just forskning, vanligtvis natur-
vetenskaplig och medicinsk sådan.
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och läsartilltal5, samt kanske också deras politiska sympatier, påverkar vilket slags
vetande och vilka ”sanningar” om kön och genus vi som läsare kan få tillgång till.
DN bevakar vetenskapsvärlden regelbundet via sin vetenskapsredaktion och sina
medicinreportrar. I Aftonbladet är populärvetenskapliga inslag, framför allt
medicinska artiklar, relativt vanliga på nyhetsplats och genom tiderna har
tidningen producerat olika specialbilagor som bland annat publicerar forsknings-
nyheter, exempelvis Hälsa och Kvinna. Liksom Leonor Camauër (2002:12)
menar jag att skillnader mellan medietyper och genrer bör belysas för att
journalistik- och medieforskning ska kunna ligga till grund för
ställningstaganden till olika mediers representationer av kön. Medier kan fungera
både som “bromskloss och pådrivare” när det gäller jämställdhet och förändring
av genusordningar (Camauër m fl 2002).

ÄMNESVAL OCH TOLKNINGSPERSPEKTIV

När man väljer ämne för sin forskning finns det alltid olika skäl till att det blir
just det ämnet. Även om det inte går att bortse från alla de praktiska och
ekonomiska motiv som kan finnas, görs valet ofta utifrån ett personligt intresse
och en känsla av att det man vill studera är viktigt på något sätt. Till exempel
viktigt för att ökade kunskaper kan leda till förändringar och förbättringar av
vissa förhållanden, påverka makt och inflytande, etc.

Liksom all diskursiv praktik är genomförandet av min studie och skrivandet
av denna bok beroende av sin tid och sitt sociala och kulturella sammanhang, i
stort som i smått. Varken att jag har skrivit detta just nu eller hur jag har skrivit
det är någon slump, utan knutet till såväl större samhälleliga och vetenskapliga
strömningar som min personliga och akademiska bakgrund och mina, i vid
mening politiska, ställningstaganden. Valet av forskningsämne är färgat både av
min bakgrund som journalist och av de senaste åren som lärare på
utbildningsprogrammet för vetenskapsjournalistik. De första spontana och lite
vaga tankarna om att de forskningsrelaterade artiklarnas utsagor om kön och
genus är viktiga att studera och granska har kommit att utkristalliseras tydligare
                                           

5 I grunden beror en stor del av sådana skillnader på ekonomiska villkor, exempelvis på om
tidningen prenumereras eller är beroende av lösnummerförsäljning och därmed av att dra till sig
presumtiva läsares uppmärksamhet.
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till två sinsemellan relaterade tolkningsperspektiv. Med det menar jag de
perspektiv utifrån vilka jag ser det som viktigt och meningsfullt att analysera och
tolka journalistiska berättelser om köns- och genusforskning.

För det första närmar jag mig materialet ur ett perspektiv som jag benämner
genuspolitiskt. Jag vill att studien ska bidra med kunskaper om hur det
forskningsrelaterade medietalet om köns- och genusfrågor förhåller sig till
bevarande respektive förändring av begränsande genusnormer och makt-
strukturer – till olika feministiska mål om man så vill. Det andra perspektivet är
vetenskapsjournalistiskt, och i förlängningen kunskapspolitiskt. Jag menar att det
är viktigt att veta mer om hur vetenskaplig kunskap representeras på den
massmediala arenan och vilka delar som därmed får tillträde till och blir
dominerande i det offentliga samtalet och därmed en möjlig del av vårt
vardagsvetande6 om aktuella frågor.

Dessa perspektiv kan ses som dimensioner av min studie, som därmed är en
studie av såväl reproduktion av genusdiskurser som av journalistik – specifikt
forskningsjournalistik. Den är, om inte normativ, så åtminstone värderande.
Värderande utifrån tanken att journalistik bör kunna fungera som kritisk
granskare av forskning och dess olika kunskaps- och sanningsanspråk.
Värderande också eftersom jag menar att en ambition och ett mål med
genusforskning, feministisk forskning och mitt eget kunskapssökande bör vara
någon form av förändring och förbättring.

Inom genusforskningens föregångare kvinnoforskning fanns en tydlig
koppling till den så kallade andra vågens feminism och 1970-talets växande
kvinnorörelse. Även om den kopplingen idag inte är lika påtaglig finns inom
genusforskning olika grader av förändringsambitioner. Att sådana ambitioner
fortfarande är politiskt och kulturellt brännbara och långtifrån färdigdiskuterade
visar den turbulens som uppstod runt millennieskiftet kring forskare och

                                           

6 Begreppet vetande använder jag enligt genetikern Bengt-Olle Bengtssons (2002:10) tolkning av
termen savoir i förordet till Foucaults bok Vetandets arkeologi (1969/2002). Med begreppet urskiljer
Foucault enligt Bengtsson ”[…] en språklig och samhällelig formation som är nära kombinerad
med, men ändå skild från, den vetenskapliga kunskapen. Det är i vetandet som kunskapen tar sin
samhälleliga form”. Man kan säga att det är på vetandets nivå den vetenskapliga forskningen och
det politiska samhällslivet möts och jag menar att medier är en av de arenor där vetandet kommer
till uttryck, som ett slags mellansteg mellan vetenskaplig kunskap och det politiska samhällslivet
samt våra vardagskunskaper.



8

forskningsmiljöer på området. Här syftar jag på flera olika händelser och debatter
som fick stort utrymme i massmedierna och via Internet under första halvan av
2000-talet. Till dessa (medie)händelser räknar jag bland annat SVT-
dokumentären ”Könskriget”, som sändes i två delar i maj 2005. Jag syftar också
på de mediedrev som både skildrat och varit en del av den kritiska debatten kring
Tiina Rosenberg, i relation till hennes båda positioner som queerforskare och
dåvarande styrelseledamot i det i april 2005 nybildade politiska partiet
Feministiskt initiativ. Jag avser också ett flertal debattartiklar riktade mot
feministisk forskning och genusforskning, många av dem skrivna av statsvetaren
Bo Rothstein. Jag tolkar dessa händelser och mediedrev som delvis samman-
länkade och möjliggjorda av en feminismkritisk reaktion, en backlash för
feminism i vid mening efter en tid av framgångar i bland andra partipolitiska
sammanhang. Därmed har jag dock inte tagit ställning angående kritikens
berättigande i de enskilda frågor som berördes i debatterna. Jag refererar till dem
för att de kan sägas vara exempel på att medierna är både en aktör och en arena
där en stor del av diskursiva samspel, förhandlingar och strider kring kön/genus
utspelas. 7

Debatter om forskning som närmar sig frågor om kön/genus uppstår inte
utan orsak. De har att göra med att kunskaper och synsätt som produceras, när
de sprids och får genomslag, kan läggas till grund för en mängd ställnings-
taganden av samhällelig betydelse. Tillgängliga föreställningar om kön och genus
är också en del av det symboliska material (Thompson 2001:260) vi människor
förfogar över för såväl individuellt som kulturellt och nationellt identitets-
skapande. Dominerande föreställningar kan göra att “vi tänker och handlar fram
oss själva som subjekt på specifika sätt” (Lenz Taguchi 2004:19; se även

                                           

7 Dokumentären Könskriget handlar till största delen om Riksorganisationen för kvinno- och
tjejjourer, ROKS, och är vinklad mot att organisationen fått ett stort inflytande över den svenska
politiken. Dokumentären anmäldes till Granskningsnämnden och fälldes för partiskhet.
Dokumentären och den efterföljande debatten ledde i sin tur till att den i programmet intervjuade
forskaren Eva Lundgren anklagades för vetenskaplig ohederlighet, en anklagelse som hon efter en
utredning friades från. En rapport från Nationella sekretariatet för genusforskning, Genusforskning i
pressen. En undersökning av hur svensk press bevakat genusforskning under åren 1997-2006 (2007),
visar att de två mediehändelserna, d v s debatten efter Könskriget och kritiken mot Rosenberg,
ledde till en kraftig topp i mediebevakningen av genusforskning under 2005 jämfört med tiden före
och efter.
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Magnusson 2002:72ff). Skapande av betydelser genom tal och text är inte
oskyldigt. Det har sociala konsekvenser, även om talet tycks givet och ”diskursen
försöker framstå som att den inte är något att bry sig om” (Foucault
1971/1993:8).

I denna studie är det diskursanalytiska projektet visserligen avgränsat till att
identifiera språkliga mönster och ordningar i specifika journalistiska texter, men
jag utgår hela tiden från tanken att dessa mönster både är förankrade i och
(re)producerar sociala och kulturella ordningar av mer konkreta slag. De är
kopplade till sociala praktiker och institutioner som hanterar frågor och beslut
som har betydelse för kvinnors och mäns samhälleliga villkor och möjligheter,
kulturella och individuella identiteter, etc. Av dessa anledningar är det viktigt att
studera och problematisera vilka vetenskapliga utsagor kring frågor om kön och
genus som ges utrymme, hur de representeras och vilken identitet och status de
ges på den offentliga arena som medierna utgör. Såväl denna studie som den
representation av forskning jag studerar tillhör därför ”det politiska”, i den breda
definition som Chantalle Mouffe (2005:9) använder:

More precisely this is how I distinguish between 'the political' and
'politics': by 'the political I mean the dimension of antagonism which I
take to be constitutive of human societies, while by 'politics' I mean the set
of practicies and institutions through which an order is created, organizing
human coexistence in the context of conflictuality provided by the
political.

Det politiska är således något mer än den etablerade politiken (jfr Rönnblom
2002).

Inom svensk medieforskning utgör studier om mediernas konstruktioner av
genus fortfarande en relativt liten andel av forskningen inom ämnet. När det
gäller tidigare studier av forskningsjournalistik har de också till största delen
saknat ett genusperspektiv på innehållet8.  Denna studie kan därför bidra till
ökad kunskap om vilket slags tal om kön och genus som (re)produceras i mötet
mellan forskning och journalistik. Min förhoppning är att boken inte enbart ska

                                           

8 Vissa viktiga undantag finns dock bland annat i studier av mediebilder av genetik och genteknik.
Tidigare forskning behandlas i kapitel 4.
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läsas av forskarkollegor, utan att den också ska väcka tankar och diskussioner
bland journalister, journalistik- och mediestuderande och vad man brukar kalla
en intresserad allmänhet.

KÖN, GENUS, JOURNALISTIK OCH

ANDRA CENTRALA BEGREPP

I det här avsnittet förklarar jag hur jag använder några begrepp som är centrala i
studien.

Kön och genus: Ordet genus kommer från latinets ord för sort eller slag. I
svenskan användes genus tidigare framför allt i grammatisk terminologi, och
syftade då till att särskilja mellan maskulinum, femininum, neutrum (det-ord)
och reale (den-ord).

En tanke med införandet av begreppet gender, till att börja med i en
engelskspråkig kontext, var att betona att det man talade om, debatterade och
forskade om var det socialt och kulturellt skapade könet, inte det medfödda
biologiska (Gothlin 1999:4). Frågan var mer aktuell i engelskspråkiga miljöer där
begreppet sex är betydligt mer kopplat till den biologiska kroppen än svenskans
kön. En av fördelarna med att använda begreppet genus är att det blir tydligt att
inte endast två sorter är möjliga. Vi skulle kunna komma fram till andra och
annorlunda kulturella kategoriseringar. Den vanliga uppdelningen i två kön,
kvinnor och män som två väsentligen homogena kollektiv, ifrågasätts (Rubin
1975; Hirdman 1988, 2001). Senare har en problematisering av de olika
genusens sexuella identiteter, begärsriktningar och praktiker utvecklats, och den
heterosexuella matrisens självklarhet ifrågasatts (jfr Butler 1999:kap 2; Salih
2002:49ff; Rosenberg 2005:10).

Själv väljer jag idag att säga att jag sysslar med genusforskning men jag gör
det med en viss tvekan. Det väcker en viss misstänksamhet att termerna genus
och genusperspektiv så lätt har anammats i det offentliga språkbruket och även
blivit ett vardagsord på sina håll. I statliga direktiv, i myndigheters utredningar
och handlingsplaner talas nu inte endast om kön och jämställdhet, utan om
vikten av att ha ett ”genusperspektiv”. Ibland har detta relativt nya begrepp helt
sonika fått ersätta tidigare terminologi. På så vis blir betydelsen av genus både
mångtydig och otydlig och begreppet förlorar sin skärpa. Dessutom är det inte
orimligt att tänka sig att den högre abstraktionsgraden i begreppet genus har lett
till att diskussioner om kön och jämställdhet upplevs som mer abstrakta och

•
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mindre politiskt utmanande. Detta kan visserligen vara en strategisk fördel i vissa
sammanhang, men också ta udden av debatten. Begreppet genus utgör därför ett
visst politiskt risktagande, som jag ser det. Det kan användas för att språkligt
dölja frågor om verkliga kvinnor och män, den politik och de maktrelationer som
tar sin utgångspunkt i könsbestämda kroppar och kategorisering efter biologiska
skillnader. Men – och häri ligger grunden för mitt ställningstagande kring
begreppsanvändningen i denna studie – också begreppet kön innebär teoretiska
och strategiska svårigheter, i och med dess kopplingar till något biologiskt och
naturgivet.

Dessa funderingar och dilemman har jag valt att hantera på följande sätt,
åtminstone just i denna studie. I mina egna resonemang använder jag begreppen
genus eller kön/genus, för att poängtera att jag inte ser någon självklar skiljelinje
mellan natur och kultur, mellan det biologiska och det sociala. I beskrivning och
analys av materialet kommer båda termerna kön och genus att förekomma,
eftersom det material jag studerar inte enbart utgörs av artiklar om
genusforskning. Där finns journalistiska texter som hänvisar till olika
forskningsinriktningar som har skilda fokus och använder varierande termino-
logi. Mitt arbete väljer jag att kalla genusforskning, för att betona att det jag
analyserar och problematiserar har att göra med vetenskapliga, samhälleliga och
kulturella föreställningar om kön och vad dessa föreställningar får för
konsekvenser för våra sätt att se på olika företeelser och ordna tillvaron. Jag
menar att begreppet passar bättre för att diskutera den symboliska nivån av
genuskonstruktion. Jag ser också min studie som genusforskning i det jag
uppfattar som dess tydligt politiska huvudprojekt, nämligen att problematisera
könskategorierna och avnaturalisera alla de slentrianmässiga idéer, värderingar
och normer de är behäftade med9.

Journalistik: Journalistik utgör en del av det innehåll som publiceras i olika
medier. Min definition av journalistik är, i just denna studie och för dess
ändamål, relativt omfattande. I begreppet inbegriper jag allt det redaktionella
material som produceras för tidningens räkning och som går under benämningen
journalistik till vardags. Det innebär att även de kulturjournalistiska texter som är

                                           

9 Diskussionerna om begreppen kön kontra genus beskrivs närmare i slutet av kapitel 2.
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skrivna av personer som inte är anställda på tidningen och som inte
nödvändigtvis har journalistisk utbildning och/eller är med i Svenska
Journalistförbundet ingår. Det intressanta för mig att studera är det material som
läsarna kan tänkas uppfatta som en del av tidningens röst, inte att fundera över
skribenternas utbildning eller texternas journalistiska kvalitet10. Ledarartiklar
räknar jag till det som brukar benämnas åsikts- eller politisk journalistik.
Debattartiklarna är utan tvivel ett gränsfall. Jag har valt att ta med dem i den
översiktliga studien eftersom de ger en bild av hur forskning används i retoriskt
syfte, men analyserar dem inte närmare.

Forskningsjournalistik: Begreppet forskningsjournalistik kan användas på flera
sätt. Utifrån en indelning som är parallell med Monika Djerff Pierres (1996:23ff)
indelning av perspektiv på miljöjournalistik kommer jag fram till den definition
jag använder i denna studie.

Om man betraktar forskningsjournalistik som fackområde ligger fokus särskilt
på den redaktionella organisation inom vilken forskningsjournalistiken produ-
ceras. Det skulle innebära att man talar om forsknings- eller vetenskaps-
journalistik som det arbete som utförs och de texter eller inslag som produceras
av specialreportrar på mediernas vetenskapsredaktioner. Det är också denna typ
av vetenskapsjournalistik som fackjournalistik som hittills har varit föremål för en
stor del av forskningen på området.

Forskningsjournalistiken kan också betraktas som genre, med fokus på de
särskilda formmässiga konventioner som den kännetecknas av. I min studie
behandlar jag dock inte forskningsjournalistik som en särskild och enhetlig genre,
utan granskar snarare på vilka sätt forskningsreferenser används inom olika
etablerade genrer och avdelningar i tidningarna, av vilka vinjetten Vetenskap i
DN endast är en.

Ett tredje perspektiv på forskningsjournalistik är att betrakta den som
bevakningsområde och därmed fokusera den innehållsliga dimensionen. Det är ur
detta perspektiv jag betraktar de journalistiska texter som ingår i mitt material.
Forskningsjournalistik är helt enkelt journalistik om forskning. En viss
differentiering mellan journalistik som koncentrerar sig på forskning och dess

                                           

10 För en diskussion om mer begränsad användning av begreppet journalistik, se exempelvis Anders
R Olssons bok Lögn, förbannad lögn och journalistik (2006).
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resultat och journalistiska texter som endast använder sig av forsknings-
hänvisningar i bevakningen av olika samhällsfrågor gör jag genom att kalla det
sistnämnda för forskningsrelaterad eller forskningsanknuten journalistik. I de fall
jag vill tala om båda typerna inbegriper jag dem båda av språkliga skäl i ett
uttryck, nämligen forskningsanknuten journalistik.

Genre och redaktionell avdelning: Jag ansluter till en pragmatisk definition av
genre, där existerande genrebeteckningar får avgöra vilka genrer som finns
(Todorov 1990:17; se även Ledin 1996:9). En genre är således det som folk
uppfattar som en genre – i det här fallet nyhetsartiklar, ledare, recensioner, etc.
En genre skapar både ramar för skrivandet för skribenten och förväntningar hos
publiken när det gäller form och innehåll.11

De redaktionella avdelningarna är de sidor i tidningen som är avsatta för en
viss typ av material som ofta är producerat inom en och samma redaktion. Dessa
sidor brukar ha en sidvinjett. I mitt material ingår bland andra Inrikes, Insidan
och Ekonomi från DN och Nyheter, Kvinna och Hälsa från Aftonbladet. Inom
en redaktionell avdelning i tidningen kan flera genrer förekomma, även om
exempelvis vinjetten Nyheter så gott som uteslutande innehåller texter inom
nyhetsgenrernas ramar. Jag betraktar de vinjetterade redaktionella avdelningarna
i tidningarna som en viktig del av villkoren för hur en genres tematiska innehåll
gestaltas och för dess specifika läsartilltal, eller genrens externa orientering
(Bakhtin & Medvedev 1928/1994). Exempelvis liknar nyhetstexter i Aftonbladet
Kvinna inte helt vare sig dem i DN Inrikes eller i Aftonbladet Nyheter.

Representation: Representation är ett mångtydigt begrepp. I det här
sammanhanget använder jag det i betydelsen av något som står för något annat,
till exempel ett ord som beskriver ett fenomen, språkliga formuleringar som
beskriver en händelse eller ett skeende, en artikeltext som refererar en
forskningsrapport. Representationen gör det representerade indirekt närvarande
för den som läser texten. Men de bilder representationen skapar kan aldrig vara
en spegling av det representerade, i det här fallet forskningsrelaterade utsagor om
kön eller genus. I överförandet eller rekontextualiseringen av utsagorna från ett

                                           

11 Se kapitel 3 om genreteoretiskt perspektiv.
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forskningssammanhang till en journalistisk kontext, med dess logiker, urval och
dramaturgi, skapas något delvis nytt och annorlunda.

Reproduktion: Begreppet reproduktion använder jag i betydelsen återskapa
eller göra igen. Framför allt använder jag det i resonemang om vilka utsagor och
diskurser om kvinnor och män, kön och genus som mitt material bidrar till. Att
jag genomgående skriver (re)produktion med prefixet i parentes är ett sätt att
markera att jag ser på mediernas representationer av forskning både som
repetitörer eller återskapare av forskningsdiskurser och som producenter, som
genom genrespecifikt innehåll och form oundvikligen åstadkommer betydelse-
förskjutningar och kanske bidrar till förändring av de föreställningar som
representeras.

BOKENS DISPOSITION

I kapitel 2 gör jag en översiktlig genomgång av några utvecklingslinjer inom
forskning om kön och genus. Tanken med kapitlet är att det ska ge en bakgrund
när det gäller de teorier om kön och genus som indirekt är föremål för min
studie, eftersom de förekommer i de tidningstexter jag analyserar. Jag utgår bland
annat från en grov indelning i två huvudsakliga inriktningar inom
forskningsfältet de senaste decennierna, den ena med intresset riktat mot kön
som biologisk kategori, den andra med fokus på skapandet av socialt kön eller
genus, som det senare kommit att kallas. Även om det rör sig om en förenklad
beskrivning, menar jag att den är relevant i analysen av vilka slags kunskaper om
kön och/eller genus som presenteras på tidningssidorna.

Kapitel 3 beskriver de teoretiska perspektiv som ligger till grund för min egen
studie. De teoretiska utgångspunkterna berör vad jag betraktar medier och
journalistik som. De handlar i huvudsak om vilka faktorer som kan påverka
mediernas och journalistikens innehåll och form samt om vilken betydelse
mediernas innehåll kan ha för tankar och handlingar på samhällelig och
individuell nivå. De teoretiskt-analytiska infallsvinklarna är sådana som fungerat
som mer specifika tankeredskap i min egen studie. Framför allt rör de hur olika
slag av upprepningar (re)producerar diskurser, genus och genrer, och på vilka sätt
man kan betrakta journalistikens epistemologier eller synsätt på kunskap.

I kapitel 4 handlar det om tidigare forskning som har beröringspunkter med
min studie. Jag tar upp tre forskningsområden: ”Genus i medier och

•
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journalistik”, ”Forskning och vetenskap i medier och journalistik” samt ”Kön
och genus i journalistik om forskning”.

I kapitel 5 går jag igenom de analytiska strategier och metoder som använts
för att svara på olika frågeställningar i relation till olika delar av materialet.

Kapitel 6 är det första resultatkapitlet, baserat i första hand på en
kombination av innehållsanalys och tematisk analys. Syftet med kapitlet är både
deskriptivt och analytiskt. Jag vill ge en översiktlig bild av materialet, hur den
forskningsanknutna journalistik ser ut som tar upp frågor om kön eller genus,
men också belysa hur genusdiskurser skapas genom sorterandet av olika typer av
forskningsbaserade kunskaper om kön/genus mellan olika redaktionella
avdelningar och journalistiska genrer.

I kapitel 7 redovisar jag översiktligt analysen av de olika redaktionella
avdelningarnas och genrernas specifika former och läsartilltal samt vilka
funktioner den representerade forskningen har i texterna. Tanken är att detta
kapitel ska lägga grunden för en förståelse av de följande kapitlens analys av hur
genusdiskurser (re)produceras inom de mest förekommande genrerna i materialet
– nyhets- och kulturjournalistik – och de olika forskningsjournalistiska typer som
finns inom dessa genrer.

I kapitel 8 och 9 handlar det om föreställningar om kvinnor och män, kön
och genus i ett mindre urval av nyhets- och kulturmaterialets texter samt om
forskningens roll i dessa texters (re)produktion av genusdiskurser. Urvalet bygger
på den översiktliga analysen av materialet och utgår dels från vilka teman som är
vanligast förekommande, dels från en tanke om att de valda texterna ska ge
exempel på hur olika genusdiskurser (re)produceras genom olika sätt att
presentera forskning och använda forskarkällor.

Kapitel 10, det avslutande kapitlet, syftar till att sammanfatta och diskutera
de ideologiska konsekvenserna av vilka kunskaper om kön och genus som ges
utrymme i den forskningsrelaterade journalistiken, var i tidningarna de
publiceras och hur de presenteras.
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Kapitel 2

Att förstå kön: forskning
och debatt i spänningsfältet
mellan natur och kultur
I följande avsnitt sätter jag in den forskning och de teorier som indirekt är
föremål för min studie, i och med att de representeras i de forskningsrelaterade
tidningstexter jag studerar, i en något större kontext. Avsikten är att försöka ringa
in vilka tidigare och nutida sätt att betrakta kön och genus som lämnar de
tydligaste spåren i de forskningsanknutna medietexter jag studerar.

Att fundera över frågor som har att göra med kön är ingen ny företeelse. Det
vetenskapliga intresset för kön och könsskillnader kan spåras åtminstone tillbaka
till förkristen tid, till ”redan de gamla grekerna”.12 Uppenbarligen ingår det i det
mänskliga tänkandet att ordna; att differentiera, kategorisera och sortera
tillvarons objekt, varelser och företeelser i olika kategorier, för att bringa ordning
i en annars obegriplig värld13. Men vilka frågor som har ställts och vilka svar man
har kommit fram till har varierat genom historien. Det har – trots
föreställningarna om vetenskap som en objektiv verksamhet – inte alltid varit
självklart vilken kunskap och vilka ”sanningar” om kön som ska få störst
genomslag och vetenskaplig legitimitet. De senaste decenniernas kritiska

                                           

12 Se bl a Laqueur (1999) och Hirdman (2001) för historik över synen på kön som biologisk och
social kategori. Definitionen av vetenskap, vad som räknas till vetenskaplig kunskap, har dock
givetvis förändrats över tid.
13 Idén om differentiering och kategorisering som basen för organiseringen av en kultur förklaras
närmare i kapitel 3.
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vetenskapsstudier, där feministisk vetenskapsanalys är en viktig del, har visat hur
kulturella föreställningar, normer och värderingar relaterade till genus har
påverkat både vilka forskningsfrågor som har ställts, vilka metoder som använts
och hur resultaten har tolkats. (Se bl a Laqueur 1999; Harding 1986, 1991;
Haraway 1986, 1997; Fausto-Sterling 2000; Rose & Rose 2000).

NATUR, KULTUR ELLER BÅDE OCH

En fråga som präglat både vetenskaplig och allmän debatt om kön framför allt de
senaste decennierna handlar om relationen mellan sociala uttryck för manlighet
och kvinnlighet och den fysiska/biologiska kroppen (Fausto-Sterling 2000: 3).
Kortfattat och något förenklat kan man säga att en av de mest seglivade
dispyterna när det gäller kön är just denna, huruvida kön är en huvudsakligen
biologiskt eller framför allt socialt och kulturellt bestämd kategori, eller någon
variant av både och. Genusforskningens och delar av den feministiska
forskningens teorier om kön som något i huvudsak socialt och kulturellt
konstruerat har stött på motstånd på många håll – inte enbart samhällspolitiskt,
utan även inomvetenskapligt, från forskningsområden som biologi, medicin och
betydande delar av samhällsvetenskapen (ibid. 2000:4). Idag förekommer, som
jag uppfattar det, även en kritik i motsatt riktning. I vissa sammanhang är det
politiskt korrekt att tala om genus som en konstruktion medan yttranden som
antyder biologiska könsskillnader uppfattas som obekväma och icke rumsrena.

Att frågan fortsätter att diskuteras har att göra med att den inte endast
handlar om kuriosa eller allmän nyfikenhet på företeelsers beskaffenhet. Kön är
ett politiskt brännbart ämne och forskningsresultat och det som presenteras som
fakta kan användas på olika sätt i samhället. ”Biologi är politik med andra
medel”, skriver biologen Anne Fausto-Sterling (2000:255) som en parafras av
den feministiska forskaren och vetenskapskritikern Donna Haraways titel
Primatology is Politics by Other Means (1986:77). Fausto-Sterling är beredd att
utvidga den tesen till att omfatta även annan naturvetenskap (science) än hennes
eget ämne, biologin.

•
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I want us never, in the process, to lose sight of the fact that our debates
about the body’s biology are always simultaneously moral, ethical, and
political debates about social and political equality and the possibilities for
change. Nothing less is at stake. (Fausto-Sterling 2000:255)

Själv kan jag inte annat än ta ytterligare ett steg och i påståendet inbegripa all
den forskning som omfattas av det svenska språkets vetenskapsbegrepp. Natur-
vetenskap och teknik, medicin, samhällsvetenskap och humaniora – alla gör de
politik i någon mening, bland annat köns- och genuspolitik. Skillnaden är att
medan samhällsvetenskap och exempelvis genusforskning ofta betraktas som
subjektiva och politiska, ses naturvetenskap och medicin enligt traditionell
vetenskapssyn som neutrala observatörer av verkligheten. Poängen med
resonemangen ovan och vetenskapskritik över huvud taget är att ifrågasätta en
sådan åtskillnad och hierarki mellan olika vetenskaper.

När det gäller forskning om kön och genus har det sålunda de senaste
decennierna skett en polariserad utveckling. Under 1980-talet kan vi se hur två
olika forskningsområden med kön eller genus som analytisk kategori växer i
omfattning och delvis parallellt uppnår framgångar av olika slag – om än på olika
arenor. Den ena tendensen jag syftar på är utvecklingen från och med sent 1980-
tal av konstruktivistiska teorier om genus och kön (här i betydelsen den
biologiska kroppen) som socialt och kulturellt konstruerade kategorier. Dessa
teoribildningar har i Sverige vuxit sig starka inom framför allt delar av
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, och dessutom inom särskilda
genusforskningsmiljöer inom universitet och högskolor.

Samtidigt har delar av forskning och debatt om kön under 1980- och 1990-
talen influerats starkt av sociobiologiska strömningar, som förklarar alla aspekter
av kön som naturliga egenskaper, formade av könsbundna biologiska egenskaper
som utvecklats genom evolutionen och framför allt under samlar- och jägartiden
i människans historia (se t ex Magnusson 2002:kap 4; Rose & Rose 2000).
Sådana utsagor och diskussioner om kön rör sig framför allt om kropp, psyke och
beteende – ofta med fokus på könsskillnader. De allra senaste åren har genus-
forskare och exempelvis evolutionsbiologer och zoobiologer närmat sig varandra
inom olika forskningsmiljöer (se t ex Blomqvist, red. 2005), men sådana
processer har inte satt några spår i den forskningsanknutna journalistik från 2001
som jag studerar.
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Mitt forskningsarbete påbörjades mitt under en process av relativisering och
avnaturalisering av för givet tagna, vetenskapligt ”bevisade” sanningar om kön
som biologisk kategori, producerade inom såväl evolutionspsykologin som
forskning kring könsskillnader i hjärna, hormoner och gener. Tankarna kring
studiens ämne och forskningsfrågor är självklart färgade av denna process, som
under en period har orsakat skarp debatt och binärt antingen-eller-tänkande.
Med tiden har även delar av konstruktivistisk samhälls- och kulturteori om genus
kommit att problematiseras och kritiseras, bland annat för att glömma bort den
materiella, påtagliga kroppen. Vad innebär våra olika kroppar för vilka alternativ
vi har att forma våra liv, bland annat könsidentiteter? Bland annat har
litteraturvetaren Toril Moi (1998: kap IV, 2005: kap IV) aktualiserat Simone de
Beauvoirs (1949/2006) idé om könet och kroppen som en situation, och R.W.
Connell, sociolog och maskulinitetsforskare, har genom exempel från bland
annat fotboll och sex diskuterat på vilka sätt kroppen kan sägas agera utanför och
bortom det medvetnas inflytande och kontroll (Connell 1999).

Med risk för att återskapa de binära och polära tankefigurerna natur/kultur
och likhet/olikhet i en tid då många genusvetare och feministiska forskare
försöker tänka mer i termer av både och (se t ex KvT nr 4 2002), vill jag ändå ge
en översiktlig och grov beskrivning av de forskningstraditioner vars centrala
frågor givit genklang i mitt forskningsmaterial.

FRÅN BIOLOGI TILL BIOLOGISM

De forskningsområden som varit mest engagerade i frågor om människans
biologiska natur, bland annat när det gäller kön, är biologi och medicin. Thomas
Laqueur beskriver i sin bok Om könens uppkomst (1999) ”hur kroppen blev
kvinnlig och manlig”. Boken behandlar beskrivningar av och teorier om mäns
och kvinnors anatomi och främst deras könsorgan, från Galenos 200 år efter
Kristus fram till 1900-talets Freud. Men framför allt uppehåller sig Laqueur vid
1700- och 1800-talet, då det skedde en omtolkning av kvinnans kropp i relation
till mannens. I tusentals år hade man sett kvinnans könsorgan som samma som
mannens, fast inåtvända, inuti kroppen.

Men kring den tiden utvecklades vad Laqueur kallar den fortfarande
globalt dominerande tvåkönsmodellen, som innebär att kvinnor och män
inte betraktas som varianter av samma kön, utan som helt olika sorter […]

•
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en ojämförbarhetens anatomi och fysiologi trädde i stället för en hierarkisk
metafysik vid framställningen av kvinnan i förhållande till mannen.
(Laqueur 1999:18)

Förändringarna i synen på kvinnor och män som kön hade enligt Laqueur inte
sin grund i specifika vetenskapliga rön utan var snarare kopplade till mer
omfattande historiska skeenden; kunskapsteoretiska, politiska, religiösa, etc
(Laqueur 1999:23ff). Men författaren hävdar att samhälleliga och politiska
processer inte kan ses som orsaker till skapandet av ”en ny könslig kropp”
(ibid:24), utan att ett omskapande av kroppen var nödvändigt för vart och ett av
dessa skeenden.

Utvecklingen från dominans för enkönsmodellen till en syn där tvåköns-
modellen dominerar är som jag ser det ett av de tydligaste exemplen på den
ömsesidiga relationen mellan diskurser och deras objekt. Samtidigt som
forskningsresultat kan leda till förändringar i våra sätt att tänka kring olika
fenomen påverkar kulturella föreställningar och samhälleliga villkor under olika
tidsperioder hur vi kan tänka kring kön, vilka frågor forskare ställer och vilka svar
de kan komma fram till. Att kön, även i biologisk mening, har definierats på
olika sätt, visar också på ett problem med att jämföra diskurser om kön ur ett
historiskt perspektiv. Man måste ta i beaktande att det inte är riktigt samma
objekt diskurserna handlar om. Kunskapsobjektet kön är inte vad Foucault kallar
ett ”en gång för alla utbildat objekt” (1969/2002:45).

Men det finns också en förvånansvärd stabilitet i det jag benämner
genusdiskurser. I sin bok Genus – om det stabilas föränderliga former (2001) gör
Yvonne Hirdman en sammanfattande beskrivning av hur historiens envisa och
konsistenta mönster har lyckats överleva och hur de verkar än idag, trots att
mycket har förändrats och trots att stereotyperna sinsemellan är fulla av
motsägelser. Det stabila över tid är dels särskiljandet, att könen bör hållas isär,
dels att det som betraktas som manligt värderas högre och står över det förment
kvinnliga, det vill säga den manliga normens primat. Gemensamt för de olika
sätten att tala om kvinnan är att kvinnligheten alltid har kopplats till och mejslats
ut ur kroppen; ur det mjukare och slappare köttet, ur könsdelarna och de
reproduktiva organen och nu senast ur gener, hormoner och signalsubstanser.
Kvinnan har kopplats till biologi och natur, mannen till ande, själ, förstånd,
tankar.
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Letandet efter könsbestämmande faktorer har sedan 1800-talet varit vanligast
i forskning om intersexualitet och könstillhörighet, om hjärnan, om (köns-)
hormoner (bland annat deras inverkan på hjärnan) och om genetiska skillnader
kopplade till kön och sexuell orientering (se exempelvis Fausto-Sterling 2000;
Hamberg 2000). Det var under sent 1800-tal som vetenskapsmän började hävda
att skillnader mellan könen gick att se inte bara i synliga kroppar utan också i
deras mikroskopiska byggklossar, cellerna (Laqueur 1999:18).

Forskningsresultat och idéer om biologins betydelse för olika köns-
egenskaper har spillt över även till samhällsvetenskapliga ämnen och haft
inflytande på forskning om både individuell och kulturell könsidentitet. När
biologiska forskningsrön används – antingen av naturvetare själva eller av
psykologer, sociologer eller andra samhällsvetare – för att förklara andra
företeelser och förhållanden än de tydligt biologiska, brukar det kallas
biologism14. Det kan gälla allt från flickors sämre resultat i matematik till vad
som beskrivs som naturliga orsaker till våldtäkt. Som jag skulle vilja sammanfatta
det, har den vetenskapliga biologismen två sammanfallande dimensioner:
kulturaliseringen (i detta fall bekönandet) av biologin samt biologiseringen av
kulturen.

Bekönande av biologin

Den amerikanska biologen Anne Fausto-Sterling har i boken Sexing the body
(2000) gjort en historisk kartläggning och kritisk granskning av vad hon kallar
bekönandet av kroppen inom biologi och medicin. Med bekönande menar hon
den vetenskapliga process där den mänskliga kroppen delas in ni två sorter, män
och kvinnor, och hur kropparnas olika egenskaper definieras utifrån denna
könsindelning. Inte bara när det gäller genitalier utan in i minsta hjärnvindling
och hormonell substans. Genom exempel på dokument från framför allt hjärn-
och hormonforskningens historia visar hon hur naturvetenskapens processer –
strävan att standardisera, analysera, göra korrekta mätningar och namnge – har
lett fram till långt ifrån självklara beslut om kroppsliga organs och substansers
könstillhörighet eller könsbestämda egenskaper. Hon exemplifierar med bland
                                           

14 Ett förhållningssätt som innebär att komplexa förhållanden och företeelser reduceras till biologi,
och förklaras utifrån enbart biologisk grund.
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annat dokument från hormonforskningen i början av 1900-talet, vilka visar att
det på den tiden diskuterades mellan olika forskare om det var lämpligt att
benämna en viss grupp tillväxthormoner, som påverkar många olika slags effekter
i både mäns och kvinnors kroppar, för just könshormoner (testosteron och
östrogen).

By 1939, scentists knew about the myriad of effects of steroid hormones.
But the scientists who first learned how to measure and name the testian
and ovarian factors entwined gender so intricately into their conceptual
framework that we still have not managed to pull them apart (Fausto-
Sterling 2000:179).

Liksom Laqueur kommer Fausto-Sterling sålunda fram till slutsatsen att sociala
och kulturella idéer om genus föregår och påverkar forskningsresultat även om
biologiska, fysiska ”fakta”. Utifrån denna typ av forskningskritik måste man som
jag ser det också anta att övertygelser om genus ligger bakom vilka slags
kunskaper forskare väljer att producera över huvud taget – vilka frågor som ställs.

Biologisering av kulturen

Den andra dimensionen av biologismen är det som kan kallas en biologisering av
kulturen. Denna sker genom vad medie- och genusforskaren Hillevi Ganetz
(2003), inspirerad av bland andra biologen Marlene Zuk (2002), kallar en
kulturell bumerang (2003:12). Först tolkas naturen och exempelvis djurs
beteende utifrån mänskliga, stereotypa normer om sexualitet, familjeformer etc
(naturen kulturaliseras). Sedan används denna version av naturen för att
naturalisera samma kulturella normer och hävda att de är det enda rätta för att de
är sprungna ur vår biologiska natur (se även Fiske 1987; Ljuslinder 2002:116f).

Ett exempel på detta fenomen är det stora inflytande som Darwins
evolutionsteori och oftast senare utvecklingar och förvrängningar av den har fått
inom så vitt skilda ämnesdiscipliner som psykologi, medicin, ekonomi, arkeologi
(Rose 2000:106ff). Rose & Rose (2000:3f) menar att biologistisk forsknings
strävan efter enkla svar och bringande av ordning i kaos kan vara det som har lett
till exempelvis evolutionsteoriernas popularitet i en föränderlig tid. R.W.
Connell (1987:37) för fram tesen att biologismens framväxt möjligen kan ses
som en motreaktion mot 1960- och 1970-talens framväxt av olika radikala
samhälls- och kulturteorier, en del med feministiska förtecken, om kön som
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socialt och kulturellt formad kategori och om sambanden mellan manlig
överordning och kvinnlig underordning.

Biologistiska drag i såväl forskning som populärvetenskapliga framställningar
har varit föremål för både inom- och utomvetenskaplig kritik. Ett antal
vetenskapsgranskande verk har ifrågasatt biologistiska tendenser i forsknings-
världen.  Bland annat har evolutionsbiologer kritiserat biologisk psykologi och
evolutionspsykologisk forskning för att utifrån vetenskapliga rön om biologisk
evolution dra slutsatser om människors psyke och beteende (Magnusson
2002:96ff). Fausto-Sterlings och Roses genomgångar är exempel på hur gamla
vetenskapliga ”sanningar” kan granskas kritiskt och delvis vederläggas av ny
kritisk, könsteoretisk forskning. Men även nutidens förgivettaganden kan
problematiseras i ljuset av historiskt och geografiskt varierande synsätt på kön.
Laqueurs forskning om utvecklingen från enköns- till tvåkönsmodell är ett
exempel. Ett annat skulle kunna vara en historisk, geografisk och kulturell
jämförelse av synen på den inte oansenliga andel människor som föds med olika
varianter av biologiskt sett oklar könsidentitet (se t ex Fausto-Sterling 2000:44-
114). Om det inte vore för reproduktionens och befolkningsutvecklingens både
symbolvärde och konkreta betydelse för ett samhälles eller en nations överlevnad,
skulle då alla eller fler samhällen och kulturer ha en uppdelning i flera kön, en
annan syn på homosexualitet, etc? Dessutom är kategorisering och separering i
bipolära kategorier enligt Paula de los Reyes och Diana Mulinari (2005:24) en
kännetecknande egenskap i maktrelationer. ”Maktutövande och ojämlikhet är
knutna till en hierarkisk ordning där bipolära representationer av verkligheten är
centrala” (de los Reyes & Mulinari 2005:24). Man kan således även fråga sig vad
uppdelningen i just två sorter har inneburit för möjligheten att tänka hierarkiskt
om de två könen, alltså att de inte bara är olika utan också olika mycket värda
som människosorter?

FRÅN KÖNSROLLS- OCH KVINNOFORSKNING TILL GENUS

Varken genusteori eller andra teorier uppstår i ett socialt vakuum, utan måste
förstås och värderas som praktiker inom specifika sammanhang. Enligt en
genomgång gjord av R.W. Connell tycks samhällsvetenskapliga teorier om genus
vara ett västerländskt och modernt fenomen (1987:23). Dagens teorier om kön
som socialt fenomen kan sägas ha sina rötter i politiska och vetenskapliga
förändringar redan under 1700-talet. En av grunderna för det vetenskapliga
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intresset för kön som samhällsfenomen var enligt Connell ”sekulariseringen av de
moraliska argumenten kring genus” under 1700-talet (Connell 1987:24). Ett
genomslag för uppfattningen om lika rättigheter ledde till frågor om kvinnors
underordning. Om den inte var naturlig, hur hade den då uppstått och hur
upprätthölls den? (ibid:25). Däremot togs själva könskategoriernas naturlighet
oftast fortfarande för given. Radikala idéer om lika rättigheter kunde samexistera
med högst konventionella sätt att se på exempelvis ”sann kvinnlighet”,
arbetsfördelning och en för givet tagen heterosexualitet (ibid). Utvecklingen har
inte varit enhetlig utan full av motstridiga inslag. Man kan säga att den
feministiska rörelsens teori och praktik bygger på en paradox (KvT 4/2002:2 ).
Redan under 1700-talet insåg tänkare som Olympe de Gouges och Mary
Wollstonecraft att feminismen även skapade den könsskillnad den ville upphäva
(ibid).

1960-70-talens utveckling av forskning och teori inspirerad av feminismen
och gayrörelsen är i ljuset av historien inte så ny som många då trodde. Grunden
var sedan länge lagd, det fanns en debatt kring många av de frågor som togs upp:
kvinnlighetens natur, maktrelationer mellan kvinnor och män, barns
könssocialisation, begärets dynamik, m m (Connell 1987:32). Förändringen på
debattfältet på 1970-talet hade enligt Connell att göra med en återanknytning
mellan akademisk teori och radikal politik.

Den forskning och teoribildning som berör kön eller genus som socialt och
kulturellt fenomen; kvinno- och mansforskning, forskning om jämställdhet och
könsroller, maskulinitets-, genus- och queerforskning, har sedan 1970-talet vuxit
närmast explosionsartat i omfattning. Utvecklingen har skett framför allt inom
delar av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning men även inom
medicin, naturvetenskap och teknik har antalet avhandlingar och forsknings-
projekt, liksom pedagogiska ansatser med genusperspektiv, ökat. En titt i
databasen Gena (http://www.databasengena.nu/) visar att antalet svenska
avhandlingar i det databasen definierar som kvinno-, mans- och genusforskning
har mer än tiodubblats de senaste tre decennierna. Från 22 avhandlingar på
1970-talet och 100 på 1980-talet till 304 under 1990-talet. För år 2001, som
min studie berör, finns 73 avhandlingar registrerade i Gena. Under de åtta år
som i skrivande stund har gått av 2000-talet har så många som 544
doktorsavhandlingar med kvinno-, mans- eller genusperspektiv publicerats. Även
om inte så många naturvetenskapliga och medicinska avhandlingar uppfyller
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databasens kriterier för att kallas kvinno-, mans- eller genusforskning har det
även inom dessa ämnen blivit vanligare med någon form av könsperspektiv –
från att se kön som en av många variabler till ett mer genomgående
genusperspektiv i val av forsknings-frågor, forskningsdesign och tolkning av
resultat. Och det är inte endast en fråga om en kvantitativ ökning, utan också om
teoribildning och utveckling av nya forskningsområden.

Ofta, men inte alltid, har genusforskning haft feministiska förtecken och
kopplingar till kvinnorörelsen och feministisk politik. Den kvinnoforskning som
växte fram under 1970-talet hade starka band till vad som brukar kallas den
andra vågens feminism och den politiska kvinnorörelsen (Gothlin 1999; Thurén
2003; Kleberg 2006). I början av den perioden handlade det framför allt om att
förklara grundläggande mekanismer i kvinnoförtrycket och dessutom att kritisera
och diskutera marxismens begränsningar på det området. Under samma period,
från och med 1960-talet, utvecklades nya frågor som hade att göra med två olika
grundföreställningar: att skillnaderna mellan män och kvinnor är djupt rotade i
naturen, respektive att kvinnor och män är i grunden lika (Nicholson 1997:39).

Lika eller olika

Likhetsresonemanget drevs framför allt av liberala feminister. De kritiserades av
radikalare feminister för att endast sträva efter att kvinnor skulle få samma
positioner som män i en annars oförändrad värld. Bland radikalfeministerna
hävdades snarare tankar om olikhet utifrån kvinnors unika situation och unika
egenskaper. Dessa feministiska tankegångar från början av 1970-talet kan enligt
Nicholson (1997:3) ses som ett resultat av en ökad feministisk medvetenhet om
genus betydelse som organiseringsprincip för både individuell identitet och social
organisation. I studier av kvinnors och mäns psyke ledde de till teorier som
betonade skillnader mellan män och kvinnor. Det fanns dock variationer mellan
olika feministiska teorier, bland annat när det gäller köns betydelse (ibid).

I den framväxande feministiska kritiken mot akademi och vetenskap
påpekades att existerande forskning inte tog hänsyn till kvinnors bidrag och de
perspektiv de skulle kunna komma med. Könsrolls- och kvinnoforskning från
och med 1960-talet kan ses både som en följd av och en del av denna kritik. Ett
problem med fokuseringen på kvinnoförtryck och på kön som organisations-
princip var, enligt kritiker, att många feminister reproducerade sin tids
generaliseringar kring kvinnor och patriarkat. Feministiska teorier kom att
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kritiseras för att de ofta tenderade att förneka olikhet mellan kvinnor. När man
erkände variation var det ofta i samma andetag som påståenden om gemenskap
och likhet (Gemzöe 2003:148ff; Nicholson 1997:3).

En ny fråga för många feminister i slutet av 1970-talet blev sålunda att förstå
hur man samtidigt skulle kunna erkänna olikheter och hävda likhet och
gemensamma problem. Slutsatserna blev att problemen ofta berodde på att
privilegierade kvinnors erfarenheter uppfattades som normativa eller universella.
Vita kvinnor och deras problem sågs som etnicitetslösa och olikheter mellan
kvinnor sågs inte som relationella och ömsesidiga – t ex var svarta kvinnors
situation definierad bl a i relation till vita kvinnors men inte tvärtom (Nicholson
1997:3). Den här typen av frågor om identitet, likhet och olikhet ledde fram till
90-talets största teoretiska diskussion, den om essentialism. Har människor
någon essens, något inre väsen15 och är detta i så fall könsbestämt? Finns det
något vi kan kalla sann kvinnlighet respektive manlighet? Den post-
strukturalistiska kritiken riktades både mot uppfattningen om subjektet som
autonomt och förutbestämt och mot uppfattningen att språket konstruerar
betydelse i en representativ och essentialistisk mening, det vill säga att språket
avspeglar de föremål, händelser etc som det betecknar.

Ett problem för feminister som, inspirerade av poststrukturalismen, försökte
definiera ”kvinna” utan att göra det i relation till det manliga och utan att se
henne som ett enhetligt, fast subjekt, var att tolkningarna av kvinna då blev
negationer. Om subjektet inte har någon kärna och om allt är relativt och
situationsbestämt, så saknar kvinna specifik identitet. Hur kan man bedriva
politik utan subjekt? Vad är då frigörelse, till exempel? (se bl a Nicholson 1997:5;
Gemzöe 2003:136). Bidrag till svar på frågan om hur feministisk rörelse ska
kunna drivas utan universalistiskt ihopklumpande av alla kvinnor kom från flera
håll. Gayatri Chakravorty Spivak (1989/1997:356ff) föreslår något som hon
kallar strategisk essentialism, som innebär ungefär att kvinnor, när de finner det
fruktbart att agera och definiera sig som grupp, hela tiden ska reflektera över
farorna med detta. Det handlar alltså enligt Spivak om en strategi, inte en teori,

                                           

15 För en ingående förklaring av begreppet essentialism som det används i genusforskning och
feministisk forskning, se Stoljar (2002).
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och hon avvisar tolkningen av uttrycket som att feminister kan vara essentialister
ibland, när det passar, och ibland inte. Iris Marion Young (2000:216ff) använder
sig av Jean-Paul Sartres åtskillnad mellan serie eller seriell kollektivitet och grupp
som redskap, för att kunna tala om kvinnor som en kollektiv struktur utan att
tillskriva dem gemensamma identiteter.

Under arbetet med denna studie har användning av det analytiska begreppet
intersektionalitet blivit allt vanligare inom bland annat genusforskning.
Begreppet fokuserar skärningspunkten mellan olika samhälleliga maktordningar,
inte bara sådana som baseras på genus, utan även asymmetrier och hierarkier som
har exempelvis med etnicitet, nationalitet, sexualitet och klass att göra. En
huvudpoäng med begreppet intersektionalitet är att rikta uppmärksamheten mot
hur olika maktordningar samverkar (se t ex de los Reyes & Mulinari 2005).

Debatten om begreppen

I inledningen redogjorde jag i korthet för min användning av termerna kön och
genus. I vissa sammanhang har termen genus, i kombination med -forskning, -
perspektiv m m, kommit att användas som ett paraplybegrepp för hela det fält
som rymmer vad som kallats och kallas könsrolls-, kvinno-, mans-, jämställdhets-
och genusforskning och queerteori, som problematiserar den heterosexuella
normen och det självklara indelandet av mänskligheten i två kön. Historiskt sett
har dock användningen av begreppet genus inneburit något delvis annat än
exempelvis könsrollsbegrepp och kvinnoforskning.

En anledning till att genus kom att ersätta det tidigare vanliga begreppet
könsroll var att roll kunde uppfattas som något en gång för alla fastlagt, men
också som något man kunde kliva i och ur, nästan som en roll i ett skådespel
(ibid:7). Genus kan snarare sägas vara ”ett betydelsesystem som består av två
varandra motsatta och uteslutande kategorier vari alla människor placeras”
(Kulick 1987:11) eller ”tankefigurer ’män’ och ’kvinnor’, (där den biologiska
skillnaden alltid utnyttjas)” (Hirdman 1988:51; se även Gothlin 1999).

En viktig aspekt av genusbegreppet och dess användning inom vetenskapen
är den tidigare beskrivna debatten om förhållandet mellan biologiskt kön och
genus. Från början var ju själva poängen med det engelska begreppet gender och
senare svenskans genus att göra åtskillnad mellan biologiskt kön och socialt
skapat genus. Genusbegreppet har senare kommit att kritiseras just för denna
åtskillnad, för att den kan leda till en förenklande beskrivning av relationen
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mellan biologiskt kön och socialt/kulturellt genus. Detta har problematiserats
bland annat av Ruth Hubbard i The Politics of Women’s Biology (1990:93).
Claudia Lindén (1995) tar Hubbard som utgångspunkt för ett resonemang om
huruvida ens det biologiska könet är en given, oproblematisk kategori. Även
biologiska skillnader kan ses som delvis socialt konstruerade.

Vår kultur definierar det beteende som anses passande för respektive kön,
till vilket var och en av oss sedan anpassar sig. Och vårt beteende påverkar
i sin tur våra skelett, muskler, sinnesorgan, nerver hjärna, lungor och
cirkulation. Den kulturella konstruktionen ger oss inte en vagina eller en
penis, men den bidrar till att ge oss musklerna, styrkan, kroppsspråket och
de nervösa reaktioner som vi associerar med människor som är födda med
det ena eller andra könet (Lindén 1995:291f).

Många feministiska forskare har fortsatt eller återgått till att använda ordet kön
(Thurén 2003:14f, 50ff). Argumenten för detta har, enligt ovan, bland annat
handlat om att det inte går att dra någon gräns mellan biologiskt kön och vad
som är ett socialt konstruerat genus (Butler 1990) och att man i stället bör
betrakta kön/genus som dimensioner av ett mer diffust och komplext både och
eftersom ”naturvetenskapen i dag kan visa att även ’det biologiska könet’
omkonstrueras i sociala sammanhang” (Lenz Taguchi 2004:40). Kritiken mot
genusbegreppet har alltså i huvudsak gått ut på att eftersom begreppet vilar på
kön/genusdistinktionen, trots all dekonstruktion, innebär det att dualismer som
kropp/själ och natur/kultur fortsätter att styra vårt tänkande (Gothlin 1999).

Andra argument har att göra med att vi i svenska språket inte behöver ersätta
ordet kön med genus, eftersom kön motsvarar både det som sex och det som
gender betyder på engelska. Ytterligare andra vill undvika termen genus för att
den låter för neutral och snäll och inte har samma sprängkraft som ”kvinna” eller
”kön” (Thurén 2003:50). Mot dessa argument invänder exempelvis Britt-Marie
Thurén (2003:14f) att kritiken av åtskillnaden mellan kön/natur och genus/
kultur utförs bättre med hjälp av termen genus. Det är ett allt annat än menlöst
begrepp eftersom det i termen genus ligger ett radikalt ifrågasättande av
dominerande idéer kring kön, en tanke om att det är en mänsklig idé som går att
ifrågasätta (ibid:50).

Den teoribildning som betonar symbolernas, språkets, benämningarnas
betydelse för hur genus (och kön) reproduceras har ökat medvetenheten om ett
dilemma förknippat med forskandet i dessa frågor. Dilemmat, eller paradoxen, är
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att inte bara tystnaden kring kvinnors underordning, utan även talet om
underordningen, kan fungera reproducerande.

Å ena sidan behövs den forskning som ”lägger till” kvinno- eller
könsperspektiv där det tidigare endast har handlat om män i en förment
könsneutral kanonbildning. Det kan vara politiskt och jämställdhetsmässigt
viktigt att ta reda på mer om hur män och kvinnor skiljer sig åt biologiskt, socialt
och kulturellt när det gäller förekomst av och orsaker till hjärtinfarkt, när det
gäller alkoholmissbruk, utnyttjande av hemtjänsten, deltagande i demokratiska
institutioner, inställningen till föräldraskap m m. Å andra sidan bidrar forskning
om kvinnor och män, kvinnligt och manligt – med fokus på just kön som
indelningsgrund – till att reproducera och förstärka diskursen om kvinnor och
män som två olika, åtskilda kategorier. Därmed riskerar forskningen att bidra till
att reproducera indelningen av samhället och kulturen i vad som uppfattas som
manliga och kvinnliga områden.

I debatten om det problematiska med att söka biologiska orsaker till
skillnader i exempelvis matematisk förmåga eller lämplighet för omsorgs-
betonade sysslor, har en del biologer hävdat att kritiken bygger på ett miss-
förstånd. Nämligen det att biologin skulle vara normativ, medan den egentligen
endast är deskriptiv. Men, som jag tidigare har berört, bygger även det
deskriptiva på fakta och antaganden som är teori- och värdeladdade, och
beskrivningen av något definierat som av naturen givet kan fungera normativt. I
nästa kapitel tar jag bland annat upp teoretiska perspektiv som utgår från
betydelsen av språkanvändning i skapandet av köns- och genusinnebörder och
med dem relaterade samhälls- och maktförhållanden.
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Kapitel 3

Teoretiska perspektiv och
tidigare forskning
De teoretiska perspektiv som ligger införlivade i studiens syfte och fråge-
ställningar, inbegriper vissa grundantaganden. De handlar om mediernas och
journalistikens betydelse för våra uppfattningar och tolkningar av världen och
verkligheten omkring oss, och därmed även om deras betydelse för vårt agerande
och för hur vi organiserar tillvaron samhälleligt, kulturellt och individuellt – i
denna studie med fokus på skapande av genus och genusordning. Jag menar att
det är i de teoretiska valens moment av aspektseende, när jag försöker se vad det
studerade fenomenet kan betyda, när jag ser det som något, som min forskning
blir i vid mening politisk och kan ingå i den tradition av kritisk medie- och
journalistikforskning som jag gärna placerar min studie inom (jfr Asplund
1970/1989:60; se även Sjölander 2004:54). De teoretiska utgångspunkterna är
det första jag redogör för i detta kapitel, för att sedan gå in på de teoretiska
perspektiv som har fungerat som mer specifika infallsvinklar och tankeredskap i
analysarbetet. Teori som utgångspunkt och teori som analytiskt perspektiv är
naturligtvis inte oberoende av varandra utan resonemangen om dem kommer
delvis att flätas samman.

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

Språk, diskurs och verklighet

En utgångspunkt för min studie är att människors föreställningar om kön, om
normalt och onormalt, tillåtet och icke tillåtet vad gäller kvinnligt och manligt,
sexualitet etc är historiskt och kulturellt förankrade – det vill säga beroende av
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tid, plats och sammanhang. En annan utgångspunkt är att det är genom språket i
vid mening (text, tal, bild, kroppsspråk m m) som dessa föreställningar både
återspeglas och nyskapas.

I mitt intresse för mediernas representationer av forskningsrelaterade utsagor
om kön och genus ansluter jag till det socialkonstruktivistiska teoretiska fält som
ser språk som socialt och kulturellt betydelsefull handling och menar att vi i och
med symboliska (text, bild m m) representationer av verkligheten också skapar
verklighet (se t ex Burr 1995; Barlebo Wenneberg 2001; Hacking 1999; 2004).
Språkhandlingar är performativa, de gör något med det de handlar om och får
högst påtagliga konsekvenser för tillvaron; till exempel för hur vi ordnar våra
samhällen och delar in människor i olika kategorier som vi bemöter på olika sätt.
Man kan alltså säga att representation samtidigt innebär spegling och konstruk-
tion av det som representeras.

Vi kan tillskriva händelser mening utifrån många olika perspektiv, som kan
kombineras på olika sätt. Att studera språkanvändning är därför en strategi för att
kunna säga något både om etablerade sätt att tänka och handla och om hur vi
reproducerar och förändrar sociala praktiker i och genom språkbruk och dess
begränsningar. Jag menar att nutidens tal både bär spår av tidigare tal och
praktiker och framgent påverkar människors tankar, tal och andra sociala
handlingar (Foucault 1971/1993:18f; Laclau & Mouffe 1985:112; Winther
Jørgensen & Phillips 2000:46).

Konstruktion – men av vad?

Att jag bygger mina analyser på de teoretiska förhållningssätt som betraktar språk
som konstruerande och konstituerande innebär att jag skriver in min studie i den
övergripande teoretiska tradition som kallas socialkonstruktivism, eller endast
konstruktivism. Socialkonstruktivism är en gemensam beteckning för ett brett
fält av teorier om kultur och samhälle, vilka alla utgår från vissa grundläggande
premisser. För det första intar de ett kritiskt förhållningssätt till all för givet tagen
kunskap. För det andra har de som utgångspunkt att all kunskap är historiskt och
kulturellt specifik, det vill säga beroende av tid, plats och sammanhang. För det
tredje menar de att kunskap upprätthålls av sociala processer och för det fjärde
att kunskap är kopplad till social handling (Burr 1995:2ff). I och med dessa
premisser intar de flesta socialkonstruktivister en icke essentialistisk hållning. Om
man forskar om kvinnor och män söker man då inte efter hur de olika
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kategorierna är, utan hur de, eller normer om kvinnligt och manligt görs, formas
kulturellt. Socialkonstruktivism innebär även en antirealistisk position, vilket
innebär att man inte tror på möjligheten att få en direkt och ”ren” upplevelse av
och kunskap om verkligheten eller delar av den utan att påverkas av redan
etablerade begrepp inom den kultur man lever i.

En relevant fråga när det gäller ett konstruktivistiskt förhållningssätt, är vad
det är man betraktar som konstruerat. Är det vår kunskap om verkligheten som
konstrueras i och genom språkbruk och andra symbolsystem, eller är det
verkligheten i sig? Menar man i så fall den fysiska verkligheten, exempelvis
föremål eller kroppar, den sociala verkligheten, till exempel arbetsdelning mellan
könen eller den subjektiva, personliga verkligheten? (se Barlebo Wenneberg
2000:115). En omedelbar och naturaliserad tanke – för mig och förmodligen för
många andra – är att konstruktionen hos en sten eller en planet eller något annat
föremål i naturen inte påverkas av hur vi tänker och talar om det, utan först när
vi gör något med det. Det som är socialt och kulturellt konstruerat är vårt
begreppsliggörande, våra föreställningar om stenen, och därmed tankemönster
och möjliga användningsområden och handlingar i relation till den. En
människa och verkligheten runt omkring henne kan däremot påverkas mer direkt
av just representationer i tal, text och bild. Jag kommer inte här att ge mig in i
någon generell diskussion om var gränserna går för när vi kan tala om
verkligheten i sig som socialt konstruerad. Det jag kan göra är att försöka hitta en
kunskapsteoretisk och ontologisk position som är relevant i relation till just
denna specifika studie.

När jag i denna studie talar om konstruktioner av genus i tidningstexterna
avser jag konstruktion som sker genom mental uppdelning och kategorisering,
det vill säga när vi genom språket och andra symbolsystem skapar åtskillnader
och kategorier (Barlebo Wenneberg 2000:106; jfr Fagrell 2000:70),
föreställningar, idéer, normer och värderingar. Det jag således kan undersöka i
min studie är de forskningsanknutna texternas bidrag till konstruktioner av
föreställningar och kunskaper, eller med andra ord till vårt allmänna vetande16

                                           

16 Begreppet vetande använder jag enligt genetikern Bengt-Olle Bengtssons tolkning av termen
savoir i förordet till Foucaults bok Vetandets arkeologi (1969/2002:10). Med begreppet urskiljer
Foucault ”en språklig och samhällelig formation som är nära kombinerad med, men ändå skild
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om kön och genus. Jag studerar inte vad läsarna gör av dessa representationer i
sina tankar och handlingar, men att det finns samband mellan medieinnehåll och
människors uppfattningar är grunden för medieteori och -forskning som jag tar
upp senare i detta kapitel. När det gäller föreställningar som de om kön och
genus, samt mer konkret om kvinnor och kvinnligt respektive män och manligt,
är det knappast möjligt att hävda att det vi lär oss att uppfatta som sanna och
giltiga kunskaper inte har konkreta verkningar såväl på sociala och kulturella
genusordningar som på våra kroppar. Hur vi förhåller oss till kroppar av olika
kön påverkar exempelvis hur flickor och pojkar, kvinnor och män använder sina
muskler eller vilka funktioner i hjärnan vi stimulerar och utvecklar mest. Med
Judith Butlers terminologi kan man hävda att genus i den meningen föregår kön.
Med det menar hon att våra biologiska kroppar föds in i en förutbestämd social
och kulturell genusordning (Butler 1990/2006) och en därtill kopplad
heterosexuell matris, som bestämmer vilka typer av begär som är normala för de
olika sorterna av kroppar (Butler 1990/2006; Salih 2002:49).

Jag är visserligen övertygad om att det finns verkliga fenomen som existerar
fullkomligt oberoende av vår uppfattning, tolkning och beskrivning av dem. Jag
tror också att många av våra erfarenheter är svåra eller omöjliga att uttrycka med
det språk som finns tillgängligt för oss. Vad vi förnimmer, uppfattar, upplever
och känner tar sig andra uttryck än språkliga berättelser – exempelvis som
kroppsliga hållningar, uttryck, rörelsemönster, förnimmelser av symboliska och
påtagliga gränser, smärtor och så vidare. Men när det gäller att begreppsliggöra
händelser och företeelser i vår livsvärld, genom att definiera, beskriva, benämna,
kategorisera, analysera och tolka, är vi beroende av det språk som finns
tillgängligt – och det gäller både i forskning, journalistik och vardaglig
kommunikation. Även när vi reagerar på och formar tankar kring självupplevda
erfarenheter måste vi använda det språk vi har tillgång till med alla dess
                                                                                                       

från, den vetenskapliga kunskapen. Det är i vetandet som kunskapen tar sin samhälleliga form”.
Man kan säga att det är på vetandenivån som den vetenskapliga forskningen och det politiska
samhällslivet möts, den utgör vetenskapens bidrag till våra till viss del gemensamma
vardagskunskaper.
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begränsningar. Och det går inte att vare sig studera och tolka eller tala om dessa
fenomen eller upplevelser med andra människor utan att samtidigt göra något
med dem, utan att konstruera en ny verklighet.

Ett diskursanalytiskt förhållningssätt

Idag finns mycket av den forskning som berör texters meningsskapande inom
den mångfasetterade forskningsinriktning som kommit att kallas diskursanalys.
Diskursanalys har under 1990-talet och framåt vuxit till att bli ett vittomfattande
fält fyllt av varierande forskningsfokus, förhållningssätt och analytiska strategier.
Det är inte bara en metod, utan en teoretisk och metodisk helhet, som innehåller
för det första ontologiska och epistemologiska antaganden och premisser om
språkets roll i sociala konstruktioner av världen, för det andra teoretiska
modeller; för det tredje metodologiska riktlinjer för hur man tar sig an ett
frågeområde och för det fjärde specifika tekniker/redskap för analys, framför allt
språk- och textanalys (Winther Jørgensen & Phillips 2000:10).

Eftersom diskursbegreppet används inom många olika ämnesdiscipliner och
dessutom har blivit något av en trend inom åtminstone humanistisk och
samhällsvetenskaplig forskning, förekommer en hel del variationer i begreppens
betydelse. Gemensamt för alla inriktningarna är dock att de innehåller en tanke
om att språkanvändning är strukturerad i mönster och ordningar som vi följer i
våra sätt att tänka, tala, skriva och agera inom olika domäner och/eller i relation
till specifika företeelser och sociala grupper. Dessa tankegångar bygger på
strukturalistisk och poststrukturalistisk språkvetenskap, bland annat lingvisten
Ferdinand de Saussures (1970) teori om språket som strukturellt system. Teorin
går ut på att språket inte reflekterar betydelser utan skapar dem, och att tecken
och begrepp får sina betydelser eller innebörder i relation till andra tecken och
begrepp, i relation till vad de inte är. På så vis byggs språk som betydelsesystem
upp av binära motsatspar, som svart – vitt, ont – gott, hög – låg, vi – de, kvinna
– man, etc.

Diskurser och deras verkningar

Mitt sätt att använda diskursbegreppet i relation till kön/genus som kunskaps-
område är inspirerat bland annat av Stuart Halls definition (1997:6). Jag ser
diskurser som specifika sätt att beskriva och skapa kunskap om någon aspekt av
tillvaron och samhället: objekt, händelser, företeelser, individer eller grupper.
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Gestaltningarna rymmer normer och värderingar och tar vissa uppfattningar av
världen och människan för givna. Men diskurser definierar också vilka
handlingar som är möjliga och önskvärda.

These discursive formations, as they are known, define what is and is not
appropriate in our formulation of, and our practices in relation to, a
particular subject or site of social activity; what knowledge is considered
useful, relevant and ’true’ in that context; and what sorts of persons or
’subjects’ embody its characteristics. (Hall 1997:6)

Halls definition inbegriper att diskurs är något mer än talet om. Hall är
inspirerad av Michel Foucault, i vars verk den traditionella distinktionen mellan
språk och handling, mellan ”word” och ”world”, överbryggas (Hall 1997, 2001).
Detsamma gäller för diskursbegreppet hos diskursteoretikerna Ernesto Laclau
och Chantal Mouffe. De definierar diskurs som en fixering, eller tillslutning, av
betydelser inom en bestämd domän17 (Laclau & Mouffe 1985:111ff; Winther
Jørgensen & Phillips 2000:33). Tillslutningarna av betydelser exkluderar andra
sätt att se på saken. Så även om teorier och forskning om diskurser ibland kan
framstå som abstrakta och av mindre betydelse än forskning om ojämlika villkor
när det gäller exempelvis löner och möjligheter till utbildning och arbete, är
analys av och diskussion om diskurser konkret politisk handling som jag ser det.
De är det, för att det vi gör när vi talar, skriver och handlar inom en diskurs’
ramar är att vi agerar som om vissa innebörder, förhållanden och identiteter är
självklara, för alltid givna. Diskurser om vad det är att vara flicka eller kvinna och
pojke eller man fungerar därför som en reducering av människors möjligheter.
De gör det eftersom diskurser både manifesteras i och påverkas av andra sociala
praktiker18 än språket, till exempel ett samhälles sätt att organisera
arbetsmarknaden efter kön, ta hand om pojkar och flickor med problem i skolan,
ge kvinnor och män olika mycket och olika typer av vård i relation till specifika
                                           

17 Definitionen liknar Foucaults resonemang (1971/1993) om objektsdomän som de aspekter eller
delar av ett studieobjekt som en viss akademisk ämnesdisciplin söker kunskap om.
18 Jag gör ibland i min text, av tydlighetsskäl, en åtskillnad mellan diskursiv praktik i betydelsen
språkanvändning och andra sociala praktiker.  Jag ser det dock som att språkanvändning och andra
sociala praktiker ingår i och uppgår i varandra så att alla sociala praktiker i någon mening är
diskursivt skapade, vare sig vi talar om journalistiskt arbete, genuskodade yrkesval eller hur vi beter
oss när vi är förälskade.

•



37

sjukdomar, etc. De konstituerar det sociala på vissa bestämda sätt som utesluter
andra sätt (jfr Laclau & Mouffe 1985:113; Winther Jørgensen & Phillips
2000:43).

Talandet och agerandet inom en diskurs är ofta oreflekterat, just för att
definitioner har naturaliserats och vi inte längre ser deras diskursiva karaktär.
Betydelser är visserligen alltid kontingenta, det vill säga tillfälliga och inte
nödvändiga och därför instabila och ständigt hotade av andra betydelsemöjlig-
heter, men de kan ändå vara stabila över en längre tid. En viktig poäng inom det
diskursanalytiska tänkandet är att både våra identiteter och världsbilder kunde ha
varit annorlunda – om vi hade kommit överens om andra innebörder och gräns-
dragningar. Diskursanalysen går därför i huvudsak ut på att dekonstruera det för
givet tagna, analysera vilken verklighetsuppfattning som måste hållas för sann för
att vissa utsagor ska vara giltiga.

En del menar att diskursen kan definieras som studieobjektet (bl a Tannen
1989; Kroon 2000). Men så kan jag inte riktigt se det. Visserligen finns det ett
studieobjekt i den betydelsen att språket och vårt sätt att tala om och på andra
sätt representera saker och ting omkring oss och inom oss, formar vissa ordningar
och mönster (se t ex Wetherell 2001). De existerar i våra sätt att tala om och
socialt/kulturellt hantera olika företeelser. Men det går inte att hitta några klart
avgränsade diskurser som svävar omkring därute, färdiga att upptäckas. Att tänka
i diskurs är snarare just ett tankeredskap, ett raster jag som forskare lägger över
det tal jag studerar (jfr Winther Jørgensen & Phillips 2000:137). Hur jag
avgränsar de framträdande mönstren och hur jag väljer att benämna dem, som
exempelvis ”genusdiskurser” eller ”mediediskursen om genus”, är inget givet,
utan beror på forskningsintressen, syften och frågor.

Hur avgränsas diskurser, eller vad samlas de kring?

Kring vad sker då tillslutningarna, hur kan man i sin analys avgränsa diskurser?
En del talar om diskurser utifrån deras ämne, t ex aidsdiskurs, andra utifrån
rumsliga och institutionella kriterier, som mediediskurs eller politisk diskurs. En
tredje variant är att tala om diskurs som betydelseproduktion utifrån specifika
perspektiv, som liberalistisk diskurs, biomedicinsk, etc. Ofta kan flera av dessa
olika sätt att tala om diskurs vara adekvata i samma studie. I mitt analysarbete
har det varit relevant att både betrakta diskurs som betydelsebildning bunden till
olika mer eller mindre för givet tagna perspektiv (liberalistiskt, biomedicinskt,
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feministiskt, etc), men det är också relevant att tala om tillslutningar av
betydelser utifrån ämnet, genus och genusordning.

Diskurs och ideologi

Det finns de som har hävdat att diskursbegreppet gjort ideologibegreppet
onödigt, att de så att säger täcker samma företeelse. Det är en rimlig invändning,
så länge man med ideologi menar någon form av system eller samling av idéer,
normer och värderingar, exempelvis samhällsuppfattning, människosyn och
vetenskapssyn  (Liedman 1989; Johansson 1997:56ff). Men ideologi har och har
haft många olika definitioner genom tiderna. Det jag uppfattar som gemensamt
för de flesta ideologibegrepp är avsikten att relatera tanke- och idésystem till
makt. I min diskursanalys definierar jag ideologi som innebörder som
reproducerar eller skapar maktrelationer (jfr Fairclough 1995:14), och då avser
jag både de dimensioner av makt som har sin grund i ojämlika politiska,
strukturella och ekonomiska villkor och sådana som skapas i den ständiga
interaktionen människor emellan (jfr de los Reyes & Mulinari 2005:23). För att
analysera och diskutera ideologiska aspekter av forsknings-anknuten journalistik
tar jag min utgångspunkt i diskursteorins resonemang om det ideologiska i
diskurser.

Som jag varit inne på betraktar Laclau och Mouffe (1985) diskurser som
tillfälliga, men ändå relativt stabila, fixeringar av innebörder, som inom
diskursens ramar tas för givna. Innebörderna har naturaliserats och upplevs som
objektiva, men är produkter av avlagrad ideologi (Laclau 1990:89ff). Det till
synes objektiva är ideologiskt och det ideologiska är knutet till maktrelationer.
Även Fairclough (1995:14) poängterar att ideologi ofta ligger inbäddad just i
implicita antaganden i texter, i det för givet tagna. I den här studien utgår jag
från att diskurser, i meningen performativa tal- och tankemönster som får
konsekvenser i konkret handling och organisering av samhället19, kan fungera
ideologiskt, i den mån de (re)producerar olika former av uppdelningar, hierarkier
och maktasymmetrier – i detta fall mellan olika kön och olika sexuella

                                           

19 Jag menar att det inte finns några klara gränser mellan strukturer och samhällsorganisation å ena
sidan och språkliga mönster och handlingar å den andra. Påverkan dem emellan går så att säga åt
båda hållen. I detta arbete ligger dock fokus på språk och texter.
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orienteringar. Det innebär att när jag talar om att forskningsanknutna
medietexter kan fungera ideologiskt, så avser jag deras potential att reproducera
och befästa föreställningar om kön och genus genom att upprepa det förment
självklara som vore det objektiv kunskap. Men jag avser också mediernas och
journalistikens potential att fästa uppmärksamheten på sådana mönster,
problematisera dem, bidra till förskjutningar i betydelser och därmed även i
maktrelationer som är knutna till dessa föreställningar.

Medier, journalistik och kunskap

I inledningskapitlet introducerade jag begreppen betydelsebärande och
betydelseskapande praktiker, för att definiera min syn på såväl forskning som
journalistik och motivera varför jag ser det som viktigt att studera vilka
föreställningar om kön och genus som (re)produceras i mötet mellan dessa
praktiker20. I följande avsnitt utvecklar jag dessa resonemang.

Både forskning och journalistik håller på med någon form av utforskande,
tolkningar och beskrivningar av verkligheten. I både forskning och journalistik
finns inslag av att benämna, kategorisera och sortera, skapa ordningar och
hierarkier, beskriva olika fenomen och relationer mellan dem och bedöma
orsaker och konsekvenser. I båda världarna pågår processer av uteslutande och
inneslutande av olika röster och utsagor om verkligheten. I dessa processer
produceras texter och utsagor som både reproducerar och bidrar till mönster och
hierarkier i talet om kön och genus. De deltar i skapandet av det jag benämner
genusdiskurser (se kap.1).

När det gäller forskningsvärlden ser jag kön/genus som ett mångfasetterat
forsknings- och kunskapsobjekt, eller snarare som en mångfald sådana, som flera
akademiska ämnesdiscipliner undersöker olika aspekter eller domäner av.
Resonemanget är inspirerat av Foucaults användning av begreppen disciplin och
objektsdomän. En disciplin definieras enligt Foucault (1971/1993:22) av en
objektsdomän, en samling metoder, en korpus av påståenden som hålls för sanna,
ett spel av regler och definitioner och av tekniker och instrument. En

                                           

20 Genom denna användning gör jag en något annorlunda definition av begreppet än exempelvis
Stuart Hall, som betraktar språk som en betydelseskapande praktik (signifying practice) och ett
representationssystem (representational system) (Hall 1997:1, 5).
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objektsdomän är, som jag tolkar Foucault (1971/1993:22f), de aspekter eller
delar av ett studieobjekt som en viss akademisk ämnesdisciplin söker kunskap
om. Frågor relaterade till kön och genus ingår inte i en enda disciplins
objektsdomän. Under de senaste decennierna har vi sett hur det mellan olika
ämnesdiscipliner och olika teoretiska perspektiv på kön och genus har uppstått
diskursiva samspel, förhandlingar och strider om vad som ska studeras, vilka
metoder som kan och bör användas, vilka kategoriseringar och benämningar som
är riktiga och relevanta och om hur svaren ska tolkas. På det vetenskapliga fältet
rör det sig sålunda om olika discipliners val i hela forskningsprocessen.

Paulina de los Reyes och Diana Mulinari (2005:10) använder begreppet
intersektionalitet21 i sin tolkning av Foucaults syn på relationen mellan kunskap
och makt. De menar att intersektionen mellan politik och kunskap inte bara
handlar om att vetenskapen har makt över problemformuleringen och om dess
legitimerande och emancipatoriska potential, utan också om att förstå den
akademiska världen som inbäddad i det sociala livet och som en del i den
politiska kampen. I likhet med dessa författare betraktar jag den akademiska
praktiken i allmänhet och kunskapsproduktionen i synnerhet som ett fält där
makt utövas, men också som ”ett fält där hegemoniska berättelser kan utmanas”
(ibid).

När det gäller medierna i allmänhet och journalistiken i synnerhet, har också
de en del av den diskursiva makten, den som innebär att reglera vad som kan
sägas av vem, vad som kommer upp på den offentliga agendan, vilka perspektiv
som ges utrymme, vilka synsätt som anses rimliga och därmed etableras och
reproduceras. I denna process har medierna den dubbla rollen av både aktör och
arena.

Mediernas diskursiva makt: dagordning och gestaltning

Medierna som ett slags offentlig arena är en vanlig metafor inom medieforskning
(Asp 1987; Petersson & Carlberg 1990). En arena för skapande och spridning av
                                           

21 Begreppet kan delas upp i inter, som betyder mellan, och sektion, som kan översättas till
skärning. En vanlig användning av begreppet är den som berör studier av samhälleliga
maktordningar i skärningspunkten mellan exempelvis klass, genus och enicitet. I det här fallet
syftar begreppet, som jag tolkar det, på den oupplösliga förbindelsen mellan kunskap och
(diskursiv) makt. Se även kap.2.
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tankar och idéer i språk och bild – ett symboliskt offentligt rum, där olika röster
formulerar vad som är viktiga samhällsfrågor och -problem, kommer med
förklaringar, tolkningsalternativ, svar och lösningar. Den ökade medie-
konsumtionen brukar antas betyda att mediernas beskrivningar av världen får allt
större betydelse i vår kultur. Liksom många medie- och journalistikforskare
uppfattar jag medierna idag som en av de viktigaste – kanske den viktigaste –
källan till representationer av världen, kunskapssystem, normer och värderingar.
På många områden har vi inga andra kunskaper eller erfarenheter än dem vi tar
del av via tidningar, radio och TV, utan har medierepresentationerna som enda
utgångspunkt i formandet av våra uppfattningar om omvärlden (Gerbner 1973;
Strömbäck 2005:29ff; Ljuslinder 2002:18).

Medierna är dock inte bara en arena eller kanal för olika samhällsaktörer, inte
endast en återspegling av eller ett uttryck för samtida samhälleliga och kulturella
normer och värderingar och, som i det här fallet, för vetenskapliga perspektiv och
utsagor om kön eller genus. I den redaktionella arbetsprocessen görs också val
som påverkar vilka delar av forskningsvärldens verksamhet och resultat som ges
utrymme och hur de presenteras. Visserligen kan man knappast hävda att
journalister och andra medieaktörer gör sina val oberoende av exempelvis sina
källors maktpositioner eller oberoende av för tiden dominerande föreställningar
om världen, men genom sina sätt att göra urval, redigera det offentliga samtalet
och framställa händelser, företeelser och människor enligt medielogik och
dramaturgiska principer, är medierna också en aktör. Tidningarna har makten
att, med Foucaults terminologi, göra en ”gallring bland de talande subjekten”
(Foucault 1971/1993:26), men agerar också själva som talande subjekt. Avsiktligt
eller rutinmässigt deltar medier, redaktioner och enskilda journalister i de
diskursiva striderna.

Mediernas diskursiva makt ligger som jag ser det på flera nivåer, både i vad
som ges utrymme och i hur det representeras, ramas in eller gestaltas. Inom
medieforskningen tas denna typ av frågor upp framför allt inom forskning och
teori om mediernas makt över dagordningen, eller agenda setting, samt i
forskning och teori om framing, eller gestaltningsteorin.

Dagordningsteorin

Utgångspunkten för dagordningsteorin är att verkligheten är för obegränsad och
mångfasetterad för att varje enskild människa ska kunna skapa sig en
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sammanhållen bild av den. I medierna kan vi då hitta ledtrådar om vad som har
hänt, vad som är viktigt och vad som kräver åsikter och handlingar av oss
(Strömbäck 2005:30). Även om vi inte har fullt förtroende för mediernas
versioner av verkligheten, så har vi ofta ingen annan källa för någorlunda snabb
information om vad som händer i vår omvärld. Detta gäller för de flesta även
information om forskning och den akademiska världen i allmänhet.

I dagordningsteori och –forskning talas om tre olika kollektiva dagordningar,
nämligen allmänhetens eller medborgarnas dagordning, mediernas dagordning och
den politiska dagordningen (Strömbäck 2005:31). Jag skulle vilja lägga till den
vetenskapliga dagordningen. Frågorna i min studie kan sägas kretsa i första hand
kring hur olika delar av vetenskapens dagordning tar plats i mediernas
dagordning och specifikt kring vilka forskningsfrågor och perspektiv på kön och
genus som ges uppmärksamhet i olika medietyper och genrer.

En grundläggande tanke bakom dagordningsteorin och som motiverar min
studie är naturligtvis att det även finns samband mellan medborgarnas och
mediernas dagordningar, mellan frågor och problem som uppmärksammas
mycket i medierna och vilka frågor och samhällsproblem som människor tycker
är viktiga och vilka frågor människor diskuterar med varandra. Det har också
genomförts en mängd forskning som prövar teorin och som har gett belägg för
att de frågor som medierna ger mycket uppmärksamhet också är sådana som
människor tenderar att tycka är viktiga samhällsproblem (Strömbäck 2005:32).
Det är dock inte fråga om några enkla och entydiga samband. Man kan anta att
medierepresentationernas betydelse för vad människor uppfattar som viktiga
frågor när det gäller forskning om kön/genus även har att göra med exempelvis
mediets trovärdighet, människors förkunskaper och deras egna erfarenheter på
området ifråga – alltså flera faktorer som har att göra med såväl medierna själva
som deras innehåll, mottagarna och sammanhanget (ibid:34ff).

Gestaltningsteorin

I tanken om mediernas diskursiva makt ingår dock inte bara deras förmåga att
påverka vad människor tänker kring, utan även deras inflytande över hur vi
uppfattar och tänker om olika frågor och ämnesområden. Inom forskning om
medier och journalistik har den typen av frågor lett till att forskning och
teoribildning om framing blivit ett av de snabbast växande forskningsfälten. Jag
väljer att fortsättningsvis använda Jesper Strömbäcks svenska begrepp
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gestaltningsteorin. Att gestalta (frame) innebär enligt Robert Entman (1993:52)
att ”välja vissa aspekter av en uppfattad verklighet och göra dem mer
framträdande […] på ett sätt som föreslår vissa specifika problemlösningar,
orsaksförklaringar, moraliska värderingar och/eller sätt att lösa problem”. Genom
att journalistiken framhäver vissa aspekter av en fråga eller ett problem mer än
andra, kan den få människor att tänka på väldigt olika sätt när de funderar över
frågor och har åsikter om dem (Price, Tewksbury & Powers 1997:483, 485; se
även Strömbäck 2005:43).

Gestaltningsteorin har mycket gemensamt med och är influerad av
diskursteoretiska strömningar och jag betraktar de journalistiska ramarna för
gestalning som viktiga element i (re)produktionen av diskurser. Om vi ser till
vetenskapens gestaltningsmakt ligger den bland annat i att formulera problem,
kartlägga och bygga förklaringsmodeller om orsaker och att i vissa fall komma
med förslag på lämpliga lösningar. När medierna använder sig av olika
vetenskapliga diskurser bidrar de till specifika gestaltningar av världen eller
aspekter av den, och därmed i varierande grad till människors föreställningar och
handlingar.

När det gäller journalistiska berättelser, är själva deras karaktär att de
förflyttar och anpassar andra(s) berättelser till ett nytt sammanhang, nämligen ett
för mediet och genren typiskt format där delvis andra villkor råder för vad som
anses värt att berätta och för hur det ska berättas. Journalistiska texter i mitt
material utgör med andra ord rekontextualiseringar av utsagor och berättelser
från röster, sammanhang och institutioner inom forskningsvärlden. Utsagorna
från en vetenskaplig diskurs flyttas till ett nytt sammanhang, och återges inom
ramarna för det medierade talet om kön och genus, anpassade efter de aktuella
genrekonventionerna. I rekontextualiseringarna sker det alltså något med de
utsagor eller texter som representeras. Gestaltningarna formas genom
tidningarnas, redaktionernas och journalisternas val; val av ord, fakta, perspektiv
och källor. Men de formas också av de problemformuleringar, tolkningar,
moraliska omdömen och förslag på lösningar som genom dessa val ges utrymme
och görs tillgängliga för läsarna. Vilka delar av forskningens utsagor om kön och
genus medierna väljer att presentera, inom vilken genre och därmed i vilket
journalistiskt format får konsekvenser för vilka genusdiskurser journalistiken
bidrar till.
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Text, tolkning och makten över tanken

Naturligtvis är det inte bara medieinnehållet och de journalistiska texterna som
ger världen innebörd för oss. De är inte ensamma om att bidra till vad McQuail
(1998:359) kallar ”an available stock of knowledge, values, opinions, culture”,
det vill säga en grund för att känna och tolka verkligheten utöver och bortom
den egna erfarenheten. De ingår snarare i en betydelseskapande process där även
avsändarnas intentioner och mottagarnas tolkningar ingår. Inom medie- och
kommunikationsforskningens relativt sett korta historia har man växlat mellan
att se publiken som å ena sidan passiv och påverkbar, å andra sidan aktiv och
meningsskapande och medierna som mäktiga eller maktlösa (se t ex Asp 1987).
Det var bland annat nya typer av publikstudier, till exempel feministiska studier
av konsumtionen av populärkultur under 1980-talet, som underminerade för-
enklade teorier, byggda enbart på analyser av texter och inte publikstudier, om
att kvinnor blir direkt påverkade av medierna till att acceptera en underordnad
position (Curran & Morley 2006:2ff). Flera medieforskare har poängterat att
mediernas representationer av kvinnor även präglas av en subversiv tvetydighet,
av frigörande aspekter och ökande mångsidighet (Curran & Morley 2006:4).
Andra pekar exempelvis på överdrivna farhågor om att unga flickor ska påverkas
negativt av mediernas kvinnobilder och definitioner av hur tjejer ska vara och vad
de ska göra, och menar att medieinnehåll kan användas och tolkas på fler än ett
sätt (se t ex Gauntlett 2002).

Feministiska medieforskare som Bonnie Dow (1996:XIII & 5) och Liesbet
van Zoonen (1991:47) har dock varnat för att alltför starkt betona denna
tolkningsfrihet. Vi bör inte agera som om medietexter inte har några
konsekvenser för oss. Mottagarna gör visserligen sina skilda tolkningar och val,
men medietexterna leder mot vad Stuart Hall, en av cultural studies-forskningens
mest kända företrädare, kallar en gynnad tolkning (Hall 1973). Tanken är att
publiker visserligen är mer eller mindre aktiva i meningsskapandet, men att
texters innehåll, språk, strukturella utformning och tilltal begränsar publikens
tolkningsfrihet. Texten skapar en tänkt läsarposition, från vilken läsaren
förväntas tolka texten22.
                                           

22 Tolkningar som helt eller delvis strider mot den som gynnas av texten kallar Hall förhandlande
respektive oppositionell tolkning.
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Som jag ser det är det en rimlig tanke att medier och journalistik genom att
välja bland händelser och skeenden, i det här fallet forskningsbaserad kunskap
om kön och genus, presenterar en världsbild för oss, förser oss med byggstenar
till olika betydelser (jfr Ljuslinder 2002:19). Så även om synen på människor
som värnlösa offer för medieutbudets budskap har reviderats menar jag, liksom
de flesta medieforskare, att allt vi ser, hör och läser i någon mån påverkar vår bild
av världen och därmed våra tankar och handlingar. De journalistiska repro-
duktionerna av olika vetenskapliga föreställningar kring kön och genus och deras
bidrag till genusdiskurser blir då viktiga att studera på grund av att de kan
förmodas påverka konkret verklighet på ett högst påtagligt sätt, och för att
forskningsreferenserna kan antas ge utsagorna större legitimitet och auktoritet.
Ett kritiskt perspektiv på mediernas innehåll är därför nödvändigt, att återvända
till några av de frågor som Curran & Morley (2006:5) kallar ”de ursprungliga
frågorna för feministisk analys av hur medierna representerar och påverkar
genusordningen”.

Om man utgår från tanken att mediernas innehåll, av vilket journalistiken är
en del, har betydelse för både individer, samhälle och kultur, är det rimligt att
fundera över journalistikens och journalisternas villkor och valmöjligheter.

Journalistikens och journalisternas ramar och val

Hur kan man se på journalistyrkets och den enskilda journalistens roll i
skapandet av gemensamma kulturella förståelser eller diskurser? En av sociologins
och för den delen medie- och kommunikationsvetenskapens eviga frågor är den
om relationen mellan strukturella villkor och människors agentskap (Winther
Jørgensen 2002:kap.4). Hur stor frihet, eller hur stor kraft, har enskilda
människor att påverka samhällets övergripande förhållanden och utveckling
(Jansson 2004:383)? Hur styrda är enskilda journalister och redaktörer av
redaktionella rutiner och arbetsvillkor, av yrkeskårens värderingar av vad som är
god journalistik, av medieföretagets ekonomi och policy och av kulturella och
samhälleliga villkor och normer?

En inom medieforskning rätt vanlig bild av journalistiskt arbete, framför allt
med nyhetsförmedling, är att det inte är så fritt och kreativt som man skulle
kunna tro, utan till stor del styrt av rutiner och ritualer av olika slag. Dessa är
nödvändiga för att på kort tid och begränsat utrymme presentera det man
uppfattar som det viktigaste på ett sådant sätt att läsarna lockas till läsning men
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ändå upplever igenkännande i innehåll och form (Hultén 1996; Nord &
Strömbäck 2004). Snabbheten och behovet att locka läsare har att göra med den
kommersiella dimensionen av mediernas verksamhet, där den journalistiska
produktionen ingår.

Marknadsstyrning?

Under de senaste två decennierna har forskare och debattörer från många olika
länder hävdat att ”pengarna” har blivit viktigare än ”orden”, att ekonomin
generellt sett är viktigare än publicistiska mål för medieföretagen (se t ex
McManus 1994; Hultén 1999) och att sensationsjournalistik och infotainment
har ökat på bekostnad av mindre säljande nyheter (Ghersetti 2000:1ff). Mycket
av kritiken utgår från den amerikanske medieforskarens John H. McManus’
(1994; se även Strömbäck 2005:106) teori om mediernas marknadsstyrning, som
i korthet går ut på att medieföretagen med sitt innehåll konkurrerar på fyra olika
marknader: En publikmarknad där de genom att erbjuda journalistik och annat
medieinnehåll konkurrerar om publikens uppmärksamhet. En annonsmarknad,
där de erbjuder just publikens uppmärksamhet i utbyte mot annonsörernas
pengar. En informations- eller källmarknad, där medierna erbjuder källorna en
kanal till publiken om de bidrar med information och nyheter. Och till sist en
kapitalmarknad, där medierna i utbyte mot investerat kapital åtar sig att generera
vinster åt investerarna.

McManus’ teori har kritiserats för att lägga alltför stor tyngd på ekonomiska
faktorer som styrande för journalistisk verksamhet. Teorin bygger också på
förhållanden i USA och går inte att tillämpa till fullo på svenska förhållanden,
bland annat för att svenska medieföretag inte är börsnoterade och sålunda inte
har samma press på sig från investerare. Däremot har avregleringar på den
svenska mediemarknaden lett till att konkurrensen om publiken har ökat och till
att även public serviceföretag, av legitimitetsskäl, sätter upp publikmål som vore
de beroende av lyssnar- och tittarsiffror.

Detta perspektiv på journalistisk verksamhet motiverar den typ av jämförelse
jag gör i studiet av skillnader mellan en prenumererad morgontidning och en
lösnummerförsåld kvällstidning, och av hur skillnaderna påverkar representa-
tionen av forskning om kön och genus. Bengt Johansson (2004) talar om
balansen mellan två styrfält: vad redaktionen antar att publiken vill ha och vad de
anser att publiken bör veta, vad som är ’intressant’ och vad som är ’viktigt’.

•
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Delvis sammanfaller dessa styrfält med ekonomiska och publicistiska priori-
teringar. Kommersialiseringen bidrar till att det styrfält som handlar om vad man
tror publiken vill ha kommer mer och mer i fokus. Djerff Pierre och Weibull
(2001) drar slutsatsen att det är den ökade konkurrensen och kommersiali-
seringen som har omformat de journalistiska idealen och lett till en anpassning
till vad som kan tänkas intressera en bred publik.

Johansson (2004:234) påpekar dock att föreställningar om vad publiken vill
ha och bör ha inte är ömsesidigt uteslutande. Där är en ständig spänning mellan
synsätten och relationen mellan styrfälten varierar bland annat beroende på
medier och genrer. Medier som är beroende av lösnummerförsäljning, såsom
kvällspressen, har en mycket starkare tendens att välja nyheter som förmodas
attrahera publiken än dagstidningar som är prenumerantbaserade (ibid:235).
Också olika bevakningsområden styrs mer eller mindre av de båda styrfälten.
Exempelvis tycks politik och ekonomi vara mer styrda av att de ses som viktiga
och att människor bör informeras om vad som skett, medan olyckor och brott
väljs ut till nyhetssidorna mer för att de antas intressera publiken. Frågan är hur
det är med forskning som bevakningsområde. Vad framstår som viktigt och
relevant och vad som intressant, kanske till och med underhållande och kuriöst?
Och på vilka sätt kombineras urval och redigering, exempelvis så att en nyhet
som kan anses viktig och relevant för många vinklas och utformas på så sätt att
den kan uppfattas som mer intressant av en tänkt publik? (jfr Johansson
2004:235).

Journalistiken som logik och rutin

När journalistiken presenterar olika versioner av verkligheten, sker det alltså inte
utifrån varje enskild journalists bedömningar, utan enligt sedan länge inarbetade
mönster som delvis är styrda av vinst- och uppmärksamhetskrav och som följer
vad som inom medieforskning brukar benämnas medielogik. Det är ett paraply-
begrepp som inbegriper med i ed ramaturgin , som innebär exempelvis
nyhetstekniker som vinkling, förenkling, tillspetsning och polarisering, och som
har till syfte att fånga intresse och hålla kvar publikens uppmärksamhet;
medieformatet, som avser mediets specifika formspråk som (nyhets)händelsen
måste anpassas till; samt arbetslogik och arbetsrutiner, som har att göra med att
händelser och företeelser som lämpar sig för mediets sätt att arbeta lättare
passerar mediets gatekeepers (Altheide & Snow 1979; Asp 1990; Strömbäck
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2000; Johansson 2004:237f). Det vanliga är att medieforskare undersöker dessa
aspekter i relation till nyhetsbevakning, men flera av dem är aktuella även för
andra typer av redaktionellt producerat medieinnehåll, och då avser jag även
sådant innehåll som kan vara skrivet av personer utanför medieföretaget men där
urval, eventuell redigering och publicering är redaktionellt styrd. I min studie har
jag framför allt haft anledning att reflektera över de delar av medielogiken som
gäller mediedramaturgi och nyhetstekniker samt de olika genrernas formspråk
och konventioner.

De kollektiva ramar som omgärdar journalisten innebär däremot inte att han
eller hon skulle sakna inflytande över sitt arbete eller vara utan makt i sin
utövning. Tvärtom, menar Lars J. Hultén.

Journalisten som följer de kollektiva reglerna och normerna, oavsett om
han eller hon tillhör kollektivets anonyma grupp eller de namnkunniga i
frontlinjen, har stor makt i kraft av mediets karaktär genom att antingen
bekräfta de föreställningar som råder i samhället eller, om stämningarna i
tiden är sådana, gå på tvärs och ifrågasätta dem. (Hultén 1999:22).

Medierna och journalistiken är inte bara styrda av vinstintressen och aspekter av
medielogik utan också beroende av sina källor. I debatten om journalistisk
bevakning av forskning diskuteras ofta att journalisten på grund av både tidspress
och bristande kunskaper i ämnet blir alltför beroende av sina källor och
oförmögen att utöva den kritiskt granskande dimensionen av journalistrollen (se
t ex J:son Lönn 2005; Finer 2005) Svårigheterna att bedriva undersökande
journalistik är inte unika för journalistik om forskning. I sin undersökning av
hur journalister hanterar yrkesetiska problem i det vardagliga arbetet kommer
Mats Ekström och Stig-Arne Nohrstedt fram till att idealet om objektivitet/
opartiskhet och saklighet, det vill säga kravet på korrekta nyheter23, i praktiken
ofta reduceras till att korrekt återge utsagorna från ett balanserat urval av källor
(Ekström & Nohrstedt 1996:92ff)24. I de redaktionella bedömningarna av
                                           

23 Kravet på korrekta nyheter ingår i den så kallade portalparagrafen i Spelregler för press, radio och
TV (2002) utgiven av Pressens samarbetsnämnd. Stockholm: TU.
24 Tanken att (nyhets)journalistik kan vara objektiv, i betydelsen neutral skildring av verkligheten,
har problematiserats och avfärdats under så många års forskning och debatt, att knappast någon
journalist längre vågar hävda att hon eller han är objektiv i sin yrkesutövning. Att kulturella och
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saklighet och sanningshalt är det de enskilda uppgifterna som sätts i fokus, vilket
enligt Ekström & Nohrstedt leder till att man medvetet eller omedvetet bortser
från det inflytande som journalistiken har över de betydelser som skapas då
”fakta” beskrivs på vissa sätt och infogas i specifika sammanhang (ibid:97). Man
bortser också från att ett uppradande av i och för sig korrekta uppgifter inte är
tillräckligt för att texten ska kunna fungera sammanhangsskapande för läsaren
(jfr Svensson 1995:164).

Hur vi än vrider och vänder på begreppen, innebär karaktären hos mediernas
verksamhet att balans och opartiskhet är vad Bengt Nerman kallar ”en
sammansatt historia” (Nerman 1973:149). Det säger sig självt att det berättande
om verkligheten som utgör en stor del av mediernas verksamhet inte är
genomförbart utan att det sker en mängd val. Även om både företagsledning och
krafter utanför mediet har ett inflytande över medieinnehållet, ligger nästan alltid
det avgörande beslutet över vad som ska produceras och publiceras, och hur det
ska presenteras, hos den enskilda redaktionen. Handlingsutrymmet kan vara
beskuret, men vilka nyheter eller andra journalistiska produkter som ska
publiceras bestäms oftast på redaktionsnivån (Nord & Strömbäck 2004:34).
Varje medieföretag och varje redaktion inom det väljer ämnen, vinkling,
gestaltningsformer och bilder utifrån sina syften, villkor, policy och olika
aspekter av medielogik.25

Jag föredrar, liksom Bengt Nerman (1973:28), att diskutera journalistiska
val, inte urval.26 Begreppet urval kan ge intrycket att det finns en för alla given,

                                                                                                       

personliga erfarenheter och värderingar spelar roll när man följer en händelse eller företeelse och
skriver artiklar eller gör radio- och tv-inslag erkänns av de flesta. Andra ord har ersatt
objektiviteten, som saklighet, balans, opartiskhet, m fl. Men föreställningar och ideal om
objektivitet lever ändå kvar i nyhetsjournalistiken, i den konkreta verksamheten och produktionen
där reporterrösten förväntas vara relativt osynlig, nyhetstexten förutsätts vara neutral och oftast
formuleras som om där inte fanns alternativa sätt att beskriva händelsen eller företeelsen.
25 För mer ingående resonemang om mediernas villkor och arbetsformer och dess konsekvenser för
journalistikens skildringar, se på svenska exempelvis Hultén 1996, 1999; Hadenius & Weibull
2005; Ekecrantz & Ohlsson 1994; Nerman 1973.
26 Inom medieforskningen har man länge studerat nyhetsvärdering och urval – vilka av alla
händelser i världen som väljs ut som nyhetsvärdiga och ges utrymme på förstasidor eller i nyhets-
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identisk värld med ett utbud av händelser, fakta och förhållanden att välja ur.
Traditionell medieforskning om (nyhets)urval bygger på frågor om vad som
kommit med och inte i mediernas utbud. Men urval sker alltid ur ett
sammanhang som vi själva – individer och medier – väljer och skapar. Nerman
menar att begreppet urval dessutom begränsar aktörens – mediets och
journalisternas – ansvar: vi ser inte med detta begrepp de val som ligger före
urvalet. Användningen av termen val är därför att föredra, för att ta fram
handlingsmöjligheter och ”[rycka] journalisten ut ur de mekaniska rutinerna”
(Nerman 1973:28).

Tidningar, enskilda redaktioner och journalister gör hela tiden val, som
förvisso föregår eventuella former av urval: val av vilken typ av innehåll som ska
ges (mest) plats i olika delar av tidningen, policy för läsartilltal och
förhållningsätt till källorna, etiska överväganden, etc. Jag ser det alltså som en
ideologisk fråga att betona att det rör sig om just val och prioriteringar, även om
dessa inte alltid, eller kanske oftast inte, är vare sig fria eller medvetna.

En viktig utgångspunkt för denna studie är sålunda att journalister,
redaktörer och andra medieaktörer är just aktörer. Jag ser visserligen
mediearbetarna som en del av systemet, styrda av normer och värderingar att
upprepat handla enligt vissa strukturer och rutiner, men också i viss utsträckning
fria att göra redaktionella och individuella val, som inte bara följer ramarna och
är slentrianmässiga upprepningar av tidigare mönster för hur specifika frågor
behandlas inom mediet ifråga. Genom sådana aktiva val kan man åstadkomma
förskjutningar och förändringar i sätt att tänka och tala om grupper, företeelser,
etc.

                                                                                                       

rapporteringen över huvud taget. Detta urval, som görs av så kallade gate keepers på olika nivåer i
nyhetsprocessen, brukar ses som en del av det inflytande som journalister, redaktörer och
nyhetschefer har över vilken bild medierna förmedlar av världen.

•
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TEORETISKT-ANALYTISKA INFALLSVINKLAR

I mediernas framställningar av forskning om kön och genus är tankemönster,
förgivettaganden och konventioner närvarande både i talet om kön och genus
och i talet om forskning och kunskap. I följande avsnitt, samt mer konkret i
kapitel 4 om metod, redogör jag för vilka infallsvinklar och tankeredskap som
hjälpt mig att få syn på sådana mönster.

I linje med de diskursanalytiska teoribildningarna ser jag reproduktion av
diskurser som en följd av bland annat upprepade (tal)handlingar. Upp-
repningarna skapar vissa mönster och ordningar i våra sätt att tala om och
förhålla oss till människor, grupper och företeelser. För att ta ett par gamla och
förhoppningsvis delvis inaktuella exempel, räcker det inte att en enda gång
sammanlänka kvinnor med svaghet eller hysteri eller män med oförmåga att visa
känslor. Det krävs att associationerna upprepas för att betydelser ska –
åtminstone tillfälligt – fixeras. Studiens inriktning mot skapande av betydelser i
journalistiken innebär alltså analytiskt fokus på språkliga och textuella
upprepningar, men också avvikelser från mönstren och regelbundenheterna. De
teoretiska perspektiv som har varit till stöd i analysen berör därför alla just
upprepningar, rutiner och slentrian på ett eller annat sätt.

Här är det först på sin plats att peka på en möjlig feltolkning av mina
analytiska mål. Att leta efter betydelser i en text kan uppfattas som att man
försöker hitta ”diskursens dolda kärna […] hjärtpunkten hos en tanke eller
betydelse som man tror skall visa sig däri” (Foucault 1971/1993:38). I linje med
Foucault och flera andra diskursteoretiker är jag skeptisk till sådant sökande efter
de ’egentliga’ budskapen bakom språkliga formuleringar. Jag riktar i stället
uppmärksamheten mot hur språkanvändning (re)producerar betydelser eller
innebörder och mot de kontextuella villkor27 som bestämmer diskursernas
gränser.

Kön och genus som performativa upprepningar

En teoretisk infallsvinkel i studien berör hur genus skapas genom symbolik och
handling och vad mediernas innehåll kan ha för betydelse i dessa processer. Just

                                           

27 Foucault (1971/1993:38) använder begreppet möjlighetsvillkor.
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diskursanalys kan då bidra till en förståelse av hur människors sociala identiteter
skapas och förändras, av hur sociala grupper formas, maktrelationer bevaras och
motstånd formas (Fraser 1992/1997:380). Diskursteorins tankar om fixering av
betydelser och naturalisering sammanfaller med bland andra Judith Butlers
(1990/2006) tal om kön, genus och heteronorm som konstruerade genom
upprepade (tal-)handlingar. Medievetaren Hillevi Ganetz (2004) använder
begreppet genusslentrian för att beskriva hur mediernas innehåll präglas av ett
rutinartat, ofta omedvetet upprepande av stereotypa genusmönster.

De aspekter i det genusskapande talet som tas upp i denna studie är både
sådana som jag bestämt på förhand och sådana som dykt upp och framstått som
relevanta under läsningen av artikelmaterialet.

För det första har jag analyserat hur texternas innehåll och form
(re)producerar:

• kategorisering och åtskillnad mellan kvinnor och män, mellan kvinnligt
och manligt

• genuskodad norm och normalitet

• genusbaserade hierarkier28

För det andra har jag analyserat hur kvinnor och män positioneras i relation till
olika frågor, platser, förhållanden och problem, det vill säga hur positioner i
genussystemet eller genusordningen – och kanske själva ordningen –
reproduceras eller omförhandlas. I samband med det har frågan om
maktförhållandet mellan struktur och agentskap (Winther Jørgensen 2002:kap 4;
Jansson 2004:383; jfr s 45) varit aktuell . Det har visat sig intressant att studera
var i de journalistiska texterna och i relation till vilka frågor som kvinnor
respektive män positioneras som ansvariga subjekt och aktörer och när de snarare
ses som styrda av eller offer för samhälleliga och kulturella strukturer och system.

                                           

28 Aspekterna är hämtade från Yvonne Hirdmans teori om genussystemet, som bygger på
isärhållandet av könen och på den manliga normens primat (1988).
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Genrer som ideologiska format

Den inledande innehållsanalysen bekräftade den förförståelse jag hade av
mediebevakningen av forskning om kön och genus; att både de olika
tidningstyperna och de olika genrerna och redaktionerna skiljer sig mycket åt när
det gäller vilken typ av forskning som presenteras för läsarna. En del forskning
kan bli nyheter, annan inte. Somliga vetenskaper platsar på kultursidorna, andra
under vinjetten Vetenskap. Vid ett första påseende tycks dessa mönster vara
tydliga och undantagen få. En andra teoretisk ingång i min analys handlar därför
om att undersöka hur medietexter upprepar olika slags forskningsanknutna
beskrivningar, förståelser och förklaringar när det gäller kön och genus, och det
sker inom olika genrer anpassat till deras textuella och institutionella
konventioner – som också kan betraktas som ett slags ’slentrian’.

Liksom ordet genus kommer ordet genre från latinets ord för sort eller slag,
och liksom genus innebär genre en sorterande funktion. Medan genus handlar
om hur vi gör sociala och kulturella sorteringar av människor i olika sorter efter
biologiskt kön, har genre en sorterande funktion när det gäller texters (eller
exempelvis filmers) innehåll och form. Jag betraktar genrer både som
institutioner med specifika rutiner, som modeller för journalisternas skrivande
och som tolkningsramar för läsarens tolkning av texten. Todorov (1990:17f)
använder uttrycken models of writing och horizons of expectation i sin definition av
genrebegreppet. Man kan säga att genren uppstår i relationen mellan texten,
publiken och producenten (Edström 2006:42), en relation som inte bara har att
göra med innehåll och form, utan också med både det sociala och mediala
sammanhanget. Som tolkningssystem används och förändras genrer över tid (se
t ex Örnebring 2001; Edström 2006:42).

De olika redaktionella avdelningarna och vinjetterade specialsidorna i
tidningen spelar en viktig roll i min analys. Avdelningarna kan innehålla flera
olika genrer, men som jag ser det bör de betraktas som en viktig del av både det
som Bakhtin och Medvedev (1928/1994) kallar genrens interna orientering, det
vill säga dess typiska tematiska innehåll, och av dess externa orientering. Denna
har att göra med textens möte med publiken, med de (tillfälligt) fastställda
villkoren för både utformning av verket och uppfattande och tolkning av
detsamma.
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Genren utgör alltså i medievärlden en av de (när)kontexter som bidrar till
hur de journalistiska texterna utformas och hur de kan tolkas, vilket är en orsak
till  att jag funnit det intressant att jämföra diskursiva mönster i morgonpress och
kvällspress och i deras olika genrer. I mitt material är det tydligt hur genrerna och
de redaktionella avdelningarna fungerar som ideologiska format (Bakhtin &
Medvedev 1928/1994), hur ”texten […] genom genren som den förekommer i
[får] sin specifika betydelsepotential” (Bakshi 2000:16). Även de båda undersökta
tidningarna, rikstäckande morgon- respektive kvällstidning, kan betraktas som
tillhörande olika genrer som skapar ramar för skrivandet och förväntningar hos
läsarna. För tydlighetens skull väljer jag dock i det fallet att använda begreppet
tidningstyper.

Journalistik och kunskapssyn

Forskningsjournalistikens bidrag till diskurser om genus påverkas som jag ser det
också av diskurser om forskning. Det har betydelse hur artiklarna förhåller sig till
olika slags kunskap (teoribildning och utsagor om verkligheten) och
sanningsanspråk. Det har betydelse hur de olika forskningsdiscipliner och
teoretiska inriktningar som producerar vetande om kön och/eller genus
presenteras för läsaren och vilken trovärdighet och legitimitet som därmed skapas
kring dem. En viktig dimension i studier av journalistiska genrer är därför den
som berör journalistikens epistemologier29. I den analysen utgår jag från tanken
att inte bara vetenskapliga discipliner, utan även journalistiska format eller
genrer, har olika förhållningssätt till frågor om kunskap och sanning (Ekström &
Nohrstedt 1996; Reese 1990; Kasperowski 1993; Wien 2005).

Hur journalister och journalistik förhåller sig till kunskap och sanning har
förmodligen varit en fråga för mer eller mindre intensiva diskussioner lika länge
som journalistisk verksamhet har existerat. I slutet av 1800-talet och början av
1900-talet tycks det i första hand ha gällt normativa utsagor om hur journalister

                                           

29 Epistemologi är detsamma som kunskapslära, teorier om och förhållningssätt till frågor om
kunskap; om kunskapens natur, hur vi får kunskap om verkligheten, huruvida det finns någon
objektiv sanning och utifrån vilka kriterier man kan bedöma och avgöra kunskapens giltighet.
Inom nyhetsjournalistiken kan till exempel frågor om sanning, saklighet och vad som egentligen är
tillräckligt välgrundad kunskap räknas som epistemologiska spörsmål (Collinder 1983; Ekström &
Nohrstedt 1996:12ff).
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bäst skulle arbeta för att finna och skildra den sanna verkligheten. Bland annat
förespråkade Lippman (1922/1997) redan på 1920-talet att journalister i högre
grad skulle använda sig av vetenskaplig metod för att nå en sann bild av den
verklighet de skulle skildra. Senare har bland andra medieforskare undersökt
journalistikens epistemologiska grundvalar utifrån dess ideologi, praktik och
produkter (texter i vid mening). Hos de forskare jag läst och som inspirerat mitt
tänkande kring journalistiska epistemologier kan jag se två sinsemellan
sammanbundna huvudlinjer i resonemangen. Dels berör de den journalistiska
verksamhetens egna förhållningssätt till kunskapsinhämtande och sannings-
anspråk, dels släktskapet mellan dessa förhållningssätt och olika vetenskapliga
epistemologiska inriktningar.

Det behöver knappast sägas att frågor om samspel och eventuella
motsättningar mellan journalistikens och vetenskapens olika epistemologier blir
särskilt påträngande i en studie av forskningsrelaterad journalistik – och kanske
även särskilt relevanta. Som analytisk infallsvinkel är perspektivet framför allt
kopplat till studiens frågeställning om vilket slags vetande och vilka ”sanningar”
om kön och genus som tidningarna (re)producerar när de berättar om eller på
varierande sätt hänvisar till forskning av olika slag. I frågan ingår också att
fundera över vilka slags läsare de olika genrerna vänder sig till med olika former
av köns- och genusvetande, eller omvänt – vilka slags kunskaper om kön och
genus vi kan få tillgång till beroende på vilken typ av journalistik vi konsumerar.

Forskning och teoribildning kring journalistikens epistemologiska
förhållningssätt har dock som jag har uppfattat det framför allt rört sig om
nyhetsjournalistisk verksamhet och så kallad mainstreamjournalistik30. Bland
annat har resonemangen handlat om vad det innebär för människors bild av
verkligheten att nyhetsjournalistiken både outtalat och i explicita yrkesideal kan
sägas sluta förbund med en positivistisk kunskapsteoretisk grundsyn, ibland
benämnd som naiv realism eller naiv empirism (se t ex Ekström & Nohrstedt
1996; Kasperowski 1993; Reese 1990; Wien 2005).

Medieforskaren Reese (1990) talar om ett nyhetsparadigm, som inte bara är
en uppsättning regler för hur man bäst gör bra journalistik, utan också bygger på

                                           

30 Ett exempel på analys av forskningsjournalistiska förhållningssätt till kunskap och vetenskaplig
osäkerhet finns dock i Harald Hormoens studie Forskningsjournalistikk i en brytningstid (2003).
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grundläggande epistemologiska och ontologiska antaganden (Kasperowski 1993).
Paradigmet liknar positivismens, såtillvida att det bygger på ett underliggande
objektivitetsideal. Även om detta ideal har diskuterats och problematiserats länge
även bland journalister själva, går hela aktualitetsjournalistikens (inte bara
nyhetsjournalistikens) arbete idealt ut på att observera verkligheten och skildra
den så sakligt, opartiskt och sant som möjligt. Det här innebär att de flesta
journalistiska genrer lämnar lite utrymme för problematiseringar eller öppenhet
för alternativa tolkningar. Charlotte Wien (2005) gör liknande iakttagelser, men
använder sig av jämförelser med historisk forskning.

De svenska massmedieforskarna Mats Ekström och Stig Arne Nohrstedt
betraktar nyhetsjournalistikens förhållningssätt till kunskap och sanning som en
del av ett större komplex av yrkesetiska och moraliska frågor (Ekström &
Nohrstedt 1996). De gör det i relation till journalistiska yrkesrollsideal, i relation
till egna deltagande observationer och intervjuer om den vardagliga praktiken ute
på ett antal svenska nyhetsredaktioner, samt i ett teoretiskt och normativt
resonemang om sanningsidealets och epistemologiska frågors ställning inom
nyhetsjournalistikens etik.

En utgångspunkt för Ekströms och Nohrstedts resonemang är att
nyhetsjournalistiken producerar beskrivningar av verkligheten och att
legitimiteten för dessa beskrivningar är helt beroende av att de uppfattas som
”sanningsenliga och välgrundade” (Ekström & Nohrstedt 1996:12). Men de gör
också en poäng av att skilja mellan frågan om en nyhets sanning och frågan om
vad som gör att den upplevs som trovärdig. I en kritisk kommentar till Ekecrantz
och Olssons (1994) användning av dels ett som de kallar vetenskapligt dels ett
konstnärligt sanningsbegrepp (ibid:219ff), hävdar de att sanning inte handlar om
hur något upplevs utan om hur ett påstående eller en berättelse stämmer med
den verklighet som beskrivs.

Behovet av att göra denna åtskillnad härrör, som jag tolkar det, både från
författarnas inifrån- och utifrånperspektiv på journalistik. Dels diskuterar de i
första hand den nyhetsjournalistiska verksamheten (inte texten/produkten eller
mottagarna), och eftersträvar ett tydligt sanningsbegrepp (ibid:220) som
journalister kan ha nytta av och utgå från i sin dagliga praktik. Dels har de ett
normativt syfte, att man ska kunna granska journalistikens sanningsanspråk
utifrån, diskutera vilka kriterier och procedurer som är rimliga att kräva med
hänsyn till både journalistiska anspråk och publikens förväntningar (ibid:222).
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Därför behöver journalistiken ett sanningsbegrepp som är ”tillräckligt skarpt för
att ge vägledning både för journalister och konsumenter så att innebörden av
sanningsanspråket är möjlig att diskutera” (ibid:220). Om man då blandar ihop
frågan om sanning(slikhet) med frågan om trovärdighet uppstår enligt författarna
en begreppslig oklarhet som bör undvikas. ”[…] journalistiken bör utgå från det
vedertagna, realistiska sanningsbegreppet och definiera sanning som kunskap
som överensstämmer med verkligheten”.31 Ett sådant resonemang kan jag som
journalist se som fullt rimligt, men det är ändå inte adekvat i den typ av analys
som jag gör i denna studie.

Att studera kunskapssyn i texter

Studier av journalistikens epistemologier kan, som jag ser det, angripa frågan från
åtminstone två håll. Det ena är att som Ekström och Nohrstedt (1996)
undersöka hur den journalistiska verksamheten tar sig an frågor om kunskap och
sanning, både i formulerade yrkesideal och i den verkliga, konkreta praktiken ute
på redaktionerna. I sådana fall handlar frågorna om vilka krav som ställs i
samband med insamlandet av uppgifter och kommentarer, i relation till
källkontroll m m, för att de journalistiska anspråken på att presentera giltig och
kanske även sann kunskap ska anses uppfyllda.

En distinktion mellan vad som är sant respektive framstår som trovärdigt kan
naturligtvis vara intressant i relation till journalistiska förhållningssätt och
praktiker, både när det gäller insamlandet av uppgifter och presentationen av
olika bilder av verkligheten. I min studie ser jag det som svårt att göra denna
åtskillnad eftersom den angriper frågan om journalistiska texters förhållningssätt
till kunskap utifrån vilken gynnad tolkning de inbjuder läsaren till. I det fallet går
det inte att göra någon skarp åtskillnad mellan sanningsaspekten och
trovärdighetsaspekten. Ju mer trovärdig en berättelse framstår, desto större är
möjligheten att den uppfattas som en sann eller åtminstone giltig verklighets-

                                           

31 Ekström & Nohrstedt medger att ett sådant sanningsbegrepp, grundat i den kritiska realismens
kunskapssyn, inte löser problemen i den journalistiska praktiken eller är någon garanti för att
sanningsanspråken uppnås. Däremot, menar de, ger det större klarhet om vad nyhetsjournalistikens
anspråk på sann, saklig och välgrundad kunskap egentligen innebär och möjliggör en meningsfull
diskussion om huruvida journalistiken förtjänar allmänhetens förtroende eller ej när det gäller just
dessa frågor (1996:221).
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beskrivning, även om där kan finnas vissa skillnader beroende på läsarnas sak-
kunskaper, utbildning m m.

När jag framöver analyserar och diskuterar hur de olika journalistiska
genrernas epistemologiska förhållningssätt påverkar vilka olika genusdiskurser
som (re)produceras, är det därför inte utifrån frågor om vad som är sant eller hur
skribenterna har hanterat faktas överensstämmelse med verkligheten. Mina frågor
handlar snarare om vilka olika typer av kunskap som ges utrymme och hur de
representeras, vad som i texterna framställs som fakta, vilka trovärdighets- och
legitimitetsmarkörer som kan tänkas framkalla intryck av trovärdighet och
sanning.

Efter denna genomgång av teoretiska utgångspunkter och analytiska infalls-
vinklar går jag i nästa kapitel in på tidigare forskning som berör olika aspekter av
min studie.
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Kapitel 4

Tidigare forskning: genus och
vetenskap i medierna
Mitt forskningsämne, genusdiskurser i journalistikens representationer av
forskning om kön och genus, placerar min studie i skärningspunkten mellan flera
viktiga och aktuella forskningsområden. För det första gäller det förstås forskning
om journalistik och medier. Sedan många år tillbaka är massmediernas villkor
och innehåll och deras betydelse för reproduktionen och produktionen av
samhälleliga och kulturella mönster föremål för kritisk granskning och reflektion,
både i samhällsdebatt och forskning. För det andra har mitt arbete viktiga
beröringspunkter med flera av de områden som kan sägas ingå i det stadigt
växande området ”forskning om forskning,” (se t ex Benner 1993), med
inriktningar som vetenskapens och populärvetenskapens (idé)historia, veten-
skapssociologi, vetenskapsteori, m fl. Framför allt är det de allmänt vetenskaps-
kritiska och specifikt de feministiska vetenskapskritiska strömningarna inom
dessa discipliner som har haft betydelse för denna studies idémässiga och
praktiska grogrund (se kapitel 2).

Min positionering i forskningsfältet har dock närmast beröring med tre
forskningsområden. Det gäller forskning med genusperspektiv på medier och
journalistik, forskning om vetenskapsjournalistik och forskningsanknuten
journalistik samt sist, men absolut inte minst, forskning om genusmönster i
vetenskaps-journalistiska eller forskningsanknutna texter.

GENUS I MEDIER OCH JOURNALISTIK

Som en del av den så kallade Andra vågens kvinnorörelse växte det under 1970-
och 80-talen fram en mediekritik både bland journalister, aktivister och forskare.
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Den amerikanska forskaren Gaye Tuchman (1978) använde begreppet symbolic
annihilation, det vill säga symbolisk utplåning, för att karaktärisera frånvaron av
kvinnor och deras erfarenhetssfärer i medieutbudet. Kartläggningar både i Sverige
och internationellt visade att kvinnor var underrepresenterade i journalistiken i
både text och bild (Gallagher 1981) och när de väl var representerade var det ofta
utifrån stereotypa könsroller (Kleberg 2006:33).

Den feministiska medieforskningen gick således också ut på att utläsa och
ifrågasätta konserverande och förtryckande könsstereotyper och traditionellt
könsrollstänkande i mediernas innehåll och verksamhet. En del av problemet
ansågs vara traditionell nyhetsvärdering och andra journalistiska ideal, som ledde
till en viss typ av innehåll med fokus på så kallade hårda nyheter från
samhällsområden som traditionellt dominerades av män, exempelvis krig,
näringsliv, politik och ekonomi. Ett argument från kritiserade redaktioner har
varit att de bara speglar verkligheten, där ju kvinnor är i minoritet på sådana
poster som ofta används som källor inom journalistiken. Studier har dock visat
att kvinnor har en högre representation i samhällslivet än vad som återspeglas i
medieutbudet (Kleberg 2003:16; Edström & Jacobsson 1994).

Trots många år av feministisk mediekritik är genusperspektiv fortfarande
relativt ovanligt inom forskning om journalistik och medier. Fortfarande utgör
genusrelaterad forskning mindre än tio procent av medieforskningen i Sverige
(Kleberg 2006:11). Hittills har den dominerats av kvinnoforskning och
feministisk medieforskning (ibid). Bland studier med genusperspektiv på
journalistik hittar vi flera historiska studier, exempelvis om kvinnliga journalister
och deras arbete (Lundgren 2002; Stål 2002; Ney 1997; 1998 red; 2002).  Andra
har studerat kvinnors (och mäns) plats inom journalistiken och förhållanden på
redaktionerna när det gäller jämställdhet, fördelningen av arbetsuppgifter mellan
kvinnor och män (se t ex Djerf Pierre 2003; 2004; Löfgren Nilsson 2004). En
tanke hos både feministiska kritiker och redaktioner var att fler kvinnliga
journalister skulle leda till förändringar av innehållet (Kleberg 2006:37),
exempelvis till att synliggöra och uppvärdera kvinnors liv och kvinnliga värden.
Dominansen för så kallade hårda nyheter skulle minska till förmån för mjuka
bevakningsområden som utbildning, sociala frågor och miljöfrågor.

Skillnader mellan kvinnlig och manlig nyhetsvärdering, sätt att välja källor
och skriva har varit föremål för flera nordiska studier (se bl a Hultén 2000;
Löfgren Nilsson 1992; 2000; Eide 1993; Zilliakus Tikkanen 1993). Aktuella
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studier visar att det har skett förbättringar, men andelen män som intervjuas i
TV-nyheterna har endast sjunkit från 90 procent på 1970-talet till 75 procent
idag (Löfgren Nilsson 2004). Kvinnliga offentliga företrädare är vanligare i så
kallade mjuka nyheter än i hårda, och det är fortfarande vanligast att kvinnor
intervjuas som privatpersoner i både hårda och mjuka nyheter (ibid; Kleberg
2006:38).

Under senare år har den socialkonstruktivistiska teoribildningen lett till fler
studier kring mediernas representationer av kvinnor och män och konstruktioner
av femininitet och maskulinitet, men när det gäller sådan forskning överväger
studier av fiktion, veckopress och reklam. Två av undantagen är Maria Edströms
studie av massmediernas eliter, där material från både fakta och fiktion analyseras
(Edström 2006), samt Madeleine Klebergs studie av hem- och familjereportage i
svensk TV åren 1956-1969 (Kleberg 1999).

Fortfarande är det svårare att hitta studier om konstruktioner av maskulinitet
i medierna (se dock MacKinnon 2003; Beynon 2002; Craig 1992). Det är också
möjligt att sådana frågeställningar har tagits upp inom andra ämnen än
journalistik- och medieforskning. Det är inte heller särskilt vanligt inom svensk
och nordisk medie- och journalistikforskning med fokus på språkliga aspekter i
kombination med ett kritiskt eller feministiskt genusperspektiv (Edlund, Erson
& Milles 2007:143).

FORSKNING OCH VETENSKAP I MEDIERNA

I det här avsnittet beskriver jag några olika infallsvinklar på hur forskning
representeras i medierna.

Studier av vetenskaps- och forskningsanknuten journalistik

Olika nordiska studier visar att hänvisningar till vetenskapliga källor har blivit
allt vanligare inom olika journalistiska genrer – inte endast i det som brukar
benämnas vetenskapsjournalistik (Albaek m fl 2002; Finer 2005; Petersson &
Carlberg 1990:105ff). Journalister vänder sig i allt högre grad till forskare för att
få förklaringar och kommentarer till olika händelser och företeelser i samhälle
och kultur. Studier av hur medierna framställer forskning och vetenskap har
kommit fram till att bevakningen är mer okritisk och refererande än annan
nyhetsjournalistik (Nelkin 1987/1995; Hornmoen 1999; 2003; Kasperowski
1993; Stjernlöf 1993; Finer 2005; J:son Lönn 2005). Att forskare i sin roll som
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experter oftast får stå oemottsagda och sällan utsätts för analys och kritisk
granskning, är ett mönster som framkommer såväl i J:son Lönns studie av
arbetsmiljöbevakning (J:son Lönn 2005:155) som i Monika Djerf Pierres studie
av miljöjournalistik (Djerf Pierre 1996:335f). Annika Sjölander (2004:89ff)
kommer i sin undersökning av kärnavfallsdiskursen i Malå fram till att experter
har stor tyngd i debatten och i medierapporteringen. Till stor del följer
mediebevakningen utredningsagendan, men medierna lyfter också fram
expertisbaserade motbilder (ibid 2004:90ff). Hon drar slutsatsen att forskare och
andra experter ingår i den dirskursiva kampen om vad som kan betraktas som
legitimt vetande.

Framför allt tycks det vara naturvetenskaplig och medicinsk forskning som i
medierna framstår som neutral i sitt genomförande och dess resultat som
objektiva och oproblematiska. De flesta större studier hittills om mediernas
representation av forskning och vetenskap gäller amerikanska förhållanden och
de flesta saknar genusperspektiv. Det finns dock undantag som jag återkommer
till senare i detta kapitel.

En av de vanligaste typerna av forskningsjournalistik, även i mitt material, är
den som handlar om medicinsk forskning. Medicinjournalistik hör till de mest
kritiserade inriktningarna inom forskningsjournalistiken och har anklagats för att
betona sensationer, mirakelmediciner, larmrapporter, etc (se t ex Levi 2000).
Denna typ av nyheter har vad som krävs av en bra ”story”. Ragnar Levis
beskrivning av nyheter om medicin skulle – till viss del – kunna handla om mitt
forskningsmaterial:

When it comes to the crunch, fascinating medical stories – like most soap
operas – are all about death, fear, hope, power, sex, love, and care (Levi
2000:9).

I en brittisk studie har forskaren Vikki Entwistle (1995) intervjuat tio medicin-
journalister från dagstidningarna Daily Telegraph, Guardian, Independent och
Observer och gjort en analys av nyhetsartiklar i samma tidningar. Artiklarna
bygger på uppgifter i artiklar från facktidskrifterna BMJ eller Lancet under några
veckor 1991 och 1992 (se även Finer 2005:86). Entwistle kommer fram till att
81 procent av artiklarna bygger på en pressrelease från tidskriften. Hon menar att
överensstämmelsen mellan facktidskrifter och press kan medför att vikten av
enstaka medicinska vetenskapliga artiklar överbetonas, på ett annat sätt än om
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journalisterna vägde samman resultaten av flera artiklar i samma ämne
publicerade över en längre tid. Det finns också, enligt Entwistle, en tendens att
rapportera utförligt om sjukhusbaserad forskning, medan forskning om sociala
orsaker till ohälsa förbises (Entwistle 1995; se även Finer 2005:86).

I en annan studie (Bartlett m fl 2002) undersöks i vilken mån tidskrifternas
och dagstidningarnas dagordning stämmer överens när det gäller positiva
respektive negativa nyheter. Studien bygger på 1193 artiklar i alla nummer av
Lancet och BMJ 1999-2000. Av dem presenterades 517 i pressreleaser, vilket gav
89 artiklar i de brittiska tidningarna Times och Sun. Sju procent av
tidskriftsartiklarna gav upphov till artiklar i dagstidningarna (Finer 2005:86). I
tidskrifterna förekom både positiva och negativa nyheter, men dagstidningarna
visade en tydlig förkärlek för de dåliga nyheterna (ibid:87). Journalisterna
prioriterade också pressreleasernas nyheter om kvinnohälsa, fortplantning och
cancer. De publicerade dessa nyheter oftare än nyheter om barn, gamla och
psykisk hälsa.

Dick Kasperowski har i en C-uppsats om Dagens Nyheters material om
teknik och vetenskap 1980-1992 urskiljt fem vetenskapsjournalistiska nyhets-
typer32:

Sensation: Positivt laddad nyhet. Den är beroende av ett visst mått av
överraskning och stora konsekvenser. Sensationsnyheten handlar inte om
skeenden eller längre händelseförlopp, utan avgörande moment och brott från
det normala händelseflödet, avvikelser från det förväntade. Den har ofta en
dramatisk framställningsform. Exempel ur mitt material skulle kunna vara
nyheten om att kvinnor kan få ny livmoder av sin mamma.

Larm/hot: Upplagt som sensation, men med negativ laddning. I mitt material
handlar larmnyheterna exempelvis om cancer orsakad av p-piller och om de svåra
följder de låga födelsetalen kan få i framtiden, för samhället och för enskilda
kvinnor.

Nytt från forskningsfronten: Vanligtvis en bearbetning av mer etablerade
vetenskapliga resultat. Detta eftersom det allra senaste från forskningsfronten ofta

                                           

32 De två första är hämtade från Dorothy Nelkin (1987/1995).
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är en så pass provisorisk eller icke bekräftad kunskap att forskarna inte vill gå ut
med den, eller att den inte kan behandlas som nyhet.

Hur går det till?: Pedagogiskt ideal, undervisande ton i förhållande till läsaren
och materialet. Handlar ofta om vetenskapliga “sanningar”. Denna typ av
forskningsjournalistik är inte särskilt vanlig i mitt material. Möjligen kan artikeln
Heterosexuell – så funkar det (DN/Hahne 010721) och vetenskapsredaktionens
artiklar om att Trots allt har nog även celler kön (DN/Bojs 010428) och om köns-
bestämning Är vi kanske lite av både och? (AB/Annell 010213) sägas ha en
pedagogisk och förklarande ton.

Metadiskussion: Handlar om forskning mer övergripande. Exempel är artiklar
om forskningspolitik, forskningsinformation, vetenskapliga/teoretiska diskussio-
ner och kontroverser, konferenser, och dylikt. Sådana artiklar finns i mitt
material framför allt på kultursidorna.

Kasperowski delar också in vetenskapsbevakningen i DN under de studerade
åren i tre perioder: DN Teknik och vetenskap 1980-199033, efterföljaren Miljö-
hälsa-vetenskap 1990-1992 samt en period 1992-1993 då forskning och
vetenskap tas upp som en del av den allmänna nyhetsbevakningen. Han kommer
fram till att olika arbetssätt dominerar de tre perioderna.

Det första benämner han reflekterande. Detta arbetssätt präglas av en
journalistik som är tidsaktuell men sällan dagsaktuell och av att vetenskaps- och
teknikreportrarnas insamlingsmetoder är textnära. Ofta går de till originalkällor
som böcker och specialtidskrifter. Förhållandet till forskarna beskrivs som att
journalisterna tolkar forskarnas perspektiv med utgångspunkt från texter, alltså
en inomvetenskaplig kontext.

Det andra arbetssättet är det deltagande och dominerar Miljö-hälsa-
vetenskap-perioden. I denna materialgrupp finns både tids- och dagsaktuella
artiklar. Insamlingsmetoderna är forskarnära, exempelvis intervjuer och närvaro
vid konferenser. Förhållandet mellan forskare och journalister beskriver
Kasperowski här som en interaktion med utgångspunkt från vetenskapen, men
med riktning mot social-politisk-ekonomisk kontextualisering.

                                           

33 Namnet på specialsidorna ändras ibland under perioden till Vetenskap och teknik eller bara
Vetenskap.
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Under den period 1992-1993 då forskning återfinns inom den allmänna
nyhetsbevakningen dominerar vad Kasperowski kallar ett responsivt arbetssätt.
Nyheterna är mestadels dagsaktuella och forskarnas funktion att kommentera
olika sociala, politiska och ekonomiska nyheter som journalisterna fångat upp
från andra medier. Vetenskapens funktion i materialet är att ge tyngd och färg åt
nyhetsberättelsen.

Alla modeller av den typ som Kasperowski kommer fram till måste betraktas
som förenklingar av en komplex verklighet, men jag ser modellerna som
relevanta och till stor del typiska även för det material som analyseras i min
studie34.

En studie som till en del berör journalistik om forskning är Eva J:son Lönns
Jobb(iga) nyheter. Om dagstidningars bevakning av arbetsmiljöfrågor (2005). Med
utgångspunkt i teorin om framing, eller nyhetsramar, undersöker J:son Lönn dels
i vilken omfattning sju dagstidningar bevakar arbetsmiljöfrågor, dels inom vilka
typer av nyhetsramar det presenteras. J:son Lönn har ett visst genusperspektiv i
sin studie, i det att hon jämför hur kvinnliga respektive manliga journalister
skriver om arbetsmiljöfrågor, men de delar av resultaten som är mest relevanta i
relation till min studie är de där hon visar hur de olika nyhetsramarna är effekter
av tidningarnas och redaktionernas olika villkor (ibid:175ff). I hennes studie
skiljer Aftonbladet sig från de övriga tidningarna genom att innehålla största
andelen artiklar med nyhetsramar som kan sägas betona dramatik och sensation.
Bland annat hade tidningen den största andelen alarmerande vetenskapsartiklar
(J:son Lönn 2005:183).

Även analysen av det J:son Lönn kallar vetenskapsramen i nyheterna om
arbetsmiljö liknar en del av de drag jag hittar i mitt material. Exempelvis byggde
vetenskapsramen ofta på tal om problem, orsak och lösningar, och problemet,
exempelvis risker i arbetsmiljön, var ofta det som betonades mest.

Diskursanalys av forskningsjournalistik och populärvetenskap

I sin studie Forskningsjournalistikk i en brytningstid (2003) har Harald Hornmoen
gjort en kritisk diskursanalys av 1990-talets vetenskapsjournalistik i USA. En av

                                           

34 Se kapitel 7.
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hans slutsatser är att forskningsjournalistik i stor utsträckning sker enligt en linjär
sändar-mottagar-modell och att vetenskapen kommuniceras inom ramen för
kunskapsmässiga hierarkier med forskarna i toppen och en förmodat oupplyst
allmänhet som mest underordnad (Hornmoen 2003). Journalister och medier
uppfattas i sådana fall endast som en länk och förmedlare av forsknings-
information. Forskningsjournalistiken tenderar dock att bli mer kritisk under
den period Hormoen studerar.

En studie som i sitt angreppssätt har många likheter med min studie är Ann-
Sofie Bakshis Tilltro och misstanke. Genteknik och fosterdiagnostik i det offentliga
samtalet (2000). I sin undersökning av hur genteknik, utifrån exemplet
fosterdiagnostik, framträder i det offentliga samtalet, drar Bakshi slutsatser om
hur genrespecifika villkor får ideologiska konsekvenser för hur gentekniken
framställs; för vilka berättelser som konstrueras om genteknikens relation till
Människan och om dess inverkan på vår framtid. Hon har med en
diskursanalytisk ansats studerat fem olika publikationsgrupper: dagstidningar,
populärvetenskapliga tidskrifter, en branschtidning för läkare, en intressetidskrift
för en handikapporganisation, samt riksdagsmotioner som exempel på det
offentliga samtal där gentekniken förekommer både som nyhet och som föremål
för debatt.

När det gäller dagstidningarna ser Bakshi (2000) att genren har betydelse, att
innehåll och form samspelar i formuleringen av gentekniken som ämne, i hur
dess mening framträder. Dagstidningsnyheterna andas framtidsoptimism när det
gäller genteknik, men har också inslag av ifrågasättande och debatt genom att de
för in andra diskurser än de vetenskapliga, till exempel från politiska och
samhällsvetenskapliga kontexter. På ledar- och debattsidorna förekommer kritik
både mot trög politisk process och mot medicinsk forskning. Det pågår en
diskursiv kamp på den offentliga arenan.

Forskning i kulturjournalistiken

Ända sedan den moderna pressens utveckling under 1700-talet har tidningarna
innehållit kulturmaterial, främst litteraturkritik. Under lång tid var artiklar om
kultur spridda på olika platser i tidningarna och det var först under 1900-talet
som de började samlas mer systematiskt till vissa sidor (Forser 2002).

Tidigare forskning och debatt kring kultursidorna tar bland annat upp hur
de kan koppas till tidsandan, exempelvis under 1970-talets mycket
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samhällsinriktade och kritiska innehåll (Frenander 1999). De kan betraktas som
en ”känslig seismograf” för vad som pågår i kultur och samhälle (Helander, red.
1996). Tidigare kulturredaktören Tomas Forser (2002) analyserar och diskuterar
hur det ser ut på kulturavdelningarna idag, med ökad kommersialisering och
”journalistisering”, som innebär större andel av för kultursidorna nya genrer:
nyhetsartiklar och reportage, personporträtt av konstnärer och kändisar, fler
snabba och billiga recensioner.

Det som har skrivits om kulturjournalistik är för övrigt till stor del
debatterande texter35. En del infallsvinklar i den debatt som förts de senaste tio
åren om pressens kultursidor och kulturjournalistikens kris, dess marginalisering
och dess innehåll är ändå relevanta att ta upp här. De berör nämligen
bevakningen av forskning och den kulturkritiska diskussionen kring
vetenskapliga idéströmningar och teorier. En sådan kritik är den som hävdar att
den relativt sett billiga bevakningen av litteratur och andra konstarter prioriteras
framför utrymme åt andra humanistiska ämnen och frågor (Helander 1996). En
annan kritisk infallsvinkel är den som problematiserar och ifrågasätter
kulturjournalistikens integritet. Vad får det för betydelse att kulturbevakningen
till stor del sköts av medarbetare som är ”havererade humanister”36 (eller för den
delen verksamma sådana, min anm.), eller att kritiker och författare ingår i
samma ”litterära klubb” (Forser 2002:168ff)? För det tredje har inslag i
diskussionen handlat om att kultursidorna sällan eller aldrig tar upp
naturvetenskapliga ämnen. Medan företrädare för humaniora ofta beklagar sig
över mediernas generella ointresse för deras ämnesdiscipliner och forskning (se t
ex Helander, red. 1996), påpekas också i debatten att de humanistiska
vetenskaperna och forskarna av hävd har haft och fortfarande har ”hemortsrätt på
kultursidorna” (Luthersson 1996:18). En historisk bakgrund till det är sannolikt
att främst litteratur- men också annan kulturkritik utgjort själva grunden för

                                           

35 Den diskussion som förts har dock ofta inbegripit synpunkter från både forskare och journalister
(se t ex sammanställningarna i Massmedierna och humaniora (Helander, red. 1996) samt Två
världar – en sol (Frankel, red. 1997). Om de olika genrer som finns representerade på kultursidorna
finns en del skrivet, framför allt om litteraturkritiken. Om dess mediala form ur ett svenskt
perspektiv skriver bland andra Thomas Forser i Kritik av kritiken (2002), där man också hittar en
beskrivning av dagspressens kultursidors utveckling.
36 Thure Stenström i Helander (1996:37ff)
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kultursidornas framväxt (Forser 2002). Utvecklingen av kultursidorna skedde
dessutom under en period efter andra världskriget, då kunskaper inom de
naturvetenskapliga ämnena redan avförts från innehållet i det man kallar
bildning (Hanson i Frankel, 1997:11ff) .

Artiklar som presenterar och/eller diskuterar naturvetenskaplig forskning
lyser däremot i stort sett med sin frånvaro på kultursidorna. I det avseendet är
bevakningen av forskning om kön och genus inget undantag. Som den inledande
innehållsanalysen har visat domineras den forskningsrelaterade kulturjournalistik
som berör frågor om kön och genus av humanistiska ämnen och av historiska
och litteraturvetenskapliga perspektiv. I en diskussion mellan kulturredaktörer
och forskare om relationen mellan kultursidorna och naturvetenskapen37 var en
förklaring att det inom naturvetenskaperna oftast positivistiska förhållningssättet
inte går ihop med kultursidornas vilja att, som kulturredaktör Ingrid Elam
uttryckte det, ”[…] odla tvivlet, inte trosvissheten” (ibid:10). Hon menar att rent
beskrivande artiklar inte ses som intressanta för just kultursidan. Flera
kulturredaktörer hävdade dock att de visst vill ta in artiklar om natur-
vetenskapliga frågor. Det är naturvetarna som inte vill, kan eller vågar skriva.
Detta förklaras bland annat med rädsla för kritik eller repressalier – både från
mindre populariseringsvänliga kollegor och från det omgivande (vetenskaps)
samhället, där exempelvis biologiska förklaringar inte alltid ses som politiskt
korrekta och där positivismen på sina håll är starkt ifrågasatt (ibid).

Naturligtvis förekommer det på kultursidorna även en mängd artiklar som
inte berör forskning över huvud taget, men de faller utanför min studie. Man
kan också hävda att kulturjournalistikens olika former av kulturkritik (exempelvis
litteratur-, musik- och konstkritik) alltid utgör en länk till de motsvarande
akademiska ämnesdisciplinerna och deras diskursiva praktiker – även i de fall då
texterna inte direkt behandlar forskning. Ibland är förbindelsen konkret och
direkt, till exempel genom att akademiker även fungerar som kulturskribenter,
ibland mer indirekt genom exempelvis kulturjournalisters användande av litterär
och akademisk stil.38

                                           

37 Sammanfattad i Frankel (1997).
38 För en diskussion om relationen mellan litterär och publicistisk offentlighet, mellan kritik och
journalistik, se t ex Nordiskt kultursamarbete – och kultur i cyberspace, temanummer av Nordiska
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KÖN OCH GENUS I JOURNALISTIK OM FORSKNING

Medan feministiska och genusinriktade vetenskapsstudier har varit relativt
vanliga de senaste decennierna, är forskning med genusperspektiv på vetenskaps-
journalistik och forskningsanknuten journalistik svårare att finna. Här tar jag
upp ett par exempel på studier som teoretiskt, metodiskt eller resultatmässigt har
relevans för min egen undersökning.

Genusforskning i pressen

Under slutarbetet med denna studie publicerade Nationella sekretariatet för
genusforskning hösten 2007 rapporten Genusforskning i pressen. En undersökning
av hur svensk press bevakat genusforskning under åren 1997-2006, skriven av
Jimmy Sand. Undersökningen tar sin utgångspunkt i den debatt som blossade
upp efter TV-dokumentären Könskriget våren 2005, i vilken enskilda
genusforskares tro-värdighet ifrågasattes. I den efterföljande debatten, som till
stor del fördes i medierna, ”generaliserades bilden av en enhetlig och tvivelaktig
forskning, som vem som helst kunde tycka vad som helst om”39. Även
utvecklingen och tillväxten av forskning inom genusvetenskapen nämns som en
viktig anledning att undersöka mediebilden av genusforskning. ”Hur
genusforskningen bevakas, vilka aspekter som lyfts fram ur ett brett fält, kan få
konsekvenser för allmänhetens och makthavares uppfattning om ämnet” (Sand
2007:30).

De frågor som rapporten försöker besvara har dock endast att göra med
mediebilden av genusforskning, inte med effekter, det vill säga pressens
eventuella roll i vad som av många har beskrivits som en backlash för
jämställdhetspolitik och genusforskning (Sand 2007:6). Det som undersöks är
utvecklingen när det gäller mängden artiklar om genusforskning, inom vilka

                                                                                                       

ministerrådets skrift Tema Nord (1995:628). För problematiserande kommentarer angående
forskares deltagande på kultursidorna, se Thure Stenströms bidrag i Massmedierna och humaniora
(red Helander 1996: 37ff) samt Forser (2002).
39 Ur rapportens förord, skrivet av sekretariatets föreståndare Anne-Marie Morhed.
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sakområden forskningen har uppmärksammats och om sakområdena skiljer sig åt
mellan ledare och debattartiklar kontra nyhetsjournalistik.

Dessa frågor liknar några av dem jag ställer i min studie, men i
genussekretariatets rapport rör det sig om ett mer avgränsat material, utifrån
sökorden genusforskare, genusforskning eller genusvetenskap, och om en längre
tidsperiod. Undersökningen är också mer översiktlig och kvantitativ i sin
inriktning. En delstudie har dock ett mer kvalitativt angreppssätt. Det är den där
materialet ur de tre tidningar år 2004 och fem tidningar år 2006 som publicerat
mest om genusforskning, analyseras. Åren är valda för att de ligger före respektive
efter det år, 2005, som utmärker sig i antal artiklar på grund av två stora
mediehändelser: SVT-dokumentären Könskriget och bildandet av det politiska
partiet Feministiskt initiativ. I den delen undersöks i anslutning till vilka
sakområden tidningarna omtalar genusforskning samt om intrycket som ges är
positivt, negativt eller neutralt.

I korthet är resultaten av studien att andelen artiklar som berör genus-
forskning ökar i arkiven för varje år, och att mängden artiklar inte skiljer sig
nämnvärt åt mellan åren 2004 och 2006. Däremot är en stor skillnad mellan
åren att det 2004 är fler tidningar som har åtminstone någon artikel som berör
genusforskning, medan det är några tidningar som skriver mer om genus-
forskning år 2006 (Sand 2007:31). På nyhetsplats är bevakningen i stort sett
konstant från 2004-2006, men debattartiklarna är betydligt färre det sista året.
Bilden av genusforskning är i nyhetsrapporteringen mest positiv eller neutral,
medan den i ledare och debattmaterial oftare är negativ.

Forskning om genus i vetenskapsjournalistik
och populärvetenskap

Dorothy Nelkin (1987/1995) är en av de mest kända forskarna med inriktning
på vetenskapsjournalistik och har bland annat genomfört en större studie av
amerikansk forskningsjournalistik. I kapitlet ”The scientific mystique” (ibid:14ff)
tar hon bland annat upp hur kvinnliga forskare beskrivs på andra sätt och får
andra typer av frågor än manliga dito, på ett sätt som skapar stereotypa
representationer av femininitet. Den del av kapitlet och Nelkins undersökning
som är mest relevant i relation till min studie, är dock den hon ägnar åt
vetenskapliga teoriers auktoritet i medierna. Hon visar hur beteendeteorier som
bygger på sociala stereotyper tycks mer attraktiva och bevakas mer än
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vetenskaplig teori i stort. Därmed får teorier om evolutionsbiologi och naturligt
urval, använda för att förklara mänskligt beteende, stort utrymme i pressen. Och
särskilt dras pressen till sociobiologins kontroversiella förklaringar av
könsskillnader (Nelkin 1987/1995:22).

De här forskningsresultaten stämmer väl med andra forskares och debattörers
iakttagelser. Den biologiska forskning som hittills fått mest uppmärksamhet i
medier, framför allt på den populärvetenskapliga arenan och i veckopress och
populärpress av olika slag, tycks vara den som använder forskningsrön om
exempelvis hjärnbalkens struktur, hormoners förekomst och funktioner eller
någon nyfunnen gen för att dra slutsatser om mänskliga egenskaper och
beteenden, ofta kopplade till könsskillnader. Fausto-Sterling (2000:124)
beskriver till exempel hur kulturellt och könspolitiskt färgade tolkningar av
hjärnforskningens resultat ”valsade runt” (”tangoed”) i populär-pressen på
ungefär samma sätt under 1930-talet som idag. I en studie av fem
engelskspråkiga vetenskapliga tidskrifters artiklar om genforskning 1980-1997
visar Alan Petersen att genforskningen beskrivits på ett sätt som implicerar att de
gener som är ansvariga för skillnader i kön och sexuell orientering kommer att
kunna hittas, och att genetiker kan lösa gamla mysterier om beteendemässiga och
fysiska skillnader mellan män och kvinnor, mellan homosexuella och hetero-
sexuella (Petersen1999:178).

De här mönstren kan delvis ha att göra med att dagstidningar och
populärpress hämtar sina uppslag och inspiration från vetenskapliga tidskrifter.
Dessa i sin tur tenderar att hellre publicera undersökningar som påvisat positiva
resultat (förekomst av könsskillnader) än de som inte kunnat visa på några
signifikanta skillnader (Hamberg 2000). Möjligen är det också så att forskare
själva ser frånvaron av skillnader som icke-resultat och väljer att inte publicera.
Men förutom dessa möjliga förklaringar, tror jag det finns en som kan relateras
till journalistikens egen logik.

Jag har tidigare beskrivit hur journalistikforskare har sett paralleller mellan
ett nyhetsparadigm och det positivistiska vetenskapsparadigmet. Det som gäller i
dessa är det synligt observerbara, det som kan ge standardiserade, entydiga och
icke problematiserande beskrivningar. Jag föreställer mig att forskning som
strävar efter grundläggande och slutgiltiga förklaringar av könsegenskaper,
sexualitet etc, appellerar till aktualitetsjournalistikens paradigm. Det handlar om
det igenkännbara. Tillspetsat, och utan att räkna med variationer mellan olika
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nyhetsredaktioner, kan man säga att de båda diskursiva praktikernas verklighets-
uppfattningar går ihop och resultatredovisningarna från positivistisk forskning
upplevs av journalisterna som konsonanta40 med redaktionens och allmänhetens
världsbild.

Det finns dock forskning som visar variationer i populärvetenskapliga
diskursers föreställningar om kön och genus. I sin studie av vetenskapliga och
populärvetenskapliga tidskrifter analyserar Cecilia Åsberg (2005) de diskursiva
kunskaps-, fantasi- och föreställningslandskap som uppstått kring ”det genetiska”
i gränszonen mellan vetenskap och populärvetenskap. I korthet kommer hon
fram till att populär/vetenskapens framställningar av gener både reproducerar för
givet tagna föreställningar kring reproduktion, heterosexualitet och kön, och
innebär en potential för förskjutningar av betydelser t ex kring vad som är natur
respektive kultur.

Till sist: I mitt material finns en mängd forskningsrelaterad kultur-
journalistik, exempelvis recensioner av avhandlingar och annan forsknings-
litteratur, kulturessäer med vetenskaplig grund, etc. Någon forskning om denna
typ av journalistik betraktad just som forskningsjournalistik har jag inte kunnat
finna41.

                                           

40 Nyhetsforskarna Galtung & Ruge (1962) använder begreppet konsonans (medljudande) för att
tala om hur journalistikens urval leder till att de händelser mediepubliken får ta del av visserligen
ofta är avvikande från det vardagliga, men ändå överensstämmande med den kulturellt
dominerande uppfattningen om världens beskaffenhet.
41 Jag kommer däremot att behandla formaspekter och genrekonventioner hos såväl nyhets-
journalistik som kulturjournalistik i kapitel 7.
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Kapitel 5

Metoder, material och
tillvägagångssätt
Som har framgått i teorikapitlet har jag valt att närma mig de
forskningsanknutna texterna utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv. Jag
betraktar således inte diskurs-analys som en enskild metod, utan som ett
analytiskt perspektiv och angreppssätt vars intentioner kan uppnås med
användandet av en ’familj’ av olika metoder för att analysera text och utsagor (jfr
Ljuslinder 2002:41; Bakshi 2000:47). I detta kapitel beskriver jag de metoder jag
valt att använda för analysen av just det dagstidningsmaterial jag arbetar med.
Dessutom motiverar jag val och urval av material. Till att börja med vill jag dock
redogöra för några övergripande analytiska strategier som har fungerat som
tankeredskap i arbetet och knyter tillbaka till teorikapitlets resonemang om vad
diskursanalys går ut på.

ATT FÖRSÖKA SE DET FÖR GIVET TAGNA

Diskursanalysen riktas mot de sätt på vilka språk organiseras, ordnas i mönster
och skapar betydelser. Men det stannar inte vid detta. De flesta diskursanalytiska
inriktningar och framför allt de som tillämpas inom samhällsvetenskapliga
ämnen har ett prövande eller kritiskt förhållningssätt. Analysen går ut på att
plocka isär eller dekonstruera42 utsagor i tal, text och bild för att avtäcka det för

                                           

42 Begreppet dekonstruktion myntades av den franske filosofen Jacques Derrida på 1960-talet.
Termen avser en strategi för text- och språkanalys, där man försöker läsa texten i ljuset av dess
förgivettaganden och uteslutningar och därmed kunna utläsa andra betydelser eller mer komplexa
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givet tagna som ligger bakom utsagorna – det som måste hållas för sant för att de
ska vara möjliga. Det handlar alltså om att undersöka hur vi skapar vår verklighet
och omvärld och vad det är i vårt tal som gör att den framstår som objektiv eller
naturgiven (Laclau & Mouffe 1985; Winther Jørgensen & Phillips 2000:40) –
åtminstone för en tid och i en viss kontext – eller hur mönster på olika sätt bryts
och betydelser förskjuts. Detta förhållningssätt innebär också att ett syfte med
diskursanalys är att belysa på vilka sätt diskursiva händelser och processer bidrar
till att (re)producera eller förändra identiteter och relationer mellan subjekt,
bland annat asymmetrier och maktförhållanden av olika slag.

Diskursanalys kan inriktas mot att försöka utläsa vilka övergripande ”stora”
diskurser – till exempel medicinsk, liberal eller feministisk – som talar i och
genom en specifik text, eller analysera vilka lokala, ”små” diskurser som skapas i
ett visst sammanhang (jfr Börjesson & Palmblad 2007:14). Ett exempel på lokala
diskurser skulle kunna vara ”diskurser om att vara föräldraledig” som kommer till
uttryck i ett intervjumaterial eller tidskriftsartiklar. I min analys handlar det
framför allt om vilka ”stora” diskurser som kommer till uttryck och ingår i
betydelseskapande om kvinnor och män och om kön och genus i tidningarnas
forskningsanknutna journalistik. Jag söker texternas relation till större, över-
gripande tankeramar. Det gör jag genom att i läsningen ställa frågan: Vilka för
givet tagna antaganden om världen och verkligheten, om kön eller genus måste
gälla, för att dessa utsagor ska kunna hållas för giltiga och/eller sanna? Vad är det
som inte sägs, som exnomineras, eftersom det tas för givet och därmed natura-
liseras (jfr Barthes 1973; Fiske 1990/2000:221; jfr även Ljuslinder 2002:16)?

Men det finns också avsnitt i studien där jag utläser hur innebörder av kön
eller genus (re)produceras lokalt, i en specifik artikel genom dess förhållningssätt
till den forskning den hänvisar till. Med andra ord studerar jag både hur den
forskningsanknutna journalistiken representerar och cirkulerar större diskurser

                                                                                                       

innebörder än de mest explicita och uppenbara. Det kan handla om att upptäcka, känna igen och
förstå outtalade, implicita antaganden, idéer och ramar som utgör grunden för tankar och
övertygelser, exempelvis den vanliga uppdelningen mellan natur och kultur.

•



75

och hur den bidrar till att skapa innebörder eller betydelser av kön och genus,
genom upprepningar av eller avsteg från mönster och ordningar i textuella och
språkliga handlingar i en mediekontext.

Det som är mest intressant att studera ur ett diskursanalytiskt perspektiv är
således påståenden som presenterar sig som självklara och svåra att ifrågasätta,
beskrivningar som förmår att framstå som fakta, utsagor som framstår som om de
inte vore konstruerade av någon (Wahl 2007:197; Latour 1999:kap.9; Potter
1996:158). Det är genom dekonstruerandet av sådana utsagor, de som framstår
som objektiva, vi kan hitta spåren av ideologi och avlagrad makt. För att komma
åt de betydelsemönster som framstår som naturliga och självklara använder jag
mig av de analytiska strategier som Marianne Winther Jørgensen tillämpar i sin
studie Refleksivitet og kritik. Socialkonstruktivistiske subjektpositioner (2002). Hon
menar att strategierna ska förstås som redskap för att främmandegöra de texter
man studerar, för att distansera sig från materialet och göra en annan tolkning än
den texten själv inbjuder till43 (ibid:194). Man kan säga att de fungerar som ett
slags tankemodeller vars syfte är att bryta självklarheten. De fyra strategier
Winther Jørgensen tar upp är jämförelse, substitution, detaljförstoring och
flerstämmighet. Flera av dessa tekniker tillämpas i den kritiska lingvistiken, som
är ett av ursprungen till det som idag brukar gå under benämningen kritisk
diskursanalys. De olika strategiernas användbarhet har varierat mellan olika delar
av min studie.

Jämförelse är enligt Winther Jørgensen (2002:212) en av de första och
enklaste metoderna man kan använda sig av för att få idéer om en specifik texts
egenart i relation till andra texter. Vad är speciellt med texten och vilka
konsekvenser får det? Vilken världsbild impliceras, vad tas för givet och vad
ignoreras? (ibid) Jämförelsen bidrar också till att få en överblick över hur texterna
i ett material relaterar interdiskursivt och intertextuellt till varandra. När det
gäller föreliggande studie, och framför allt den översiktliga delstudie som
redovisas i kapitel 5, bygger den på att jag jämför texter från de båda tidningarna,
skrivna inom olika genrer och producerade av olika redaktioner med varandra,

                                           

43 Tanken om att texter appellerar läsare och inbjuder dem till en specifik läsarposition härrör från
Louis Althusser (1970). Stuart Hall (1980) har utvecklat en teori om olika former av tolkning av
texters budskap, där den så kallade gynnade tolkningen är den som texten inbjuder till.
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för att få en uppfattning om hur de olika journalistiska formaten och
läsartilltalen bidrar till varierande genusdiskurser.

Substitution kan sägas likna jämförelse, med den skillnaden att substitutionen
går ut på att jämföra det som är med det som kunde ha varit. Man kan
exempelvis ställa sig frågan om en specifik utsaga skulle vara möjlig om man
ersätter (substituerar) ett tecken med ett annat, såsom ordet kvinna med ordet
man eller tvärtom. Det kan också vara intressant att analysera om en specifik
journalistisk dramaturgi eller ett specifikt läsartilltal skulle vara möjligt om texten
placerades i en annan tidning eller redaktionell avdelning riktad till en annan typ
av läsare (Winther Jørgensen 2002:207f). Denna strategi har jag inte använt
systematiskt som ett separat analysredskap, utan den har ingått som en del i
jämförelsen av texterna från de båda tidningarna och i jämförelsen av de olika
redaktionella avdelningarnas innehåll, form och läsartilltal.

Detaljförstoring som strategi kommer framför allt till användning när man
skönjer ett specifikt drag i en text, något man uppfattar som märkligt eller
talande. Så länge det bara är ett isolerat drag kan det vara svårt att veta vad det
betyder för texten som helhet. Då kan man förstora detaljen eller textdraget
genom att fråga sig vad som måste gälla för att det här ska ge mening. I vilken
övergripande tolkning av texten skulle detta drag passa in? Den helhetstolkning
av texten man bedömer att det specifika draget skulle understödja kan sedan
användas som en form av hypotes som måste prövas. Vilka andra drag i texten
riktar tolkningen åt samma håll och finns det inslag i texten som motsäger den
föreslagna helhetstolkningen? (Winther Jørgensen 2002:196ff).

I min analys har denna strategi varit till nytta i några fall då jag till en början
inte har kunnat förstå och tolka vissa textdrag, exempelvis för att de stridit mot
min tidigare helhetstolkning av texten eller gruppen av texter. Det har bland
annat rört sig om motsägelsefulla utsagor eller till synes oförklarliga skillnader i
min egen kodning av texter om kvinnor respektive män.

Flerstämmighet, det vill säga att olika och delvis motsägande röster kommer
till tals i en text är inget ovanligt eller oväntat utifrån diskursanalysens antagande
om intertextualitet, det vill säga att alla utsagor bygger vidare på och inkorporerar
eller utmanar tidigare framförda utsagor (Winther Jørgensen 2002:200). Detta
kan bli särskilt tydligt i journalistiska texter som ofta återger utsagor som i sin tur
handlar om någon händelse eller företeelse (jfr Hornmoen 2003:30). Den
analytiska strategin går alltså inte i första hand ut på att identifiera texters

•
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flerstämmighet, utan att använda den för att ställa nya frågor till texten. Hur kan
de olika stämmorna karaktäriseras, när talar den ena eller andra och vilka
konsekvenser har det för textens budskap? Strategin har i min studie framför allt
varit aktuell i analysen av de mer bedömande och argumenterande texterna.

En fråga som har legat till grund för val av metoder är i vilka aspekter av text
och språk diskurser skapas44, och hur man alltså kan gå tillväga för att hitta och
avgränsa dem – i det här fallet i en större textmängd i form av journalistiska
artiklar. I dagstidningar kan diskurser som jag ser det avläsas inte bara på textnivå
– alltså i texters val av begrepp och formuleringar och hur de sätts ihop till
berättelser – utan också i de större strukturer eller metaberättelser som uppstår
exempelvis genom mediernas val och prioriteringar av vilka ämnen som ska tas
upp, i vilken avdelning i tidningen de placeras, inom vilken genre de berättas,
vilka aspekter och perspektiv som ges utrymme i texterna och hur den föreställda
läsaren därmed skapas. Därför har jag valt att arbeta med olika metoder, som var
och en bidrar till att komma åt diskursproducerande drag i såväl den textuella
helheten som i språkliga detaljer.

Innan jag går närmare in på dessa metoder redogör jag här för studiens
material och avgränsningar och motiverar dem.

MATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR

Att urvalet blev just Dagens Nyheter och Aftonbladet har flera orsaker. Eftersom
en grundläggande fråga i studien är vilken typ av kunskap som sprids om kön
och genus via medierna, ville jag studera rikstäckande tidningar som når en större
publik men riktar sig till delvis olika läsargrupper. Dagens Nyheter och
Aftonbladet är de rikstäckande dagstidningar som har största upplagorna och
som alltså kan förväntas nå stora grupper av befolkningen45. De kan också
förväntas nå delvis olika grupper av läsare, dels på grund av sina olika läsartilltal
dels på grund av skilda marknadsmässiga villkor.

                                           

44 Diskurser kan även, som jag ser det, skapas genom andra handlingar än språkhandlingar, men i
denna studie är det endast språkliga mönster som analyseras.
45 För upplagesiffror, se http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=602&a=493183 respektive
http://koncernen.aftonbladet.se/tidningen/tidningen_i_siffror/
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De flesta av DN:s läsare är prenumeranter och därmed säkra köpare.
Tidningens vision och mål46 formuleras i relation till en upplysningstradition,
med formuleringar som att ”människor med olika social bakgrund har rätt och
möjlighet att delta i och förstå gemensamma angelägenheter” och att tidningen
vill ”bidra till att svenskarna förblir ett läsande och tänkande folk”. Det handlar
om att göra ”en bred kvalitetstidning”, som ska vara ”dominerande tidning för
läsare intresserade av kultur, politik, debatt, ekonomi och samhällsfrågor”.

Aftonbladet är beroende av lösnummerförsäljning. Detta faktum påverkar
behovet av att locka till spontanköp genom slagkraftiga rubriker och andra
mediedramaturgiska grepp. På tidningens egen hemsida uttrycks detta som att
tidningen till skillnad från morgontidningarna varje dag måste övertyga läsarna
om att tidningen är värd att betala för47. Dessutom ligger det i AB:s policy och
tradition att ”ge röst åt vanligt folk”48. Innehållet ska ”spegla svenska folkets
intressen” och som känslomedium talar tidningen ”direkt till läsarens hjärta och
grundläggande mänskliga känslor” vilket också påverkar de stilistiska krav som
ställs på texterna49.

Olika ekonomiska villkor och policy samt uppfattning om läsargrupper
innebär skillnader i (ur)val av ämnen samt val av perspektiv, abstraktionsnivå och
form. Detta påverkar journalistikens innehåll. DN och AB representerar sålunda
i sin helhet olika tidningstyper, i vilka specifika genrer ges olika mycket utrymme
och fördelas på olika redaktionella avdelningar. Detta är ytterligare ett motiv för
mitt urval eftersom studien utgår från grundantagandet att olika genrers
varierande tematiska innehåll, formspråk, stil och tilltal får betydelse för vilka
kunskaper om köns- och genusfrågor som uppmärksammas och hur de
framställs.

Avgränsningen till två tidningar har att göra med valet att studera en längre
sammanhängande tidsperiod, för att inte få en snedfördelning av ämnen på
grund av någon pågående debatt eller kortvarigt aktuell fråga.

                                           

46 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=602&a=4514 2007-11-08
47 http://koncernen.aftonbladet.se/tidningen/journalistiken/ 2007-11-08
48 http://koncernen.aftonbladet.se/tidningen/policy/ 2007-11-08
49 http://koncernen.aftonbladet.se/tidningen/journalistiken/ 2007-11-08
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Insamling av material

De båda tidningarnas innehåll under år 2001 har sökts igenom på jakt efter
artiklar som talar om kön eller genus med någon form av hänvisning till
forskning. Artiklarna ur DN är hämtade från databasen Presstext och AB-
artiklarna från Mediearkivet. Båda dessa är fulltextdatabaser och jag har kunnat
göra fritextsökningar. Det innebär att jag har använt mig av kombinationer av
sökord som ska finnas någonstans i rubrik, ingress, brödtext eller bildtext. Jag har
alltså valt att inte använda databasernas ämnesord (t ex forskning och
jämställdhet), för att inte göra mig beroende av någon annans föregående
kodning och kategorisering.

Sammanlagt har 219 artiklar, 100 ur DN och 119 ur AB ingått i studien. I
en första sökning på hela år 2001 användes sökorden genusforsk*, genusteor* och
genusvet* samt orden kön*, genus*, feminis*, jämställd* och queer*, i
kombination med olika former av sökorden forsk* och studie*. Trunkeringen gav
träffar också på artiklar med sammansättningar och böjningar av dessa ord.
Sökningen resulterade i ett urval på 157 artiklar, 87 ur DN och 70 ur
Aftonbladet50. Eftersom jag utgår från att forskning om kön och artiklar om
denna forskning kan produceras utan att begreppen kön eller genus används
uttryckligen, gjorde jag också en sökning med orden kvinn*, manl* och män i
kombination med forsk*. Denna sökning visade sig ge ett ohanterligt stort antal
träffar för mina syften och analysmetoder – drygt 230 artiklar ur DN och drygt
340 ur Aftonbladet. För att ändå få en uppfattning om huruvida former av orden
kvinna och man gav andra resultat än de sökord jag först använt, gjorde jag en
mindre sökning på två vårmånader (mars - april) och två höstmånader
(september - oktober). Denna sökning gav ett urval på ytterligare 62 artiklar, 14
ur DN och 49 ur Aftonbladet51.

Genom en extrapolering kan jag göra en grov uppskattning av hur stort
urvalet av forskningsrelaterade artiklar med orden kvinnor och kvinnligt samt
män och manligt skulle ha blivit för hela år 2001, nämligen ca 40 texter ur DN

                                           

50 Kriterierna för urval av artiklar beskrivs i nästa avsnitt, Principer för urval av artiklar.
51 Urvalet från fyra månader kan tyckas litet jämfört med antalet träffar på ett år. Här är det därför
på sin plats att påpeka att storleken på mitt urval inte är detsamma som antalet träffar i
databaserna. (Se noten ovan).
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och ca 150 ur Aftonbladet. I figuren nedan visar jag dels fördelningen av sökord i
det faktiska urvalet, dels hur fördelningen enligt uppskattningen skulle ha sett ut
för helåret.

Figur 1: Urval fördelat på sökord. Artiklarna och notiserna med orden kvinn*, män och manl*
skiljer sig inte bara kvantitativt utan också kvalitativt från sökningen med kön*, genus* etc, vilket i
sig är ett intressant resultat som jag redovisar och diskuterar närmare i nästa kapitel.

En styrka med databassökning som metod för materialinsamling är, förutom
snabbheten, att man kan hitta texter som vid en manuell genomsökning av
tidningarna inte skulle uppfattas som forskningsanknutna. Anknytningen
framgår långtifrån alltid vid en första anblick. Å andra sidan är ett problem med
metoden att den egna fantasin när det gäller att komma på sökord begränsar vad
man finner, på ett annat sätt än när man mer förutsättningslöst ögnar igenom en
tidning. Ytterligare en begränsning är att jag inte har kunnat ta hänsyn till de
bilder och illustrationer som finns med i många av artiklarna. Visserligen kan
man i databaserna utläsa om artikeln har någon illustration och av vilken typ den
är (foto, grafik etc), men jag har inte sett att en sådan knapphändig uppgift skulle
tillföra min analys något väsentligt utifrån forskningsfrågorna.
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Principer för urval av artiklar

Jag har hämtat mitt material från alla dagspressens genrer med undantag för
insändare och TV-tips. Grundprincipen för att en text ska tas med i analysen har
varit att den på något sätt berör köns-/genusfrågor med hänvisning till forskning
och/eller forskare. Det innebär att materialet innehåller artiklar och notiser som i
varierande grad handlar om kön och genus och som i varierande grad använder
sig av forskning eller forskare som informationskälla eller för kommentarer. Det
rör sig om allt från kön som en av många i förbifarten nämnda variabler till
ingående resonemang om genuskonstruktioner i det svenska samhället, och från
ett obestämt ”forskning visar” till långa intervjuer med en eller flera forskare och
beskrivning av deras arbete.

Jag har uteslutit texter om djur, även om forskning om könsroller i
djurvärlden också kan sägas bidra till genusdiskurser (se bl a Ganetz 2004).
Däremot förekommer i materialet ett mindre antal artiklar där det dras tydliga
paralleller mellan resultat av forskning på djur och forskning på människor.

Två kategorier av artiklar har orsakat mig en del bryderi. Den ena är artiklar
om kvinnors respektive mäns sjukdomar. Kan man säga att texter om
prostatacancer eller biverkningar av P-piller handlar om kön? Kanske inte varje
enskild artikel, men eftersom de ingår i en större helhet, bidrar de till bilden av
kvinnor, män, kvinnligt, manligt, svagt, starkt, friskt sjukt, könens villkor m m.
Dessa artiklar har alltså tagits med i analysen.

Den andra gruppen artiklar är de texter, framför allt debattartiklar, som
handlar om homosexuella pars rätt att prövas som adoptivföräldrar eller i ett fåtal
fall om rätten till insemination. I dessa artiklar hänvisas ofta till ”forskning” som
talar för eller emot adoption för samkönade par, med hänvisningar till barnets
bästa. Men det är sällan dessa artiklar uttalat diskuterar könets eller den sexuella
identitetens betydelse för exempelvis de berörda barnen och deras liv. Snarare är
det genomgående temat oftast jämlikhet och minoriteters lika rättigheter. Jag har
dock valt att betrakta hela debatten som en fråga om det biologiska könets och
den sexuella identitetens och praktikens sociala och kulturella betydelser och
inkluderat dessa artiklar i mitt forskningsmaterial.

DISKURSANALYS MED FLERA METODER

För att få en översikt över vilka typer av forskning och vetenskapliga perspektiv
på kön och genus som representeras i de båda tidningarna och i relation till vilka
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olika frågor, har jag använt mig av en kombination av inslag från kvantitativ
innehållsanalys och från tematisk analys. Båda dessa metoder syftar till att få en
första bild av de olika redaktionella avdelningarnas och genrernas tematiska
innehåll och tänkta publik, det vill säga genrernas både interna och externa
orientering, som de definieras av Bakhtin och Medvedev (1928; även i Morris
1994:174ff). Den tematiska analysen visar också hur tecknen kvinnor och män
fylls med innebörder genom att upprepat associeras med olika ämnesområden
och specifika frågor. På samma sätt kan jag se hur olika vetenskapliga förståelser
av kön eller genus dominerar inom vissa journalistiska sammanhang och är
frånvarande eller förekommer mer sällan i andra52.

Den översiktliga delstudien har legat till grund för mitt urval av ett mindre
antal artiklar för en mer textnära analys med analysverktyg från olika
diskursanalytiska inriktningar. Dessa har i sin tur inspirerats av bland annat
lingvistisk, retorisk och massmedieretorisk samt semiotisk analys. Näranalysen
har framför allt legat till grund för kapitel 7-9. Det är dock vanskligt att skilja ut
olika metoders syften och resultat på ett alltför förenklat sätt. Analysen böljar
snarare fram och tillbaka mellan olika nivåer och ibland gör man allt samtidigt.

I det följande beskriver jag de olika metoderna och tillvägagångssätten
närmare. I detta integreras också ett resonemang kring metodernas fördelar och
brister. Beskrivningen följer i någon mening forskningsprocessens kronologi, från
analys av övergripande helhet till analys av språkliga detaljer, men
analysprocesserna har som sagt snarare varit sammanflätade och cirkulära,
växlande mellan del och helhet.

Innehållsanalys

Den klassiska, kvantitativa innehållsanalysen används i första hand för att få en
uppfattning om innehållet i ett större material, och metoden har, tillsammans
med den tematiska analysen, hjälpt mig att göra en översiktlig studie över
innehållet i det forskningsanknutna materialet inom de båda tidningarna.
Metoden går ut på att dela in materialet i analysenheter, exempelvis hela artiklar
eller enstaka stycken i en text, och sedan kategorisera innehållet efter de aspekter

                                           

52 Materialets fördelning i tidningarna och konsekvenserna av detta tas framför allt upp i kapitel 6.

•
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man är intresserad av att studera. Det kan vara vilka ämnen som berörs, de olika
aktörernas yrke och kön, m m.

Innehållsanalysen i denna studie har gått ut på att finna upprepade mönster
och avvikelser när det gäller:

• huvudsakligt tematiskt innehåll, det vill säga i relation till vilka teman
frågor om kön och genus tas upp i de forskningsrelaterade och
forskningsbaserade tidningstexterna (politik, ekonomi, barnomsorg, etc),

• vilken forskningsinriktning de hänvisar till och sålunda ger utrymme
(om möjligt har ämnesdisciplin kodats, annars forskningsområde, t ex
humaniora, naturvetenskap m m),

• typ av könsperspektiv

• genre (notis, nyhetsartikel, ledare, recension m m) och redaktionell
avdelning/sidvinjett (t ex DN Inrikes, AB Kvinna).

Jag betraktar innehållsanalysen som en kombination av kvantitativ och kvalitativ
metod. Den innebär inte bara att neutralt registrera enheter som finns där i
texten. Visserligen går en del aspekter av innehållet att räkna – som antalet
forskare eller artiklar inom en viss avdelning. Men det är forskaren som i relation
till sina frågor bestämmer vad i texten som är intressant att räkna, gruppera i
kategorier och tolka. I den meningen skapar jag mina egna forskningsresultat.
Med andra ord går en socialkonstruktivistisk kunskapssyn dåligt ihop med
innehållsanalysens ursprungliga idé om neutral och objektiv beskrivning,
”obefläckad av tolkningar och värderingar” (Findahl & Höijer 1981:7). Det
händer visserligen än idag att metodböckerna citerar den ursprungliga
definitionen av metoden som en teknik för objektiv, systematisk och kvantitativ
beskrivning av det manifesta innehållet i ett meddelande (Berelson 1952/1971).
Men idag finns en medvetenhet, om än inte alltid synlig i den vetenskapliga
praktiken, om att även innehållsanalys i vissa delar innebär en kvantifiering av i
grunden kvalitativa tolkningar. Både idén om objektivitet och gränsdragningen
mellan manifest och latent innehåll har länge problematiserats och kritiserats (se t
ex Neuendorf 2002; Deacon m fl 1999), så även inom medieforskningen.

Innehållsanalyser innebär alltid en viss ”tolkning på förhand” (Andrén m fl
1976; Findahl & Höijer 1981:13-14). Man avgör i förväg ungefär vilka
kategorier materialet kommer att kunna delas in i. Mitt val av kategorier bygger
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på flera förberedande moment: a) studier av andra innehållsanalyser av
mediematerial, varifrån jag bland annat hämtat idéer till indelningen i
ämnesområden; b) inläsning på området genusforskning i vid mening, vilket
bland annat resulterat i kategoriseringen av ”typ av könsperspektiv”; c) en
kartläggning av genusperspektiv i forskningsansökningar till SFR åren 1999 och
2000 (Engström 2000) samt d) en pilotstudie av genusforskning i DN-artiklar år
2000. Den första tiden av kodningsarbetet användes dessutom till att justera,
lägga till och ta bort kategorier som inte passade mitt material53. En lista med
kriterier för kodningen växte fram54 och under arbetets gång har jag dessutom ett
par gånger gått tillbaka i materialet och kontrollerat att jag inte över tid ändrat
sättet att kategorisera.

Kodningen av artikelmaterialet har således varit både kvantitativ och
tematisk, både deskriptiv och analytisk. För det första har jag gjort en registrering
av datum, sida, avdelning, genre, skribent (journalist, forskare, etc) och hans eller
hennes kön, rubrik, forskningsområde (kategoriserat efter ämnesdisciplin eller
efter huvudområden som humaniora, samhälls- och naturvetenskap, eftersom
ämnesdisciplinen inte alltid framgår i texterna) kategori av forskare med titel och
kön, typ av referens, etc. Utöver det har jag utfört en översiktlig tematisk analys.
Den avser variablerna ämnesområde och perspektiv, som jag här beskriver lite
närmare.

                                           

53 Kodnyckel, se bilaga 1.
54 Kodningsprinciper i bilaga 2.
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Ämnesområde: I huvudsak indelat efter olika samhällssfärer, såsom Politik55,
Arbete och yrkesliv, Vetenskap, Skola, Samliv och relationer, Hälsa, etc. Endast
ett område per artikel, det mest framträdande i texten, har kodats.

Perspektiv: Under denna rubrik har jag kategoriserat efter huvudsaklig form av
köns- eller genusperspektiv. Med perspektiv menar jag från vilket håll texten
närmar sig frågor om kön/genus. Det är en rätt grov indelning som har sin grund
både i texter om genusforskningens utveckling och inriktningar samt vad jag sett
i materialet i början av studien. Jag har valt att arbeta med ganska vida
kategorier, eftersom mitt material inte är så stort:

• Jämställdhet och jämlikhet: både materiell, ekonomisk och juridisk
jämställdhet och frågor om könsroller, t ex arbetsfördelning och ansvar i
hemmet. I denna kategori har även artiklar om homo- och bisexuellas
rättigheter kodats.

• Genuskonstruktioner: om hur genus, sexuell identitet m m konstrueras

• Kvinnligt och manligt eller båda i jämförelse

• Kombination/diskussion: artiklar som belyser eller debatterar flera olika
perspektiv

• Övrigt: texter som inte säger något uttalat om betydelsen av kön eller
genus. Det gäller exempelvis artiklar och notiser som belyser kvinnors
historia eller det ena eller andra könets hälsa/sjukdom utan diskussion av
könets betydelse

För att bättre kunna beskriva materialets vinkling och tematiska innehåll, har
också jag för varje artikel skrivit ned rubriken och gjort en kort sammanfattning

                                           

55 I kodningen av materialet definierar jag begreppet politik som verksamhet och beslut i politiska
organ på kommunal, regional och riksnivå, det vill säga det Malin Rönnblom kallar den etablerade
politiken (Rönnblom 2002). För kategoriseringen krävs nämligen en snävare definition än när jag i
relation till avhandlingens problemformulering hävdar att forskning och journalistik om forskning
tillhör ”det politiska”, i Chantal Mouffes (2005:9)betydelse (se kapitel 1).
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av innehållet; exempelvis ”fördelning av hemarbetet”, ”argument mot homo-
adoptioner”, ”könstrakasserier i försvaret”, ”kritik av genusforskningens
teoretisering”.

Läsart och kategorisering

Eftersom det här rör sig om ett större material har jag utifrån en läsning av
artikeln som helhet gjort en bedömning av var tyngdpunkten i innehållet ligger
och placerat artikeln inom endast en kategori, både ifråga om ämne och vilket
slags genusperspektiv som framträder starkast. Analysenheten är alltså hela
artiklar och analysnivån ligger på materialet som helhet, tvärs över de olika
artiklarna.

Så länge kategoriseringen handlar om vad Neuendorf (2002) väljer att kalla
”highly manifest” innehåll är själva kategoriseringsarbetet relativt oproblematiskt.
Generellt sett ligger de svårigheter jag har mött just i det att metoden kräver en
viss kvantifiering av i grunden kvalitativa och subjektiva observationer. Dessa
svårigheter kan i sin tur bli större eller mindre beroende på vilket slags material
man jobbar med. I det här fallet har jag ofta fastnat i grubblerier som haft att
göra med de journalistiska texternas dubbelbottnade och mångfasetterade
karaktär eller det J:son Lönn (2005:151) benämner parallella händelsestrukturer.
Hur kategorisera exempelvis en artikel som handlar om en avhandling eller en
forskares arbete med ett visst forskningsämne? Hamnar den i kategorin
Forskning och teoriutveckling eller i det ämne som den beskrivna forskningen
studerar?

Detta gäller exempelvis många av recensionerna, som handlar om böcker
eller avhandlingar, som i sin tur berör specifika frågor. När recensenten skriver
om en avhandling som studerar könsroller i Wahlströms pojk- och flickböcker,
är ämnesområdet då Kultur eller Barn och ungdom? Om en artikel berättar om
en avhandling i litteraturvetenskap – i ett fall Edith Södergrans poesi – och
innehåller jämförelser med och kritik av andra verk om Södergran, är
ämnesområdet då litteratur eller forskning och teori?

Min lösning på den här typen av problem har varit att låta vad jag kallar
läsarperspektivet avgöra. Uppfattar jag som läsare spontant att artikeltexten
behandlar hur barnböcker påverkar barns och ungdomars utveckling av
könsroller, eller är fokus snarare den omskrivna forskningen i sig, dess kvalitet,
forskarens tankar och metoder? Jag har alltså försökt undvika att fastna i enskilda
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delar av texten, valt att öka läsavståndet och låta helhetsintrycket av artikeln styra
kategoriseringen.

Texternas vikt och värde

Ett annat problem med metoden är vad Findahl och Höijer (1981:11) kallar
likhetsantagande. Exempel ur mitt material skulle kunna vara att alla de artiklar
som kategoriserats som ”jämställdhetsperspektiv” antas vara lika värda, ha samma
tyngd i materialet. Men så är det givetvis inte, eftersom artiklarna både är olika
långa och olika placerade och dessutom har varierande fokus på både
jämställdhet och forskning. Även bilder och andra illustrationer har betydelse för
läsarnas uppmärksamhet och tolkning.

En del av de problem som diskuterats här – exempelvis det sistnämnda – är
dock mindre aktuella när man som jag väljer att endast använda metoden som
redskap för kodningen och för att ge en översiktlig bild, inte för avancerade,
statistiska beräkningar. Det jag utläser är övergripande tendenser och jag väljer i
följande beskrivningar och analyser av resultaten att måla bilden med ganska
stora penseldrag.

För att inte hela tiden behöva påminna läsaren om materialets karaktär, vill
jag här poängtera att mina slutsatser grundar sig på artiklar som handlar om eller
innehåller hänvisningar till forskning som säger något om kvinnor, män, kön
eller genus. Det rör sig alltså endast om en liten del av det totala innehållet i DN
och Aftonbladet.

Tematisk analys

Tematisk analys ingår både som en del av min översiktliga innehållsanalys av DN
och Aftonbladet och som ett steg i närläsningen av ett urval artikeltexter.
Tematisk analys är ett sätt att söka efter mönster i och organisera ett skrivet
material. Teman kan sägas vara enheter som man härleder ur mönster i texter,
utskrifter av intervjuer m m. Det kan till exempel vara återkommande ämnen,
idéer, påståenden, vokabulär, betydelser eller känslor, antingen i en enskild text,
hos en enskild intervjuperson eller tvärs över flera texter. Mönstren sammanförs i
en kategori som forskaren ger ett namn/en etikett. Det kan vara ett ord eller
uttryck från materialet eller ett kategoriserande namn som forskaren skapar.
Denna typ av tematisk analys kan kallas korpustematisk analys. I en sådan
arbetar man med hela korpusar av texter, i detta fall ett specifikt urval av DN-
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och Aftonbladet-artiklar från 2001, och letar efter teman som återkommer i fler
än en textenhet (Brown 1993; Bakshi 2000:54).

I innehållsanalysen har min kategorisering av tematiskt innehåll (politik, etc)
samt kategoriseringen av typ av köns- eller genusperspektiv utgått från teman
som jag till största delen har fastslagit och benämnt i förväg. Det har jag gjort
utifrån tidigare kunskaper om kategorier och mönster i relation till ämnet eller
typen av material.

För att även låta materialet tala till mig mer förutsättningslöst har jag både i
samband med och efter innehållsanalysen också gjort en tematisk analys utan
förutbestämda temakategorier. Det innebär att jag försökt ringa in
återkommande ämnen, idéer, påståenden, metaforik med mera, och studerat hur
sådana teman associeras till kvinnor och kvinnligheter respektive män och
manligheter samt olika sexualiteter. Som exempel kan nämnas upprepat tal om
vissa sjukdomar och hälsoproblem i relation till kvinnor respektive män.
Återkommande vetenskaplig begreppsapparat har kunnat ge en uppfattning om
vilka vetenskapliga föreställningar om kön/genus som företeelse som ligger till
grund för utsagorna.

Innehållsanalys och tematisk analys har tillsammans bildat underlag för mitt
urval av ett mindre antal artiklar för en textanalys med diskursanalytiska redskap.

Textanalys med diskursanalytiska redskap

För att fördjupa analysen av diskursiva mönster, men också för att kunna utläsa
variationer och motsägelser, gör jag en näranalys av några textgrupper ur de
vanligaste genrerna i materialet – nyheter och kulturjournalistik. Jag ser just dessa
texter som intressanta att analysera närmare av två anledningar. Den första är att
deras tematiska innehåll återfinns genomgående i flera redaktionella avdelningar
och därmed utgör en väsentlig del av materialet. Den andra anledningen är att de
utvalda temana utgör exempel på hur de båda tidningarna och deras olika
redaktioner behandlar frågor om kön eller genus ur olika perspektiv och med
referenser till olika övergripande, vetenskapliga eller andra, t ex politiska,
diskurser. Exempel på sådana teman är hälsa och sjukdom, barn och föräldraskap
samt feminism och feministisk forskning.

Ett begrepp jag använder i analysen är utsagor. Termen används av bland
andra Foucault (se t ex Foucault 1969/2002:43ff). De utsagor jag är intresserad
av är främst de som innehåller beskrivningar, förklaringar och förståelser av
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kön/genus. Utsagorna kan ligga på meningsnivå, men behöver inte motsvara en
språklig mening. En utsaga är inte konstruerad endast av språkliga element, utan
även av form och socialt sammanhang (Foucault 1969/2002).

Hur fångar man då en utsagas innebörder? En grund för all diskursanalys är
att tecken (ord, bilder m m) får sin mening av sitt sammanhang och genom
relationen till andra tecken. Tanken att betydelser eller innebörder skapas i
språkanvändning dels genom valet av tecken (språkets pragmatiska dimension),
dels genom sättet att kombinera de valda tecknen (den syntagmatiska
dimensionen) härrör från den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussures
språkteori och ligger till grund för dagens diskursteoretiska angreppssätt (se t ex
Fiske 1990/2000:66ff). I en diskursanalys undersöks alltså hur vi genom
användningen av språket sammankopplar tecken med andra tecken, oavsett om
man talar om artikulation och ekvivalenskedjor, som inom den postmarxistiska
diskursteorin representerad av Laclau och Mouffe (1985) eller om associations-
kedjor, som inom diskurspsykologin, (se bl a Wetherell m fl 2001). Jag har,
framför allt av språkliga skäl, valt att inte använda mig av någon specifik
diskursteoretisk begreppsapparat. I stället talar jag i termer av
sammanlänkningar, associationer, kopplingar, etc.

Språkvetenskapliga analysverktyg används framför allt inom så kallad kritisk
diskursanalys med Norman Fairclough som en av de mest kända företrädarna.
För att analysera hur utsagor om kön och genus formas på textnivå, studerar jag
dels vilka ordval som görs, dels hur olika ord (tecken) fylls med betydelse genom
sättet de associeras till eller sammanlänkas med andra tecken – och hur andra
betydelser därmed, åtminstone tillfälligt, utesluts. Ett viktigt analysredskap när
det gäller ordvalets och språkets ideologiska funktion är att undersöka metaforer,
som enligt Fairclough (1992; 1995:94ff) kan ses som ideologiska element i
diskursen. Användningen av metaforer gör att man etablerar en förståelserelation
som innebär att något är som något annat – exempelvis när vi talar om att tid är
pengar eller om kroppen som en maskin. Metaforiska beskrivningar kan å ena
sidan göra svåra förhållanden enklare att förstå, vilket kan ses som en av både
forskningens och forskningsjournalistikens viktigaste utmaningar. Å andra sidan
gör de att vissa tolkningsmöjligheter hamnar i centrum och andra riskerar att
förbises. Metaforerna kan ses som starka element i konstituerandet av mening,
när ”tolkningsförutsättningarna gallras i diskursen” (Bakshi 2000:32).
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En av de teoretiska infallsvinklarna i studien fokuserar medietexternas, och
framför allt de journalistiska texternas epistemologi, det vill säga texternas
representation av kunskap och deras förhållningssätt till de utsagor de
(re)producerar. I detta sammanhang studerar jag två aspekter: I innehållsanalysen
och den tematiska analysen har jag varit ute efter att se vilka
forskningsinriktningar, teoretiska perspektiv och teman som ges utrymme inom
de olika tidningsgenrerna, vilket i sig är en indikator på vilken typ av
kunskapsproduktion som de olika redaktionerna ser som mest lämpad för
genrens publik och format. Ytterligare ett sätt att analysera en texts
förhållningssätt till kunskap är att granska med vilken grad av bestämdhet ett
visst påstående utformas och hur olika slag av (vetenskapliga) utsagor därmed
framställs som mer eller mindre trovärdiga och sanna. Bland annat riktar jag
uppmärksamheten mot de språkliga resurser som används så att en beskrivning
framstår som fakta (jfr Wahl 2007:196).

Ett analytiskt redskap som jag använder för detta ändamål är begreppet
modalitet, hämtat från lingvistiken och den språkvetenskapligt inspirerade,
kritiska diskursanalysen. Modalitet har bland annat att göra med talarens eller
skribentens grad av instämmande eller affinitet med en sats eller mening
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:87; Fairclough 1995:128). Genom olika
modaliteter förbinds alltså talaren eller skribenten på olika sätt med sitt påstående
och blir samtidigt mer eller mindre synlig i uttalandet/texten. Vanligtvis är det
alltså så att ju mindre synlig skribenten är, desto mer framstår utsagan som
objektiv sanning. Exempel på hur utsagor i både nyhetstexter och kulturartiklar
kan framstå som oproblematiska fakta är: ”Kvinnor är mer oroliga än män” (AB
Nyheter 011024) och ”Kvinnor sökte sig på bred front ut i arbetslivet och
började samtidigt ställa krav på mannen därhemma” (AB/Ulmanen 010723)56.
Meningen karaktäriseras av en modalitet som är både kategorisk och objektiv, det
vill säga ej förbunden med skribenten (jfr Winther Jørgensen & Phillips
2000:88). Modaliteten i följande mening är mindre kategorisk och öppnar

                                           

56 Jag har efter en del överväganden valt att referera till just kulturartiklarna men inte nyhets-
materialet med namn på skribenten. Detta eftersom kulturskribenterna i mycket högre
utsträckning står för egna reflektioner och åsikter och även eftersom flera av dem är frilansare eller
på annat sätt är mer löst bundna till tidningen än nyhetsreportrarna.
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påståendet mer för tvivel och eventuella invändningar: ”De flesta människor
anser nog att biologi och kön hör ihop på ett alldeles självklart sätt – vi föds till
kvinnor eller män” (DN/Edenheim 010824). En typ av modalitetsmarkör är
ordvalet i samband med forskningshänvisningen. En text där skribenten väljer att
endast referera den aktuella forskningen, med ordval som att forskaren
kartlägger, visar, beskriver, etc, kan sägas signalera sann, eller i vart fall
oproblematisk kunskap. Om skribenten i stället presenterar forskarens arbete
med begrepp som utläser, tolkar, vill avgränsa, etc, framstår kunskapen mer som
en mänsklig produkt.

Av betydelse för hur genusdiskurser formas i de journalistiska texterna är
även så kallade nyhetstekniker, som vinkling, polarisering och förenkling. Och
genom att analysera läsartilltalet får jag ett intryck av vilka läsare redaktionerna
vänder sig till med olika slags forskningsjournalistik. Båda dessa aspekter utläser
jag framför allt i rubriker och ingresser.

Om analys och tolkning

Jag har beskrivit analysarbetet inom en diskursanalytisk tradition som en uppgift
som går ut på att plocka isär eller dekonstruera vad som sägs och hur det sägs, för
att komma åt det för givet tagna i utsagorna och problematisera det som
framställs som självklara sanningar. Tolkningen, som inte nödvändigtvis följer
efter analysarbetet utan kan vara en sammanflätad del av det, handlar om att
återigen betrakta helheten, att se det man kommit fram till i analysen av
materialet som något, se vad det betyder utifrån studiens problemformulering.

Kanske är tolkningsarbetet det svåraste i hela forskningsprocessen, eller
åtminstone den del av processen som är mest beroende dels av forskaren och
hennes/hans bakgrund och sammanhang, dels av själva den diskursiva kontext
som ska analyseras. Exempelvis har det i analysen av kulturmaterialet både
underlättat och försvårat arbetet att jag har studerat genusvetenskap och i viss
utsträckning kan räknas till denna typ av artiklars läsekrets. En styrka har varit
mina möjligheter att förstå mer av de teoretiska utgångspunkter och eventuella
motsättningar som kan ligga under de explicita utsagorna i texterna, än om jag
inte hade varit någorlunda insatt i genusteori och kunskapsteoretiska
diskussioner inom fältet. Problemen ligger framför allt i att min egen teoretiska
inriktning, som i huvudsak ligger nära konstruktivistiska och
poststrukturalistiska synsätt, har försvårat den kritiska forskarpositionen,
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försvårat arbetet att dekonstruera utsagor och diskurser som ter sig självklara och
sanna inom den diskursgemenskap jag själv just nu befinner mig inom. I det
hänseendet har mina tidigare erfarenheter såväl från tidiga 1980-talets
kvinnorörelse som från praktiskt (fr a nyhets-)journalistiskt arbete underlättat i
försöken att betrakta texterna med fler än en blick.

Kulturjournalistikens anknytning57 till litterära och akademiska genrer, och
det faktum att den presenterar och kommenterar könsteoretiska och genus-
vetenskapliga avhandlingar och forskningsrapporter, har också påverkat analysen
och gjort den annorlunda än den av nyhetsmaterialet. Dessa svårigheter har mer
att göra med materialets karaktär än med min forskarposition. Det jag syftar på
är att en stor del av kulturartiklarna i mitt material själva är analytiska, bland
annat i relation till konstruktion av genus och genusordning. De gör inte genus
på samma oreflekterade sätt som en del av nyhetsmaterialet – de analyserar
genus. Det har fått till följd att min analys av just kulturartiklarna endast till en
del handlar om vilka diskurser om kvinnligt och manligt som forsknings-
referenserna skriver in sig i och bidrar till. I större utsträckning än i
nyhetsanalysen berör analysen i stället vilka slags vetenskapliga föreställningar om
kön och genus som framträder och om vilken bild som ges av själva den
forskning och kunskapsproduktion som berör genusfrågor. I och med att
kulturartiklarna generellt sett är mer uttalat dialogiska och diskuterande, handlar
analysen också om vilka typer av samspel, förhandlingar och strider som pågår i
kultursidornas samtal om och inom kunskapsfältet, från vilka diskursordningar
och diskurser argumenten, elementen och de implicita antagandena i texterna är
hämtade.

En annan svårighet i tolkningsarbetet har att göra med texternas tematiska
innehåll och hur pass etaberade kunskaper de presenterar. Ibland har jag inte
kunnat förklara riktigt ens för mig själv varför jag tolkat en text som presentation
av fakta medan jag uppfattat en annan som präglad av klart argumenterande och
debatterande drag. Det har inte funnits några uppenbara skillnader i
skribenternas sätt att formulera sina utsagor eller i sättet att hänvisa till källorna.
Och ändå har jag uppfattat att de haft olika slags retorik och burit på olika grad

                                           

57 Anknytningen består dels av arvet från litterära och akademiska genrer, dels av att många av de
skribenter som förekommer på kultursidorna är tidigare eller ännu verksamma forskare.
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av sanningsanspråk, att en text varit en konstaterande redovisning av fakta medan
en annan varit argumenterande eller debatterande.

Förklaringarna ligger förmodligen i både den mediala och kulturella
kontexten. En förklaring kan naturligtvis vara vad jag har haft för förväntningar
dels på genren, dels på den forskning som representeras. Men en annan viktig
förklaring torde vara att alla våra tolkningar, även mina, styrs av förväntningar
kopplade till ämnet, till vad Bakhtin & Medvedev (1928) benämner det
tematiska innehållet (även i Morris, red. 1994:174ff). Tillhör ämnet ett område
där det fortfarande pågår diskursiva förhandlingar och strider om lika begrepps
eller företeelsers betydelser är det nära till hands att tolka även konstaterande
utsagor som argumenterande. Har där stabiliserats en åtminstone för tillfället
dominerande och för sann hållen diskurs kan samma typ av språkliga
formulering tolkas som konstaterande av fakta.

Utifrån detta kapitels resonemang om vilka metoder jag har valt och varför,
samt om vad de olika metoderna har bidragit till i kunskapssökandet, går jag
vidare till studiens analysdel.
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Kapitel 6

Sorterat vetande
– översiktlig analys
I detta kapitel presenterar jag den översiktliga analysen av hur tidningarnas
representationer av vetenskaplig kunskap om kön och genus fördelas över
tidningens genrer och redaktionella avdelningar, vilka ämnen och forsknings-
områden som presenteras och vilka perspektiv på kön/genus som därmed
kommer att dominera.

Sammantaget visar innehållsanalysen och den tematiska studien hur
redaktionernas val påverkar vilka genusdiskurser de (re)producerar.

SÖKORDENS BETYDELSE FÖR RESULTATEN

Användningen av olika sökord har i sig lett fram till ett resultat som är intressant
när det gäller genusdiskurser: det är i den forskningsanknutna journalistiken,
som i så många andra sammanhang, framför allt kvinnor som kopplas till ordet
kön. Den slutsatsen kan jag dra av det faktum att jag med sökordet kön får fram
fler texter som huvudsakligen handlar om kvinnor än texter som i huvudsak
handlar om män. I det avseendet skiljer sig inte de forskningsanknutna texterna i
mitt material från tidigare forskningsresultat om att kvinnor ofta får fungera som
symbol för sin kategori snarare än att bli betraktade som individer (jfr t ex
Edström 2006:57; Hirdman 2001). Kvinnor definieras som sitt kön, medan män
vanligtvis inte könsbestäms.

Sökorden har också fått en annan intressant konsekvens för vilken typ av
texter jag har hittat. Den första sökningen, med former av orden kön, genus,
jämställdhet och feminism, gav ett material där någon form av köns- eller
genusperspektiv indikeras av att just dessa ord finns närvarande i texten.
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Den sökning som gjordes på två vår- och två höstmånader med sökorden
kvinn*, män och manl* (se kap.4) resulterade i ett artikelmaterial som skiljer sig
från det större materialet. Andelen artiklar och notiser om hälsa och sjukvård
samt kropp och biologi ökade markant, med stor dominans för texter om
medicinsk forskning. Även andelen texter med fokus på jämställdhet blev något
större i den nya sökningen och när det gäller genre ökade andelen nyhetsmaterial.
Tydligast är alla dessa förskjutningar i Aftonbladet.

Den slutsats jag drar utifrån mitt material är att tecknen kvinna och man i de
forskningsrelaterade tidningstexterna framför allt är förknippade med kropp och
biologi, att dessa utsagor i första hand härrör från medicinsk forskning och att
denna oftast presenteras i nyhetsform.

SKILDA VÄRLDAR – ÖVERGRIPANDE OLIKHETER MELLAN

TIDNINGARNA

I både Dagens Nyheter och Aftonbladet finns merparten av de studerade
artiklarna samlade i en eller ett par avdelningar, och det skiljer sig åt mellan
tidningarna.

I Dagens Nyheter dominerar kulturartiklarna i urvalet av 87 artiklar från den
första sökningen – mer än 30 procent av texterna kommer från kultursidorna. I
artiklarna från den andra sökningen, gjord på fyra månader med former av
sökorden kvinna och man, har kulturartiklarna inte alls lika stor andel i DN –
endast 15 procent. Näst vanligaste avdelningarna med drygt 10 procent vardera
är Inrikes och DN Debatt. Det innebär att kulturjournalistiska genrer dominerar
materialet som helhet, följda av nyhetstexter från olika redaktioner samt
debattartiklar.

•
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Figur 2: DN-redaktionernas andel av materialet från respektive sökning. Sökning 1 med sökorden
kön*, genus*, jämställd* och feminis* omfattar hela 2001. Sökning 2 med sökorden kvinn*, män
och manl* omfattar mars-april och september-oktober.

Bland artiklarna från sökningen i Aftonbladet, ser fördelningen över avdelningar
annorlunda ut. Bland de 70 artiklarna från sökningen med orden kön*, genus*,
jämställd* och feminis* kommer den absolut största andelen artiklar, nära 40
procent, från avdelningen Kvinna. Nästan alla dessa är nyhetstexter. Mer än 25
procent av materialet kommer från avdelningen Nyheter. Detta gör att andelen
nyhetstexter är större i Aftonbladet än i Dagens Nyheter redan i den första
sökningen. Den andra sökningen, med former av sökorden kvinna och man, ger
dessutom mycket större effekt på resultaten i Aftonbladet, vilket jag ser som ett
intressant resultat i sig.
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Figur 3: Aftonbladet-redaktionernas andel av materialet från respektive sökning. Sökning 1 med
sökorden kön*, genus*, jämställd* och feminis* omfattar hela 2001. Sökning 2 med sökorden
kvinn*, män och manl* omfattar mars-april och september-oktober.

I den andra sökningen förändras fördelningen mellan Aftonbladets avdelningar,
så att artiklar från Nyheter totalt sett är helt dominerande och mer än fem gånger
så många som texterna från Kvinna. Även notiserna och artiklarna från
avdelningen Hälsa ökar markant. Av det här drar jag slutsatsen att den forskning
som explicit säger något om kvinnor eller män, kvinnligt eller manligt, innehåller
teman och perspektiv som samspelar väl med nyhetsgenrernas innehålls- och
formmässiga konventioner i Aftonbladet, uppenbarligen med undantag för
specialredaktionen Kvinna. På Aftonbladets kultursidor hittar jag 12 av totalt
119 texter från båda sökningarna. I Aftonbladets övriga avdelningar finns endast
fåtalet artiklar som berör forskning om kvinnor, män, kön eller genus.

Uppenbarligen skiljer sig tidningarnas eller de enskilda redaktionernas
prioriteringar åt i bevakningen av forskning som berör frågor om kön och genus.
Hur dessa prioriteringar går till och var avgörandena ligger är inget som jag
utreder närmare. Men resultatet av de redaktionella valen och processerna är att
mer av den forskning om kön och genus som Dagens Nyheter publicerar går att
rekontextualisera inom kulturjournalistikens ramar och mer av det som
Aftonbladet väljer att bevaka hör till det som av tidningen – och allmän
mediepraxis – klassas som nyhetsämnen eller går att anpassa till nyhets-
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dramaturgin. Detta mönster kan sägas ansluta till de båda tidningarnas villkor
och profilering i stort, där nyhetsmaterial om någon form av avvikelse, sensation
eller med så kallad human touch förväntas locka mer till lösnummerförsäljning
än analyserande texter på kultursidorna58. Skillnaderna i fördelningen mellan
redaktionella avdelningar och genrer har alltså ett samband med vilka
ämnesområden och vilken slags forskning som bevakas och därför med vilka
vetenskapliga perspektiv på kön/genus som får utrymme.

FORSKNINGSJOURNALISTISKA TYPER

Ett resultat av att jag studerar allt redaktionellt material och alla genrer, inte bara
det som traditionellt kallas vetenskapsjournalistik, är att jag har kunnat dela in
texternas sätt att närma sig forskning i tre forskningsjournalistiska typer. Min
uppfattning är att dessa typer kan vara relevanta även när det gäller
forskningsanknuten journalistik som handlar om annat än kön/genus. I min
studie har jag kunnat konstatera att dessa typer har samband med olika tematiskt
innehåll. Det händer dock att samma artikel innehåller delar med sinsemellan
olika karaktär.

Forskning som empiri och resultat

Den första av de forskningsjournalistiska typerna handlar framför allt om den
refererade forskningens resultat. Texterna inom denna kategori är oftast nyhets-
eller faktaartiklar och följer modellen ”in medias res”, att dyka rakt in i det som
enligt journalistisk värdering är mest väsentligt. I mitt material kan jag se tre
huvudteman när det gäller resultatartiklarnas och –notisernas innehåll.

Resultat med utsagor om kvinnor och män, om kvinnligt och manligt

Den första gruppen omfattar de texter, som med hänvisning till forskning om
olika ämnesområden påstår något om kvinnor, män, pojkar, flickor, homo-
sexuella eller andra kategorier. Ett nästan övertydligt exempel är nyheten om att
män bara rimmar med halva hjärnan, medan kvinnor använder hela
(AB/Hansson 011223). Detta slags texter finner jag i mitt material framför allt

                                           

58 http://koncernen.aftonbladet.se/tidningen/journalistiken/ 2007-11-08
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bland nyhetsartiklar och notiser inom tidningarnas olika avdelningar – vilket
innebär att de är vanligare i Aftonbladet än i DN.

Resultat med utsagor om könsroller och jämställdhet

Den andra gruppen är de artiklar som refererar forskning om kvinnors och mäns
villkor i samhället, om könsroller och jämställdhet. Den här gruppen av
resultattexter hittar jag framför allt i nyhetsmaterialet från Aftonbladet Kvinna
och i DN:s nyhetsmaterial från olika avdelningar. Även i materialet från
kultursidorna, framför allt DN, förekommer artiklar med fokus på samhälle och
livsvillkor ur ett jämställdhetsperspektiv, men de handlar oftast om historisk
forskning om exempelvis kvinnorörelsen.

Resultat med utsagor om genuskonstruktioner

Endast ett fåtal artiklar tar upp forskningsresultat om hur genus görs eller
konstrueras i olika sammanhang. I dessa artiklar är den teoretiska förankringen
av resonemangen starkare och texterna är själva analytiska när det gäller just
frågor om könskategorisering och genusprocesser. De förekommer framför allt på
kultursidorna, men jag har även hittat enstaka exempel på Aftonbladet Kvinna
och DN Familj samt Lördag (under vinjetten Vetenskap).

Generellt sett kan man säga att artiklarna med fokus på könsroller/
jämställdhet och på konstruktion av genus mer sällan än nyheterna om kropp
och biologi konstruerar kvinnligt och manligt på ett oreflekterat sätt. Snarare
diskuterar de just hur konstruktionerna går till59. Där finns dock en gradskillnad
mellan de artiklar som berör forskningsresultat om jämställdhets-frågor och
artiklar om forskning som från ett konstruktivistiskt perspektiv granskar hur just
genuskategorier och -ordning skapas.

                                           

59 Givetvis är det inte så enkelt som att texter som förhåller sig analytiskt till genusskapande
företeelser – till exempel den om Wahlströms ungdomsböckers berättelser om näpna flickor och
äventyrliga pojkar – aldrig innehåller några utsagor om kvinnor och män, pojkar och flickor, etc.
Men textens analytiska distans till de gamla könsstereotyper som diskuteras menar jag även gynnar
en analytisk och distanserad läsning. Se kapitel 3 och Hall (1973/1980) för ett mer utvecklat
resonemang om gynnad, förhandlande och oppositionell tolkning.

•



101

I de förstnämnda ligger biologiskt kön till grund för indelningen i sociala
kategorier60 och de forskningsanknutna utsagorna innehåller ofta ifrågasättanden
av hur sociala villkor och handlingsmöjligheter påverkas av genusnormer och av
det som i artiklarna benämns exempelvis könsroller och ojämställda villkor.

I de andra är de forskningsrelaterade utsagorna sådana som problematiserar
och försöker dekonstruera själva könskategorierna, tillslutningen av innebörder
kopplade till individuella och kulturella identiteter.

Forskning som teori

Den andra forskningsjournalistiska typen är texter som har sitt huvudsakliga
fokus på teorier om genus och sexualitet och diskussioner om olika
forskningstraditioner. Exempel är de texter som diskuterar sociala och kulturella
konstruktioner och betonar språkets och kategoriseringars betydelse för hur
genus, sexualitet och norm(alitet) skapas i kultur och samhälle (t ex DN/Matthis
010308). I andra texter ligger fokus mer på diskussion och kritik av (tidigare)
fördomsfull, ofta manlig, forskning om kvinnor och kritik av vissa inriktningar
av feministisk teori (t ex AB/Hammarström 010806-07).

Denna typ av texter hittar jag nästan uteslutande på kultursidorna, men det
förekommer enstaka exempel även från andra redaktioner.

Forskning som verksamhet och institution

Fjärde artikelgruppen behandlar i första hand den akademiska genusforskningen
som verksamhet och institution, bland annat genusforskningens framtid och/eller
dess koppling till (feministisk) politik och emancipatoriska mål.

De två sistnämnda kategorierna hittar jag framför allt på kultursidorna, vilket
innebär att de är vanligast i Dagens Nyheter. Man kan säga att de bidrar till en
form av metadiskussion som synliggör forskning som företeelse, en del av dess
villkor och att den kan vara föremål för debatt.

                                           

60 Detta sätt att anta att kvinnor som grupp och män som grupp har gemensamma intressen brukar
ibland kritiseras för att vara universalistiskt, för att bygga på något man kan kalla social
essentialism.
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GENREÖVERSIKT

Tanken med följande avsnitt är att ge en bild av hur de forskningsjournalistiska
typerna fördelar sig mellan tidningarna och deras redaktioner, och vilka
ämnesområden och perspektiv på kön/genus de återkommer till och upprepar på
olika platser i tidningen.

De forskningsjournalistiska typernas tematiska
innehåll och perspektiv

Nedan presenterar jag en figur som visar inom vilka redaktionella avdelningar de
tre forskningsjournalistiska typerna förekommer och hur de sammanfaller med
olika innehållslig tematik när det gäller kön och genus. De tematiska ”fokus” jag
använder i tabellen är inte identiska med de ämnesområden jag kodade i
innehållsanalysen, utan är sammanslagningar av sådana ämnesområden som har
liknande perspektiv på kön/genus. Eftersom många av texterna kan sägas
representera fler än en forskningsjournalistisk typ och fler än en tematik har jag
valt att inte ta med antal eller andelar i figuren. Däremot markerar jag fet stil när
det rör sig om en större andel av materialet från avdelningen och med parentes
när det rör sig om enstaka eller väldigt få texter.•



103

Forskning som
resultat

Forskning
som teori

Forskning som
verksamhet
och institution

Fokus kvinnor & män:
hälsa & sjukdom, kropp,
biologi, sexualitet, samliv
& relationer, psyke,
beteende

AB Nyheter
AB Hälsa
DN Inrikes
(DN Vetenskap)
(AB Kvinna)
(DN Jobb)
(DN NoN)

DN Kultur
(AB Kultur)
(DN Veten-
skap)

(DN Vetenskap)

Fokus könsroller och
jämställdhet: arbete &
yrkesliv, barn &
föräldraskap, sjukvård,
samliv & relationer

Ledare och Debatt
AB Kvinna
DN Inrikes
AB Nyheter
DN Ekonomi
DN Jobb, Bostad
DN Familj
(DN Insidan)
(AB Hälsa)
(AB Sport)

DN Kultur
AB Kultur
AB Kvinna
(AB Nyheter)

(DN Lördag)

Fokus konstruktion,
norm & normalitet: kön,
genus, kropp, sexualitet,
identitet

DN Kultur
(DN Familj)

DN Kultur
AB Kultur
(DN Familj)
(AB Kvinna)
(AB Nyheter)

Kombination/diskussion
eller Ej tillämpbart:
t ex om universitet,
personporträtt av forskare

DN Kultur
AB Kultur
(AB Kvinna)

DN Kultur
AB Kultur
(DN Familj)
(DN Lördag)
(AB Kvinna)

Figur 4: Forskningsjournalistiska typer och innehåll om kön/genus i tidningarnas olika
avdelningar. Parentes markerar att det rör sig om enstaka eller mycket få texter.

I följande avsnitt försöker jag fylla figuren med mer liv och konkreta bilder
genom att berätta vad de olika avdelningarnas artiklar och notiser handlar om.
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Tematiskt innehåll i tidningar, genrer
och redaktionella avdelningar

Generellt sett kan man säga att de båda tidningarnas dagordningar när det gäller
vilken forskning som tas upp delvis liknar varandra, men också skiljer sig åt på
sätt som jag förklarar med deras specifika villkor och karaktärer som
prenumererad morgontidning respektive lösnummerförsåld kvällstidning. Största
enskilda ämnesområdet i båda tidningarna är, som också framgick i början av
kapitlet, hälsa och sjukvård. Något mindre vanliga är artiklar om exempelvis
arbete och yrkeslivsfrågor, men de förekommer i Aftonbladet Kvinna och i
enstaka artiklar i DN Jobb och DN Ekonomi. Ämnesområden som båda
tidningarna skriver om är forskning och högskolefrågor, barn och föräldraskap
samt samliv och relationer. Så gott som osynliga i materialet från båda
tidningarna är ämnesområdena politik, samhällsplanering (riks- och lokal), skola
och barnomsorg, rättsväsende och brottslighet samt fritid och idrott.

Här vill jag också påpeka att den relativt stora andelen artiklar om
föräldraskap delvis har sin grund i den debatt om homosexuellas rätt att prövas
för adoption, som pågick under året. Dessa artiklar är alltså inte nödvändigtvis
tecken på ett generellt intresse för forskning med någon form av genusperspektiv
på föräldraskap, utan kan lika väl tolkas som den offentliga debattens
uppmärksammande av ett kulturellt och socialt problematiskt brott mot det
heteronormativa familjeidealet.

Störst skillnad mellan tidningarna är det i fråga om andelen artiklar om
ämnesområdena hälsa och sjukvård, kultur samt samliv och relationer.

Hälsa, sjukdom och sjukvård är den största gruppen forskningsrelaterade
texter i båda tidningarna, men den är mycket mer dominerande i Aftonbladet än
i DN. Drygt hälften av AB-texterna och drygt en tredjedel av DN-texterna
handlar om detta ämnesområde. Det tematiska innehållet i hälsotexterna skiljer
sig också åt mellan tidningarna. Medan kategorin i Aftonbladet framför allt
består av forskningsnyheter om sjukdom och hälsa, återfinns en stor del av DN-
texterna på debattsidan och har ett jämställdhetsperspektiv på sjukvårdsfrågor.

Kulturmaterialet om exempelvis litteratur, konst och forskning står för en
annan kvantitativ skillnad mellan morgontidningen och kvällstidningen. Den
näst största gruppen artiklar i DN tillhör ämnesområdet kultur, i första hand
litteratur. Det innebär att representationer av humanistisk forskning är långt
vanligare i DN än i Aftonbladet, där kulturmaterialet endast utgör en procent.

•
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Som tredje ämnesområde där det skiljer sig tydligt åt mellan tidningarna har vi
samliv och relationer. Ämnet – och framför allt relationer mellan kvinnor och
män – förekommer i materialet från Aftonbladet både som kuriosabetonade
texter om attraktion mellan kvinnor och män (t ex AB Kvinna 010702; AB
Nyheter 010622) och som texter med jämställdhetsperspektiv (t ex AB Nyheter
010105). I DN hittar jag knappt några utsagor på temat samliv och relationer,
endast i ett par artiklar på Insidan.

När jag nu går igenom de olika genrerna i materialet och innehållet i enskilda
avdelningar, ägnar jag relativt sett litet61 utrymme åt exempel från genrerna
nyhets- och kulturjournalistik, eftersom de kommer att behandlas närmare i
kapitel 8 och 9.

Ledare och debatt

Både ledarna och debattartiklarna är relaterade främst till samhällsvetenskapliga
ämnen samt medicin. Rättvise- och jämställdhetsperspektiv är dominerande,
vilket jag betraktar som en konsekvens av materialets opinionsbildande och i den
meningen politiska funktion. I båda tidningarna ger sökorden kvinna och man
större andel träffar på ledare och debattartiklar än orden kön, genus, etc. En del
av debattartiklarna är publicerade på ledarsidan, men beteckningen debatt har
varit bestämmande för kategoriseringen.

I båda tidningarna har det opinionsbildande materialet en tydlig koppling till
den aktuella periodens politiska dagordning. Den pågående politiska behand-
lingen av förslaget om homosexuella pars rätt att prövas som adoptivföräldrar är
klart synlig i ledare och debattartiklar i båda tidningarna. I Aftonbladet kritiserar
en ledare moderaternas ”unkna argument” mot homoadoptioner (AB Ledare
010201). I DN resonerar en ledare kring adoptivbarnets bästa och refererar
forskning – oklart vilken – både för och emot homosexuellas rätt att prövas som
adoptionsföräldrar (DN Ledare 010202). Bland debattartiklarna ur DN finns ett
meningsutbyte mellan Hans Ytterberg, ombudsman mot diskriminering på
grund av sexuell läggning (DN Debatt 011216) och Madeleine Leijonhufvud,
professor i straffrätt, som argumenterar mot homosexuellas rätt till adoption

                                           

61 Litet i relation till hur stor andel nyhetstexterna utgör av materialet.
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(DN Debatt 011223). Värt att notera är att alla dessa artiklar hör till dem som
åberopar ”forskning” utan precisering, som för att ge tyngd och legitimitet åt
argument både för och emot förslaget.

Materialet är visserligen för litet för att jag ska kunna dra några långtgående
slutsatser, men jag kan i både ledare och debattartiklar se tendenser till att
tidningarnas politiska hemvist färgar vilka utsagor om kvinnor, män, kön och
genus de framför och vilken forskning de åberopar eller kritiserar. En ledare i
DN (011127) kritiserar den statliga utredningen Slagen Dam (Lundgren m fl
2001) för att använda en alltför vid definition av våld och för att våld definieras
som manligt. En annan ledare i DN (011008) vill att sjuktalen ska granskas,
bland annat ur ett jämställdhetsperspektiv, vilket skulle kunna tolkas som en
uppmaning till den socialdemokratiska regeringen.

Bland Aftonbladets ledarartiklar finns en som tar upp att lågt barnafödande
inte är kvinnornas fel (010715). Den har en intertextuell koppling till en hel
artikelserie i tidningen om det som i tidningen kallas barnkrisen i Sverige, en
serie som bygger på en statlig utredning62 och på dåvarande socialdemokratiska
statsministern Göran Perssons vädjan till svenska kvinnor om att föda fler barn.

Bland debattartiklarna kan jag se exempel på att klassperspektiv påverkar
innehållet. Vilka frågor som tas upp och vilken forskning som refereras tycks
hänga samman med uppfattningar om läsarnas socialgrupp, utbildning och
intressen. I Aftonbladet diskuterar en debattartikel hur ung arbetarklass skapar
identitet (010926) och en tar upp att arbetarklassens kvinnor är hårdast utsatta
på jobbet (010417). I DN tar en debattartikel upp ”gubbväldet i forskarvärlden”
(010108), medan forskaren Agnes Wold skriver i en krönika på ledarsidan att
kvinnors sämre karriärer inte alls beror på barn och familj utan på svårigheter att
ta sig fram i manligt dominerade hierarkier (010130). Senare under året tar
jämställdhetsminister Margareta Winberg och TCO:s ordförande Sture Nordh
upp en utredning som tvärtom visar att barn missgynnar kvinnans karriär på
grund av ett ojämställt samhälle (010307).

Övriga ledar- och debattartiklar tar upp ett relativt brett spektrum av frågor,
allt från risker med p-piller (AB ledare 010705) och läkarnas svek mot offren för

                                           

62 Ds 2001:57 Barnafödandet i fokus. Från befolkningspolitik till ett barnvänligt samhälle.

•



107

vestibulit (AB debatt 011024) till löneskillnader (DN debatt 011209, 011212,
011220, 011228), diskriminering i företagsvärlden (AB debatt 010727; DN
debatt 010806), de politiska partiernas plötsliga omvändelse till feminismen (AB
debatt 010530) och islams ”kvinnoförakt” (DN debatt 011126).

Forskningens och forskarnas funktion i ledare och debattartiklar är överlag
vad Kaj Johansson (1997) kallar vetenskapsretorisk, det vill säga att stå för det
underlag som ligger till grund för argumentationen i en viss fråga ur ett visst
perspektiv. Det är också vanligt att forskare själva kommenterar och
argumenterar kring aktuella företeelser, i de debattartiklar de själva skriver.
Genom det opinionsbildande materialets fokus på jämställdhetsfrågor inom olika
samhällsområden reproduceras kön i de flesta fall som enhetliga grupper med
gemensamma intressen eller privilegier. Undantagen är de texter som har ett
tydligt klassperspektiv eller som exempelvis problematiserar definitionen av alla
män som potentiella utövare av våld.

Nyheter

Båda tidningarnas stora andel nyhetstexter om hälsa, sjukdom och behandling
innebär att utsagor om kvinnor och män utifrån kropp och psyke dominerar följt
av forskningsrelaterade nyheter om samhälle och livsvillkor för kvinnor och män,
utifrån forskning med jämställdhetsperspektiv. Eftersom materialet från
Aftonbladet domineras av just nyhetstexter har tidningen större andel än DN om
båda ämnesområdena. Det kan vara värt att notera att den stora andelen nyheter
med jämställdhetsperspektiv nästan uteslutande kan tillskrivas Aftonbladet
Kvinna.

Nyhetstexter från olika undergenrer som notiser, nyhetsreferat, intervjuer m
m förekommer i flera av de redaktionella avdelningarna. Förutom AB Nyheter
och DN Inrikes gäller det framför allt specialredaktionerna AB Kvinna, AB
Hälsa, DN Ekonomi, DN Bostad och DN Jobb.
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Aftonbladet

I Aftonbladet Nyheter dominerar korta artiklar och notiser63 om hälsa och
sjukvård. När det gäller forskningsrelaterade kunskaper om kvinnor, män, kön
och genus ger Aftonbladets nyhetsredaktion mest utrymme åt frågor om kropp
och psyke: fysisk och psykisk hälsa och sjukdom, sexualitet och könsbestämda
beteenden. Texterna hänvisar framför allt till forskning i medicin men också i
viss mån till psykiatri och psykologi. Näst största ämnesområdet i AB Nyheter är
barnafödande och föräldraskap, vilket främst beror på publicerandet av en
artikelserie om de låga födelsetalen i Sverige, den så kallade barnkrisen (010903-
05). Dessa texter hänvisar främst till samhällsvetenskaplig forskning och är till
största delen skrivna utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Sexualitet och reproduktion är ett ämnesområde som nästan uteslutande
dyker upp i Aftonbladet Nyheter. Även om dessa ämnen inte dominerar
avdelningens forskningsanknutna journalistik, finns de där i en omfattning som i
materialet är unik för just denna avdelning. Mest förekommer de i notiser och
korta till medellånga nyhetsartiklar och med hänvisning till medicinsk eller
psykologisk forskning. I de av Aftonbladet Nyheters artiklar som hänvisar till
biologisk forskning får vi bland annat läsa om doftämnens – feromoners –
attraktionskraft (AB Nyheter 010622). Andra nyheter berör adoption för
homopar och vad som är bäst för barnet (AB Nyheter 010201; 010206) , att
”mamma bestämmer i familjen” enligt en barnenkät (AB Nyheter 011014), att
Flickornas kön kom bort i nya ordboken för barn, det vill säga att Norstedts förlag
glömde ta med ord för det kvinnliga könsorganet (AB Nyheter 011021), och att
homosexuella genom terapi kan bli hetero om de bara vill, enligt en forskare i
New York (AB Nyheter 010510).

Det finns på nyhetssidorna i Aftonbladet ett par texter som bryter av mot
genrens konventioner. Där hittar jag nämligen de enda artiklarna som nämner
queerteori eller -forskning ur materialet från Aftonbladet. Den ena är en kort
förklaring till begreppen queer och queerteori, i anslutning till nyheten att Mona
Sahlin vill ha mer queer i politiken (AB Nyheter 010803. Den andra är en
krönika av Belinda Olsson (AB Nyheter 010803), som i samband med en

                                           

63 Definitionen av notis, medellång och lång artikel följer databasens Presstext kriterier, se
kodnyckeln bilaga 1.
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kommentar till Pride-festivalen diskuterar risker med att förenkla definitionerna
av begrepp som feminism och queer.

När det gäller Aftonbladet Kvinna signalerar valet av sidvinjett64 att
journalistiken är inriktad särskilt på kvinnor – både när det gäller det
redaktionella innehållet och när det gäller vilka läsare redaktionen förväntar sig
och vänder sig till65. Och redaktionen står för en stor del av materialet i studien. I
huvudstudien utgör de 25 artiklarna i Kvinna nära 40 procent av materialet. I
den kompletterande studien hittar jag däremot endast sex Kvinna-texter, vilket är
en knapp tiondel av det materialet. Kvinna-redaktionen tycks alltså prioritera
vetenskapliga utsagor som säger något om kön eller genus, framför dem som
säger något om kvinnor och män eller kvinnligt och manligt. Vanligast är korta
till medellånga nyhetsartiklar, därefter kommer genren intervju/personporträtt
och notiser.

Nästan alla nyhetstexterna i mitt material från Aftonbladet Kvinna har någon
form av kvinno- eller jämställdhetsperspektiv eller uttalat förhållningssätt till
kön. Däremot är ett av de tydligaste mönstren i det forskningsrelaterade
materialet från 2001 att Kvinna-redaktionen inte förväntar sig att deras i
huvudsak kvinnliga läsare endast vill läsa om kvinnor. Snarare handlar artiklarna
mer om män och manlighet än i det övriga materialet – både förtryckare och
”mjuka män”66.

I Kvinna dominerar också ämnesområden som, när det gäller mitt
forskningsrelaterade material, förekommer glest på annan plats i tidningarna –
nämligen arbete och yrkesliv, löner, utbildning och annan sysselsättning. Lägger
man så till att ett par artiklar rör sig i politikens och föreningslivets världar, blir
resultatet att ungefär hälften av Kvinnas artiklar handlar om genusrelationer i den

                                           

64 År 2000 övergick Kvinna från att vara en bilaga till att publiceras som fyra vinjetterade sidor i
tidningen. Numera, sedan september 2001, integreras kvinnaredaktionens material i tidningen i
övrigt. Mitt material är alltså hämtat från de sista åtta månaderna som det i tidningen gick att
utläsa att artiklarna kom just från Kvinnas redaktion.
65 Kvinnas målgrupp under tiden som bilaga och vinjettsidor var i första hand kvinnor, men
läsarundersökningar visade att männen var en större andel än väntat bland läsarna (intervju med
tidigare redaktör Christina Larsson 2006-01-12).
66 Uttrycket är inte mitt eget utan syftar på en artikel med rubriken Livet på luckan mjukare än vi
tror (AB Kvinna 010327).
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offentliga sfären67. Tre texter sticker ut något från de beskrivna mönstren genom
att inte berätta om forskningsresultat utan fokusera kvinno- och genusforskning
och –debatt. I en intervju med Britt-Marie Thurén, professor i genusvetenskap,
har hon ett kritiskt perspektiv på teoretiseringen av genusvetenskapen. Rubriken
är Ta kvinnodebatten tillbaka till 70-talet (010226). I en faktatext intill förklaras
genusbegreppet. En krönika av Åsa Moberg tar upp ett närliggande tema, då hon
under rubriken Kvinnor idag skäms över sina förmödrar menar att det är brist på
historisk forskning om kvinnor för att akademiska feminster är rädda för att
kopplas ihop med ”särartsfeminsm” (010620).

Ytterligheterna i Kvinna-materialet när det gäller perspektiv på kön kan sägas
vara å ena sidan nyheten om en amerikansk studie om vad män respektive
kvinnor attraheras av sexuellt, med det direkta tilltalet i rubriken Håll ögonbrynen
högt när ni flirtar, tjejer! (AB Kvinna 010702), å andra sidan, som sagt, en
faktatext om genusforskning (AB Kvinna 010226).

I materialet från Aftonbladet Hälsa hittar jag framför allt notiser men också
sex korta artiklar. En lång artikel kan karaktäriseras som faktaartikel och handlar
om smärta (AB Hälsa 010407). Notiserna och de korta artiklarna berättar om
nya upptäckter när det gäller exempelvis olika former av cancer, fetma, spermiers
produktivitet och sexlust (AB Hälsa 011009; 010331; 010331; 010918). Medan
journalistiken i Aftonbladet Nyheter och DN Inrikes domineras av en
biomedicinsk diskurs ser jag i AB Hälsa större inslag av dels en folkhälsodiskurs
om vikten av rätt kostvanor och motion, dels en alternativmedicinsk diskurs med
tips och råd om exempelvis antioxidanter, akupunktur mot klimakteriebesvär
(AB Hälsa 010407) och meditation mot smärta (AB Hälsa 010407).

I Aftonbladet Sport tar en artikel upp att minskade krav på att bilda familj
gör det mer accepterat att kvinnor satsar på idrott (011212). Det är den enda
sportartikeln i materialet och den har en form av jämställdhetsperspektiv. Men
det handlar inte om att anpassa idrotten efter livet i övrigt, som till exempel
barnafödande, utan om att kvinnor nu kan välja idrott framför barn utan att bli
socialt utsatta.
                                           

67 Av totalt 31 Kvinna-texter rör sig 13 inom den offentliga sfären och tio i den privata. Resten är
artiklar och notiser som inte går att placera på det viset, i och med att de berör exempelvis
sjukdomar eller kommunikation via datorn, flickors och pojkars matvanor och annat som kan
försiggå i olika, både privata och offentliga sammanhang.
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Dagens Nyheter

I DN Inrikes handlar mer än hälften av texterna om sjukdom och hälsa eller
kropp/biologi. I dessa förknippas män exempelvis med p-piller för män, med
allmän prostatakontroll och snarkning. När det gäller kvinnor handlar det om
östrogenets roll för lungcancer (DN Inrikes 010731), om att kvinnors
hjärtflimmer är farligast (DN Inrikes 010904) och om att kvinnor får sämre vård
än män, enligt siffror presenterade på Landstingsförbundets konferens (DN
Inrikes 010615). Båda könen förknippas i en artikel från vetenskapsredaktionen
med lukt som påverkar könshormon (DN Inrikes 010830). Under vinjetten
Vetenskap handlar texterna i övrigt om p-piller för män och om kartläggning av
människans arvsmassa. Vetenskapsredaktionens texter tar jag upp under rubriken
DN Vetenskap. Övriga DN-nyheter anknyter till samhällsvetenskaplig forskning
och handlar exempelvis om internationella kvinnodagen, att svenska elever är bra
på att läsa men med ovanligt stora könsskillnader och att en forskare har
polisanmält religiösa ledare som förmedlar kontakter med könsstympare.

De få artiklarna från DN Ekonomi, Bostad och Jobb tar alla upp
jämställdhetsfrågor i relation till arbete och andra delar av den offentliga sfären.
Liksom i Aftonbladet Kvinna representerar texterna både jämställdhetsproblem
och nytänkande när det gäller kvinnors och mäns möjligheter och positioner i
samhället.

På DN Ekonomi talas det om kön i fyra artiklar med jämställdhetsperspektiv
och hänvisningar till samhällsvetenskaplig forskning. Två av dem beskriver
förändrade könsmönster i sparbeteende. Den ena vinklar nyheten mot att val av
pensionsfonder i PPM sker efter klass, men nämner också att kvinnor i studien
valde mer aktivt än männen (DN Ekonomi 010927). I den andra artikeln är
vinkeln just att kvinnor har blivit mer aktiva och djärvare än förut när det gäller
fondsparande (DN Ekonomi 010708).

Könsdiskriminering när det gäller försäkringar är temat för en tredje artikel
(DN Ekonomi 010306). Rubriken är Massiv kritik mot Trygg Hansa, och texten
handlar om en kvinna som inte fått full ersättning efter en trafikolycka, eftersom
hon är småbarnsmamma och enligt försäkringsbolaget förmodligen ändå skulle
ha arbetat deltid om hon varit fullt frisk. Forskaren, företagsekonom Tomas
Brytting, har i artikeln rollen att kommentera försäkringsbolagets beslut. I en
mycket kort artikel (DN Ekonomi 010705) får vi veta att arbetsmarknaden
fortfarande är uppdelad efter kön enligt en studie från Arbetslivsinstitutet.
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Följden är mest negativ för kvinnorna, eftersom löneutvecklingen stannar i
kvinnodominerande yrken.

I DN Bostad hittar jag endast en kort artikel med rubriken Kvinnor flyttar
oftare till stan (DN Bostad 010812). Artikeln hänvisar till en ny avhandling av
Karina Nilsson, och berättar att medan män alltid får ökade inkomster genom en
flytt från landsbygden till staden, oavsett om de är ensamstående, lever ihop med
eller utan barn, så minskar inkomsterna för kvinnor med barn efter en flytt.
Kvinnor utan barn tjänar på att flytta, men inte lika mycket som män.

Den enda artikeln i DN Jobb (010422) handlar om ett projekt på Telia i
Göteborg och Stockholm med jobbcoaching för pappor. Bland annat får de
möjlighet att diskutera papparollen på arbetstid. Artikelns koppling till forskning
ligger dels i uppgiften att man till Telias pappakurs har bjudit in genusforskare
att föreläsa, dels i en kommentar av Lars Plantin, som skrivit en avhandling i
socialt arbete om hur män ser på sitt föräldraskap.

Genom att nyhetstexterna i Dagens Nyheter är färre och genom att orden
kvinnor och män inte lyfts fram på samma sätt i rubrik och vinkling som i
Aftonbladet, sker inte en lika tydlig könskategorisering som i DN.

Kultursidorna

På både Aftonbladets och DN:s kultursidor är de vanligaste genrerna i materialet
recensioner av böcker, bland annat avhandlingar, och anmälningar av nya
tidskriftsnummer. I DN hittar jag också kulturessäer, som är lika många som
recensionerna. Även debattartiklar förekommer på båda tidningarnas kultursidor.

Även om mängden kulturartiklar som talar om kön/genus med hänvisningar
till forskning skiljer sig mycket åt mellan tidningarna är det tydligt att de
prioriterar samma typ av teman och forskningsperspektiv. I Aftonbladet är det
vanligast med artiklar som diskuterar olika perspektiv på kön och genus (t ex
AB/Annell 010213). Även i DN är fokus på genuskonstruktioner eller
diskussioner av olika slags perspektiv på kön/genus vanligast, till exempel en essä
om synen på intersexuella (DN/Edenheim 010824) och en essä med
recenserande drag om Marika Andraes avhandling om genus i Wahlströms
ungdomsböcker (DN/Matthis 010726). I DN:s kulturmaterial hittar jag även en
del artiklar där jämställdhetsperspektivet är det huvudsakliga, men då framför allt
på historiska händelser och personer. Exempelvis handlar det om kvinnorörelsens

•



113

historia och viktiga personer inom denna (t ex DN Södling 011217). Nästan alla
artiklarna hänvisar till humaniora eller specifikt till genusforskning.

På kultursidorna talas det generellt sett mindre om kvinnor och män än i
nyhetstexterna, förutom när det gäller just historiskt viktiga personligheter och
vissa forskare. Genrens typiska ämnesval och perspektiv innebär att där sker en
mindre tydlig (re)produktion av genuskategorier och åtskillnad jämfört med
nyhetsmaterialet.

Aftonbladet

Recensionerna i Aftonbladet tar bland annat upp böcker om homosexuellas
villkor förr (AB/Stahre 010713), om postkolonialt perspektiv på den svenska
självbilden (AB/Hammarström 011001) och om hur förändringar i samhället
och av föräldrarnas könsroller påverkar ungdomars skapande av könsidentitet
(AB/Ulmanen010723). Teman som finns i Aftonbladet men inte i DN är
exempelvis kolonialistiska drag i svensk kultur och samhälle – bland annat hos
svenska feminister, de homosexuellas situation under förra seklet och de
homosexuellas rätt till prövning för adoption (debattartikel). Ett något mer
ovanligt inslag är en recension/analys av en konstutställning med sårbara män,
med Yvonne Hirdmans genusteori som analysredskap.

I två debattartiklar behandlar Camilla Hammarström ”den feministiska
litteraturforskningens triumfer och tillkortakommanden”, och kritiserar bland
annat nämnda forskning för att ge en idealiserad bild av kvinnligheten samt att
stänga in kvinnliga författare i en ”kvinnornas litteraturhistoria” (AB/
Hammarström 010806-07). Här ser vi alltså en problematisering av forskningen
som sådan. Ett kåseri med rubriken Är vi kanske lite av både och? (AB/Annell
010213) anknyter till den aktuella debatten inom akademin och övriga samhället
om hur mycket av våra mänskliga egenskaper som är medfödda respektive socialt
och kulturellt skapade.

Dagens Nyheter

I Dagens Nyheter hittar jag nästan hälften av materialet på kultursidorna. Det
består till största delen av recensioner och kulturessäer. Flera av skribenterna är
själva forskare, som tillfälligt eller återkommande medverkar i tidningen. Bland
annat recenseras avhandlingar och andra forskningstexter.
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I Dagens Nyheter kretsar flera artiklar kring historiskt viktiga, starka kvinnor
från olika sammanhang, kring kvinnokampen för medborgarskap och kring
feminismens historia – inklusive kritik och problematiseringar av feministisk
forskning och akademisk feminism. Andra recensioner och essäer handlar om
nya, litteraturvetenskapliga tolkningar av kvinnliga författare (DN Kultur
010222, 010422) eller om genusmönster i Wahlströms ungdomsböcker (DN
Kultur 010308). Forskning och teori om normer och normalitet när det gäller
kropp och sexualitet berörs i ett par texter i Dagens Nyheter, bland annat i en
anmälan av Bangs temanummer om normalitet, d v s den normala kroppen och
identiteten (011211), Kvinnovetenskaplig tidskrifts temanummer om
feminismen (010910) och Lambda Nordicas tvärvetenskapliga genomgång av
biteorin under rubriken Både och/varken eller (010801). De fyra DN-artiklar som
explicit hänvisar till queerteori finns alla på kultursidorna.

Övriga

År 2001 var DN Vetenskap inte längre en egen avdelning i tidningen utan artiklar
av vetenskapsreportrarna kunde återfinnas på annan plats i tidningen. Här tar jag
upp de texter som är skrivna av tidningens reportrar specialiserade på bevakning
av vetenskap och medicin, med och utan vinjett. Det rör sig om två artiklar från
Inrikes och fyra från Lördag.

Vetenskapsredaktionens journalistik som berör kön är i huvudsak relaterad
till medicinsk och naturvetenskaplig forskning. Artiklarna representerar till
största delen en biologisk diskurs om könsbestämning och genernas betydelse,
men dessa vetenskapliga rön relateras på flera ställen till andra sätt att förhålla sig
till kön.

Nyheten om att det så kallade Hugoprojektet och det privata företaget Celera
publicerar forskningsresultat från kartläggning av människans arvsmassa, efter
överenskommelse samtidigt i varsin vetenskaplig tidskrift, publiceras på DN
Inrikes (010212). Den del av nyheten som rör kön är att mutationer, det vill säga
plötsliga förändringar i arvsmassan, uppstår dubbelt så ofta i könscellerna hos
män som hos kvinnor. Av det drar reportern slutsatsen att det alltså till stor del är
”männen som har drivit evolutionen framåt”. Den andra nyhetstexten med
vinjetten Vetenskap är en kortare artikel om att nya sorters p-piller ökar risken
för blodpropp (DN Inrikes 010720). I artikeln diskuteras kvinnors val mellan
olika slags risker, den att bli gravid och den att få blodpropp.
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Av de fyra artiklarna i Lördag med vinjetten Vetenskap handlar en om hur
liten andel av nobelprisen i medicin, fysik och kemi som gått till kvinnor,
nämligen två procent (DN Lördag 011208). Den har alltså har ett
jämställdhetsperspektiv på vetenskaplig verksamhet och bedömning. De övriga
tre handlar alla om genetik och kön, på olika sätt. En text med rubriken Mamma
och pappa tävlar i dina celler (DN Lördag 011020) tar upp genpräglingens
betydelse för bland annat könens beteende. Genomisk prägling beskrivs
metaforiskt som ett slags ”ställningskrig mellan föräldrarnas gener”. I en krönika
med rubriken Trots allt har nog även celler kön (DN Lördag 010428)
argumenterar vetenskapsredaktören mot de genusteoretiker som kritiserar all
skillnadsforskning och som enligt henne har missat poängen att kön är en viktig
variabel i medicinsk forskning. Den tredje artikeln har rubriken Könet ingen
självklarhet (DN Lördag 010915) och tar upp det faktum att inte alla föds till
man eller kvinna. Den långa artikeln förklarar vad i fosterutvecklingen som
bestämmer kön och hur det går till, och tar även upp hur man förhållit och
förhåller sig till intersexualitet och frågan om hur mycket som är biologi
respektive uppfostran när det gäller kön.

I en av de övriga två artiklarna i DN Lördag porträtteras Britt-Marie
Landgren, som 1998 blev Sveriges första kvinnliga professor i gynekologi
(010310). En intervju med socialantropolog Fanny Ambjörnsson om ett
tvärvetenskapligt projekt om heteronormativitet utgör ett brott mot de i övrigt
biologiska och medicinska tolkningsramarna (DN Lördag 010721).

I DN Familj finns forskningsreferenser gällande kön/genus i nio artiklar. Alla
är placerade under vinjetterna Personnytt, Dödsfall, DN gratulerar eller
Avhandlingen. Genren i Familj är i många fall ett slags blandning mellan
nyhetsartikel och intervju eller personporträtt. Nyheten att det kommit en ny
avhandling ger anledning att även skriva om forskaren bakom den och i
dödsrunorna över forskare berättas om både personen och hennes forsknings-
arbete. De format som förekommer på familjesidan innebär generellt sett ett
respektfullt refererande förhållningssätt till den forskare och den forskning som
presenteras.

På Insidan i DN har en text om hur misshandel av kvinnor i hemmet också
drabbar barnen forskningsanknytning (DN Insidan 011120). Artikeln hänvisar
till sociologisk forskning. Den andra har skrivits inför FN:s generalförsamling om
HIV och aids, och tar upp hur rädslan för att bli stämplad har gjort att det är tyst



116

om kvinnor med HIV och aids (DN Insidan 010620). Denna artikel hänvisar till
medicinsk forskning. I den mindre studien hänvisar Insidans artiklar till
psykologisk och psykiatrisk forskning, när de tar upp ämnena konflikter och
småhämnder i vardagen (DN Insidan 011023) samt att det är svårt för män som
misshandlar att få hjälp (ibid 010316).

Efter denna översikt över de olika genrernas och redaktionernas innehåll vill
jag illustrera hur tidningarnas och redaktionernas val av vilken forskning de
bevakar leder till stora skillnader i vilka perspektiv på kön/genus som kommer till
uttryck på tidningssidorna.

VAL AV FORSKNINGSÄMNEN GER PERSPEKTIV

I båda tidningarna är det samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning som
dominerar i det material som tagits fram med sökorden kön*, genus*, jämst* och
feminis*. I de artiklar och notiser jag har hittat med former av sökorden kvinna
och man dominerar medicinsk forskning stort, följd av psykologi och
samhällsvetenskaplig forskning68. Detta innebär att medicinsk forskning totalt
sett är det mest representerade forskningsområdet i båda tidningarna – men här
skiljer det sig markant mellan morgontidningen DN och kvällstidningen
Aftonbladet. Skillnaderna gäller både de olika forskningsområdenas andel av
materialet och vilka perspektiv på kön/genus som dominerar.

I följande två figurer är underlaget de fyra månader som alla sökorden
använts: mars-april och september-oktober. Syftet är inte att fokusera exakta tal
och andelar, utan att ge en bild av fördelningen av de olika forskningsområdena
och vilka perspektiv på kön/genus de domineras av i de båda tidningarna.

                                           

68 I denna del av materialet: sociologi, ekonomi och socialt arbete.
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Figur 5: Perspektiv på kön/genus i texter om olika forskningsområden (DN).

I materialet ur Dagens Nyheter utgör referenserna till medicinsk forskning
ungefär 30 procent. Nära hälften av dessa texter har fokus på jämställdhet medan
hälften har kategoriserats som kvinnligt/manligt eller handlar om enbart kvinnor
eller enbart män, ofta i relation till hälsa och sjukdom. I hänvisningarna till
humanistisk forskning dominerar fokus på genuskonstruktion medan de
samhällsvetenskapligt anknutna artiklarna till största delen fokuserar jämställdhet
eller jämlikhet. Det rör sig om en stor variation av ämnen, allt från ny
lönestatistik till kvinnomisshandel eller homo- och bisexuellas rättigheter. I DN
hittar jag också artiklar som tar upp genus-, homo-, queer- eller biforskning, och
det vanligaste är att dessa diskuterar olika perspektiv på kön/genus.

Artiklarna med hänvisningar till naturvetenskaplig forskning finns fr a under
vinjetten Vetenskap, i DN Inrikes och Lördag. Av de sex artiklarna från
vetenskapsredaktionen har en jämställdhetsperspektiv, fyra handlar om genetik
och kön (kvinnligt/manligt) och en ifrågasätter det biologiska könets självklarhet
(diskussion av olika perspektiv).
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I Aftonbladet är dominansen för artiklar och notiser som anknyter till
medicinsk forskning än större – dessa texter utgör mer än hälften av AB-
materialet.

Figur 6: Perspektiv på kön/genus i texter om olika forskningsområden (Aftonbladet).

En mycket mindre andel av medicinartiklarna i Aftonbladet än i DN har fokus
på jämställdhet. I stället dominerar kategorierna Annat (mest artiklar om
kvinnors eller mäns hälsa och sjukdomar) samt artiklar som säger något om
kvinnligt/manligt. Andelen humanistisk forskning är mindre än i DN,
samhällsvetenskapliga referenser vanligare. Den stora andelen jämställdhets-
perspektiv har bland annat sin orsak i Kvinna-redaktionens fokus på kvinno- och
jämställdhetsfrågor, men också i Nyheters artikelserie om minskade födelsetal i
Sverige. Även psykologi och psykiatri är vanligare forskningsområden i AB än i
DN. Under just dessa fyra månader saknas texter om genusforskning helt i
Aftonbladet och de förekommer glest i materialet som helhet. Även i texterna om
andra forskningsområden är genusperspektiv mer ovanligt i AB än i DN.

Sammanfattningsvis innebär det här att föreställningar om kön som
enhetliga, kollektiva kategorier dominerar i relation till forskningsområdena
medicin och psykologi. Även i många av de samhällsvetenskapligt anknutna
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jämställdhetsartiklarna används begreppen kvinnor och män som enhetliga
kategorier – det som problematiseras är deras livsvillkor. Dessa artiklar finns till
största delen i nyhetsmaterialet. Ett resonerande kring och ifrågasättande av
köns- och genuskategorier som sådana, hittar jag framför allt i artiklar som berör
genusforskning (inklusive ett fåtal om queer- och biforskning) samt humanistiska
ämnen. Därmed återfinns dessa ämnen framför allt på kultursidorna.

Forskning och forskare som källor

Det vanligaste är att en eller ett par forskare presenterade med akademisk titel
står för information och/eller kommentarer i artiklarna, ofta i anslutning till sitt
eget forskningsarbete. En likhet mellan tidningarna är den oväntat stora andelen
artiklar med mer eller mindre oprecisa forskningshänvisningar. En sådan grupp
artiklar är de där ett forskarnamn nämns, men ingen ledtråd till var hon eller han
verkar. I en femtedel av artiklarna i DN och en ännu större andel i Aftonbladet
nämns ingen specifik forskare. I några av dem får vi veta något om inom vilken
institution eller vilket forskningsprojekt den nämnda forskningen bedrivs, men i
andra får läsaren nöja sig med uttryck som ”forskning visar”, ”brittiska forskare”
och dylika referenser. Nämnandet av forskning fungerar då i notis- eller
artikeltexten endast som en legitimitetsmarkör, som kan ge utsagorna karaktären
av fakta (jfr Wahl 2007). Detta kan förstås även gälla för forskare och forskning
som presenteras mer utförligt, men i artiklarna utan källa menar jag att det sker
”per automatik”, att nämnandet av forskning inte kan ha någon annan funktion
än som markör av legitimitet och trovärdighet.

Forskarkällornas kön

De kvinnliga forskarna är i klar majoritet i båda tidningarna och tydligast är det i
DN. Där utgår de ungefär 75 procent av dem som har kodats som mest
förekommande forskare i artikeln. I Aftonbladet är kvinnorna knappt 60 procent
av de forskare som räknats som först eller viktigast i artikeln. Kvinnodominansen
är alltså klart mindre i Aftonbladet än i DN. Det är dock större andel av de
kvinnliga forskarna som intervjuas i AB än i DN, ungefär hälften av dem. Resten
refereras eller citeras i enstaka pratminus.

Kontentan är att de kvinnliga forskarnas dominans är större i DN, men att
en relativt liten andel av dem kommer till tals i längre intervjuer jämfört med i
Aftonbladet. Jag kan tänka mig att materialets fördelning mellan olika
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redaktioner och genrer är en delförklaring till dessa skillnader.  I recensioner,
kulturessäer och debattartiklar (vanligare i DN) förekommer sällan eller aldrig
några ”pratminus”. Det gör det däremot i artiklar av nyhetskaraktär (vanligare i
AB) och det är också inom den genren de flesta manliga aktörerna brukar finnas.

Direkta citat med ”pratminus” används sällan för att berätta om ”fakta” utan
framför allt för att uttrycka kommentarer, känslor och åsikter som inte reportern
kan stå för själv. En slutsats kan därför vara att forskningens/forskarnas röster i
nyhetsmaterialet (framför allt i Aftonbladet) bidrar till att göra dessa texter mer
levande och konkreta än artiklarna inom de andra genrerna. Samtidigt ökar
risken för det forskarna brukar uppleva som alltför långtgående förenklingar eller
till och med förvrängningar av deras forskning, när reportern står för
”information och fakta” och använder källorna för kommentarer. I nästa kapitel
går jag närmare in på forskningens funktioner i texten och journalisternas
förhållningssätt till kunskap och till sina källor.

SAMMANFATTNING

Utifrån denna övergripande innehålls- och tematiska studie kan jag dra slutsatsen
att utsagor och föreställningar om kön och genus i de forskningsrelaterade
texterna skiljer sig åt både mellan olika tidningstyper, genrer och redaktioner. Jag
kan också säga att variationerna har samband med vilka frågor som tas upp och
vilket slags forskning som representeras. I Dagens Nyheter finns den största
andelen artiklar bland recensioner och essäer på kultursidorna. I Aftonbladet är
det däremot avdelningarna Nyheter och Kvinna som står för nästan hela
materialet. Över huvud taget består materialet från AB:s olika redaktioner nästan
helt av nyhetsartiklar och -notiser, medan forskningsanknutna utsagor om
kön/genus i DN förekommer även i andra genrer än nyheter och kultur.
Exempel är intervjuer och feature på Insidan, personporträtt och intervjuer på
DN:s familjesida och feature eller faktaartiklar från DN:s vetenskapsredaktion.

De ämnesområden som är vanligast i materialet ligger nära de två motpoler
jag beskrev i kapitel 2 när det gäller vilka aspekter av kön som fokuseras. Den ena
ämnesgruppen är medicin, biologi, hälsofrågor i stort och relationer mellan
kvinnor och män – de forskningsområden som varit olika biologistiska
strömningars hemvist. Den andra ämnesgruppen inbegriper kultur- och
forskningssfärerna – senare tids dominerande fält för genusdiskussioner och
–teori. Det skulle dock vara en förenklad bild att påstå att alla de forsknings-
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anknutna tidningstexterna i materialet går att placera i någon av dessa två
grupper. Exempelvis är forskning med jämställdhetsperspektiv på samhälle och
livsvillkor också vanlig i båda tidningarna, framför allt i nyheter och debatt och
framför allt när det gäller arbete och yrkesliv, vård samt barn och föräldraskap69.

RESULTATENS BETYDELSE FÖR DEN FORTSATTA ANALYSEN

Som jag har visat relaterar de artiklar som utgör mitt material på varierande sätt
till forskning som berör kön och/eller genus. Dessa variationer har påverkat både
mina infallsvinklar i analysen och vilka metoder och teoretiska analysredskap som
varit mest relevanta att använda. Man kan säga att den första översiktliga
innehållsanalysen och de första försöken till fördjupad analys gav sådana resultat
att både metodologiska och teoretiska analysinstrument behövde utvecklas och
varieras. Textanalysen med diskursanalytiska redskap gick inte att genomföra på
samma sätt för alla textgrupper med olika särskiljande drag. Framför allt är det de
skillnader som jag har beskrivit under benämningen ”forskningsjournalistiska
typer” som har betydelse för hur jag har kunnat närma mig de olika delarna av
materialet.

När det gäller artiklar med fokus på forskningsresultat om kvinnors och mäns
hälsa, kroppar, biologi, sexualitet och beteende har jag sökt svar på frågan om hur
genus, d v s kvinnligt respektive manligt konstrueras diskursivt i texterna. En
annan av forskningsfrågorna som har varit relevant i analysen av denna textgrupp
är frågan om vilka (vetenskapliga/teoretiska) föreställningar om kön och genus
som tycks vara för givet tagna och ligga till grund för utsagorna.

Artiklar med fokus på forskningsresultat angående könsroller och jämställdhet i
samhälle och livsvillkor handlar delvis explicit om just hur de båda könens villkor
bestäms socialt och kulturellt. Därför har det i de flesta av dessa texter varit
svårare att så att säga analysera fram för givet tagna föreställningar om kvinnliga
och manliga egenskaper. Däremot har jag kunnat rikta sökljuset på hur kvinnor
och män betraktade som sociala kategorier positioneras i relation till varandra
och till olika frågor, problem och handlingsmöjligheter.

                                           

69 I artiklar med fokus på barn och föräldraskap ingår ofta forskningsuppgifter om annat
hemarbete.
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För de texter som behandlar forskning som teori har de nyss beskrivna
analysproblemen varit än mer uttalade. Eftersom dessa texter själva förhåller sig
genomgående analytiskt och ifrågasättande när det gäller genus, sexualiteter och
normalitet, har jag fått analysera dem med något annorlunda redskap och annat
fokus än de förstnämnda. Bland annat har det varit intressant att spåra
variationer av det konstruktivistiska perspektivet och att fundera över vilka
föreställningar om kön och genus som företeelse som tas för självklara. En annan
intressant aspekt har varit läsartilltalet, hur de vetenskapliga teorierna presenteras
och vilka kunskaper och som tas för givna när det gäller de implicita läsarna. Det
har också varit intressant att försöka förstå vilka interdiskursiva samspel,
förhandlingar och strider som inte bara representeras utan också bedrivs på
tidningssidorna, framför allt i kulturdelen. Det gäller både forskningsdiskurser
om kön/genus och deras samspel med andra övergripande tolkningsramar, som
politiska och kunskapsteoretiska.

I läsningen av artiklar om forskning som verksamhet och institution har det
varit av intresse att rikta analysen mot synen på kunskap och på föreställningar
och uppfattningar om relationen mellan forskning och politik.

Efter denna översiktliga analys av hur genusdiskurser (re)produceras) genom
kvantiteter och fördelning av olika slags forskningsanknutna texter på
tidningssidorna, kommer jag i följande kapitel att göra en mer text- och
språknära analys av ett urval texter från de genrer som dominerar materialet,
nämligen nyheter och kulturartiklar. Jag börjar med ett kapitel om de olika
genrernas format och utvecklar resonemangen om de redaktionella av-
delningarnas forskningsjournalistiska varianter av form och läsartilltal.
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Kapitel 7

Forskningsjournalistikens
form och läsartilltal
Tanken med detta kapitel är att ge en bild av de formmässiga likheterna och
skillnaderna mellan de tidningar, genrer och redaktionella avdelningar som är
representerade i mitt material. Undersökningen av formmässiga aspekter är en
viktig del i tolkningen av hur de diskursiva mönstren (re)produceras i
tidningsjournalistiken.

Generellt sett är det stora formmässiga skillnader mellan de forsknings-
relaterade texterna i de båda undersökta tidningarna när det gäller innehåll och
perspektiv på kön/genus, på samma sätt som det är skillnader mellan
morgonpress och kvällspress i allmänhet när det gäller nyhetstekniker och andra
mediedramaturgiska grepp70. Att Aftonbladet vädjar till människors känslor och
DN till den läsande medborgaren71 är något som avspeglar sig även i den
forskningsrelaterade journalistiken. Bland annat rör det sig om användandet av
nyhetstekniker samt om abstraktionsgrad och läsartilltal. Därför är det också
rimligt att tänka sig att de mönster jag sett är giltiga mer generellt, alltså för
motsvarande genrer i annan (svensk) press och inte enbart för DN och
Aftonbladet.

                                           

70 Se kapitel 5 om material och urval.
71 Ur tidningarnas policydokument, se kapitel 5.
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NYHETSGENRENS VARIATIONER

När det gäller de forskningsanknutna nyhetstexterna kan jag säga att de präglas
av ungefär samma form och dramaturgiska grepp som övriga nyheter. De har
vissa grundläggande drag gemensamt, oavsett placering, men där förekommer
också skillnader som jag kan koppla till såväl tidningstyp som specifika genrer
och redaktioner. Ett journalistiskt ideal är att man ska presentera nyheter som är
viktiga och relevanta eller åtminstone intressanta för läsarna, men eftersom de
måste dra till sig uppmärksamhet får de också gärna väcka känslor, vara
upprörande eller underhållande på något sätt (se t ex Ghersetti 2000:33f;
Johansson 2004). En händelse eller en företeelse i forskningvärlden bör alltså ha
lättare att bli en nyhet om den kan presenteras som en avvikelse från det vanliga
och som något människor kan känna igen identifiera sig med. Detta sker i
nyhetsdramaturgin i mitt material bland annat genom de tekniker som brukar
benämnas tillspetsning, förenkling, polarisering, intensifiering, konkretisering
och personifiering (Hernes 1978, 1983; Johansson 2004:229f).

Rubriker, vinkling och läsartilltal i nyheterna

Att studera rubriker är en väg att analysera journalistiska texters typiska
genreformat, läsartilltal och förhållningssätt till den representerade kunskapen.
Rubriken är det första en artikels läsare möter, ibland i kombination med bilden.
Rubriksättningen i kombination med ingressen är därför en viktig indikation på
hur en tidning väljer att locka till läsning och tilltala sina tänkta läsare. Att
påpeka att rubrikernas och framför allt löpsedlarnas utformning skiljer sig mellan
lösnummersäljande tidningar och tidningar som huvudsakligen säljer genom
prenumerationer är därför närmast överflödigt. Frågan är i det här fallet hur just
den forskningsanknutna journalistikens rubriksättning och vinkling bidrar till
olika slags representationer av vetande om kön och genus och till dess läsartilltal.
I analysen av läsartilltalet ingår även att granska textens skapande av ett
inkluderande eller exkluderande ”vi”, användningen av tydliga identitets-
kategorier att identifiera sig med samt användningen av eventuellt direkt tilltal
till läsaren.

Aftonbladets nyheter präglas generellt sett av hög konkretion, som framkallas
genom flera olika textuella drag. Ett är att notiserna och artiklarna ofta innehåller
konkreta exempel på de företeelser som beskrivs. Texterna innehåller också så
gott som alltid, ofta redan i rubriken, konkreta identitetskategorier att relatera till
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och eventuellt identifiera sig med, exempelvis Så vill sjuåringarna se far och mor.
Det är inte heller ovanligt att kändisar får kommentera forskningsnyheter utifrån
sina personliga erfarenheter. De fungerar som en ”krok” som nyheten hängs upp
på för att locka läsaren (jfr Ahlmér 1996:29f). Lill-Babs jublar över att
högklackat sägs vara bättre för benen än foträta skor (AB Nyheter 010407),
Amelia Adamo och Liberala ungdomsförbundets ordförande Birgitta Ohlsson får
berätta om vid vilka tillfällen deras ilska kommer ut i enligt den refererade
forskningen typiskt kvinnlig gråt (AB Kvinna 010404), ett par kända kvinnliga
TV-profiler får apropå en undersökning om de mest kvinnovänliga programmen
berätta om sina favoriter (AB Kvinna 010814), etc. Ett än mer direkt läsartilltal
skapas i Aftonbladet genom ett slags läsarservice i form av faktarutor och listor
med exempelvis korta fakta, symtom, orsaker, tips och goda råd. I AB Hälsa
förekommer ofta direkt du-tilltal och redaktionen erbjuder till och med en
”Hälsas personliga tränare” och en ”Hälsas psykolog”.

Också i Aftonbladet Kvinna är stilen, som i de flesta artiklar i Aftonbladet,
konkret och vardaglig. Termer som ”genus” och ”genuskonstruktion” lyser även
här med sin frånvaro – med undantag för nämnandet av avhandlingstiteln De
små konstruktörerna72. Kön, könsroll(smönster) och jämställdhet är däremot ord
som återkommer ofta i Kvinnas artiklar. Identifikationsmöjligheter erbjuds i
nästan alla rubriker. Livet på luckan mjukare än vi tror. Tjejen som gjorde lumpen
(forskaren, min anm.) ger en ny bild av killar i uniform (AB Kvinna 010327),
Flickor vill hålla vikten – pojkar vill bli mätta (AB Kvinna 010316), På nätet låter
hon som en hel karl (AB Kvinna 010323), Mormor super minst (AB Kvinna
010406), Pappan krisar också när babyn kommer (AB Kvinna 010615) – dessa
rubriker är endast några exempel på hur förekomsten av ord som kvinnor, män,
tjejer, killar, flickor, pojkar, pappor, mammor, hon och han i artiklarna markerar
att deras innehåll inte handlar om abstrakta företeelser som sådana, utan om
deras betydelse för människor av kött och blod. Däremot är det i mitt material
från Kvinna-sidorna relativt ovanligt med det direkta du-tilltal till läsarna som
kännetecknar artiklarna från Hälsa-redaktionen och enstaka texter om hälsa,
relationer och sex från nyhetsredaktionen.

                                           

72 Avhandling av Birgitta Fagrell om hur pojkar och flickor i första klass berättar vad som är
manligt och kvinnligt genom att välja ut bilder.
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Dagens Nyheters nyheter ligger oftare på en relativt sett mer abstrakt nivå
där företeelsen snarare än de berörda människorna är i fokus. Där förekommer så
gott som inga av de utländska forskningsnotiser om sex, beteendeskillnader
mellan män och kvinnor, nya preparat för det ena och det andra som är vanliga i
Aftonbladet. Allmänt sett är DN:s rubriker och vinklingar mindre personliga och
mer könsneutrala än i Aftonbladet, just eftersom de oftare lyfter upp den
företeelse det handlar om. Människans arvsmassa: Gener färre men mångsidigare
(DN Inrikes 010212), Islam försvenskas i snabb takt (DN Inrikes 011015) och
Stress går att mäta med ny metod (DN Jobb 0110221) är exempel på sådana
rubriker. Mer sällan handlar DN:s rubriker om de berörda grupperna, som
kvinnor eller män, men där finns exempel som Kvinnor flyttar oftare till stan (DN
Bostad 010812) Sjukvård på männens villkor (DN Inrikes 010615). DN:s artiklar
tycks också ligga närmare den representerade forskningen i abstraktionsnivå och
språkbruk, och längre från läsarna som personer – i alla fall på den journalistiska
ytan.

Förutom de allmänna skillnaderna mellan tidningarna kan jag se en viss
variation mellan de olika redaktionella avdelningarnas nyhetsformat, framför allt
i Aftonbladet. Exempelvis innehåller materialet ur AB Hälsa och AB Nyheter
mycket större andel korta notiser från andra källor än vad Aftonbladet Kvinna
gör, vilket innebär fler ”snuttifierade” forskningsnyheter lösryckta ur sitt
sammanhang och ofta med vagare källangivelser.

Forskningens funktion i artikeltexterna

Ett typiskt drag för journalistiska texter är deras mångfacetterade karaktär eller
snarare att de består av representationer som liksom ligger lager på lager (jfr
Hornmoen 2003:189). Ett grundelement i en journalistisk berättelse är den
händelse, person, företeelse eller det skeende som texten beskriver. Ett annat
skikt är ofta olika personers beskrivningar av och berättelser om, samt reaktioner
på och kommentarer till dessa företeelser. På en tredje nivå finns journalistens
eller tidningens mer eller mindre framträdande röst som styr och binder ihop
berättelsen, samtidigt som den blir en del av den. Det är därför i en studie av
medietexter särskilt svårt att säga något om diskursers ursprung, vilka
sammanlänkningar som har skapats var. Man kan inte vara säker på om det är
’originaldiskursen’ som reproduceras eller ej (Hornmoen 2003:189).
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Det vanligaste i mitt material är att en eller ett par forskare presenterade med
akademisk titel står för information och/eller kommentarer i artiklarna, ofta i
anslutning till sitt eget forskningsarbete. Liksom Harald Hornmoen (2003:30)
menar jag att användandet av en enda forskningskälla kan bidra till att man
skapar och upprätthåller en bild av vetenskap som ”en objektiv verksamhet
präglad av enighet”. I mitt material finns också likheter med de tendenser
Kaperowski (1993)73 ser i sin uppsats om DN:s vetenskapsbevakning. Han drar
slutsatsen att ju mindre tid och resurser som finns för fördjupning, desto större är
avståndet mellan journalistiken och dess källor, alltså forskarna eller de
vetenskapliga texterna. Det innebär att exempelvis de osignerade nyhetsnotiserna
och vissa nyhetsartiklar präglas av ett reaktivt och responsivt arbetssätt, där
journalisten inte varit initiativtagande utan bygger sin text på ofta ospecifika
referenser till andra tidskrifter, uppenbarligen utan kontroll av originalkällan.
Den typen av korta nyhetstexter återfinns framför allt i mitt material från
Aftonbladet Nyheter, Aftonbladet Hälsa och delvis i Aftonbladet Kvinna.

En likhet mellan tidningarna är den oväntat stora andelen artiklar med mer
eller mindre oprecisa forskningshänvisningar. En sådan grupp artiklar är de där
ett forskarnamn nämns, men ingen ledtråd till var hon eller han verkar. I en
femtedel av artiklarna i DN och en ännu större andel i Aftonbladet nämns ingen
specifik forskare. I några av dem får vi veta något om inom vilken institution
eller vilket forskningsprojekt den nämnda forskningen bedrivs, men i andra får
läsaren nöja sig med uttryck som ”forskning visar”, ”brittiska forskare” och dylika
referenser. Nämnandet av forskning fungerar då i notis- eller artikeltexten endast
som en legitimitetsmarkör, något som ger utsagorna karaktären av fakta (Wahl
2007). Detta kan förstås även gälla för forskare och forskning som presenteras
mer utförligt, men i artiklarna utan källa menar jag att det sker ”per automatik”.

Genom att denna typ av referenser helt och hållet avsubjektifierar
forskningens ursprung, ser jag dessutom att den bidrar till att upprätthålla bilden
av forskare och vetenskap som det Donna Haraway (1997) kallar ”the modest
witness”. Med det menar hon den neutrale observatören, forskare som agerar
som ”the object’s transparent spokesmen” (ibid). De opreciserade

                                           

73 Se även kapitel 4.
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forskningshänvisningarna förekommer i debattartiklarna men är vanligast i
notiser och korta artiklar om kropp och hälsa. Denna föreställning om neutrala
och sanna fakta i forskningen tycks i tidningsartiklarna samspela med
debattartiklarnas legitimitets- och auktoritetsskapande retorik, dels med
nyhetsgenrens refererande och rapporterande retorik.

Utifrån min studie ser det alltså ut som att forskningens/forskarens funktion
i texterna är både informativ, legitimerande och kommenterande i många av
artiklarna. En iakttagelse är att de journalistiska texterna om medicinsk,
psykiatrisk och psykologisk forskning, alltså de om kropp, hälsa, sjukdom och
beteende oftare är mer utpräglad forsknings-bevakning, i betydelsen att de
framför allt berättar om nya eller på annat sätt aktuella forskningsresultat och
ofta utifrån en enda forskarkälla. Det innebär att det i dessa artiklar och notiser
är forskarna som har problemformulerings- och tolkningsföreträde. De står
ensamma för faktauppgifter och många gånger även för orsaksförklaringar och
eventuella kommentarer om åtgärder. När det gäller denna grupp av nyhetstexter
kan man alltså i högre grad tala i termer av medialiserade forskningsdiskurser, det
vill säga rekontextualisering av vetenskapliga och ibland populärvetenskapliga
beskrivningar, förklaringar och förståelser av kön/genus, anpassade till
mediekontexten och de journalistiska villkoren.

De texter som refererar forskning i relation till frågor som i första hand berör
samhällsförhållanden samt människors politiska, sociala, kulturella och
ekonomiska villkor, utgör snarare vad jag kallat forskningsanknuten journalistik.
De har ofta sin upprinnelse i en samhällspolitisk fråga som forskarna får
kommentera, eller tvärtom, kan nyheten gälla forskningsresultat som föranleder
politiska kommentarer. Man kan säga att en koppling mellan den politiska och
den vetenskapliga dagordningen passar bra in i mediernas dagordning. I dessa
texter är ofta de politiska källorna lika framträdande som forskningskällorna i
artiklarna – eller mer. Forskarnas eller forskningens funktion i texten är då att
exempelvis stå för statistik eller någon annan typ av utredning och/eller att
kommentera situationen, förklaringar och möjliga åtgärder (jfr Kasperowski
1993:35ff). Det handlar alltså även här om forskningens empiri och resultat,
men forskarkommentarerna för också in teori och förklaringsmodeller angående
de frågor som tas upp i artiklarna.

I vissa fall, där en redaktion låtit ett ämne få lite mer utrymme än en enstaka
artikel, används två eller flera forskare. Motivet kan tänkas vara dubbelbottnat.
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Dels är polarisering, att ställa två perpspektiv mot varandra en nyhetsteknik, ett
sätt att skapa större dramatik kring en händelse och locka till läsning. Dels är just
polarisering eller bemötande ett sätt för journalister att inta ett kritiskt
förhållningssätt utan att det kräver alltför stora tidsmässiga insatser (Ekström &
Nohrstedt 1996:105f). Polariseringen används för att uppfylla kraven på
objektivitet och opartiskhet. Denna grupp av nyhetstexter präglas därmed i högre
grad än de om kropp och själ av interdiskursivitet och intertextualitet, i
meningen samspel mellan forskningsbaserade och politiska diskurser och texter.

Texterna i mitt material följer de mönster som har kunnat utläsas i tidigare
studier av vetenskaps- och forskningsanknuten journalistik. Enligt studier från
Danmark, Norge och Sverige uttalar sig naturvetare och medicinare oftast om
den egna forskningen, medan det är vanligare att humanister och samhällsvetare
får uttala sig om och kommentera förhållanden utanför sitt forskningsområde
(Finer 2005:12f). Det faktum att texter om kropp och hälsa framför allt
publiceras inom nyhetsgenren, kan också bidra till ett generellt sett okritiskt
förhållningssätt och en rapporterande retorik (jfr Bakshi 2000) från
journalisternas sida. Dels på grund av ett allmänt förtroende för forskning inom
naturvetenskap och medicin, dels för att allmänreportrar på nyhetsredaktionerna
ofta saknar specialkunskaper för vetenskapsbevakning.

Nyheternas förhållningssätt till forskning och kunskap

Nyhetsmaterialet domineras genomgående inom alla avdelningarna av ett
okritiskt och icke problematiserande förhållningssätt till den representerade
forskningen – åtminstone som det framstår i texterna. Forskare tycks stå för det
som Ettema och Glasser (19897:344) kallar ”prejustified accounts of what is”,
det vill säga kunskap som inte varje gång behöver analyseras eller granskas
(Ekström & Nohrstedt 1996:22).

Retoriken i de forskningsrelaterade nyheterna är till största delen
konstaterande eller förklarande – endast i undantagsfall frågande, på det sätt som
markerar osäkerhet och det sökande efter svar som ingår i forskningsprocessen.
Modalitetsmarkörer som ”visar”, ”framgår”, ”fann”, ”upptäckt”, ”vet”, ”enligt”
etc är de vanligaste i både Dagens Nyheter och Aftonbladets nyhetstexter, till-
sammans med verb i presens som ger vad Fairclough (1995:131) kallar objektiv
och kategorisk modalitet (se även Winter Jørgensen & Phillips 2000:87ff). Det
gäller exempelvis utsagor om att ”kvinnor är mer oroliga än män” (AB Nyheter
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011024), ”dyslexi är lika vanligt hos båda könen” (AB Kvinna 010219) och
liknande (mina kursiveringar).

Ett annat förhållningssätt är vad jag skulle vilja kalla distanserat, ibland på
gränsen till raljerande. Förhållningssättet präglar de delar av framför allt
kvällstidningen Aftonbladets journalistik där forskningens funktion i första hand
tycks vara den underhållande och att bjuda på lite kuriosa. Aftonbladet Nyheters
och Hälsas notiser om tomater som gör spermier piggare är exempel på denna
grupp av texter (AB Nyheter 010315; Hälsa 010331). När det gäller referenserna
till forskning präglas denna typ av notiser av samma objektiva modalitet och
kategoriska utsagor som de flesta nyhetstexterna. Det som skapar ett raljerande
tonfall och gynnar en distanserad läsarposition är snarare val av nyhetsämnen och
den metaforik som används74.

KULTURSIDORNA OCH FORSKNINGEN

De texter vi kan läsa på kultursidorna brukar gå under beteckningen kultur-
journalistik, men det rör sig inte om en enhetlig genre. Snarare möter läsaren på
dessa sidor ett brett spektrum av textslag. Litteraturkritiken har dock länge haft,
och har ännu, en viss särställning. Andra genrer inom kulturjournalistiken är
essän, krönikan och debattartikeln. På de flesta kultursidor idag kan man
dessutom finna exempelvis nyhetsmaterial, längre reportage samt intervjuer och
porträtt av kulturpersonligheter, men dessa genrer förekommer knappt i mitt
materiel.

De traditionella kulturjournalistiska genrerna må kallas vid olika namn, men
ger som jag ser det en känsla av gemensam karaktär och tonart när man bläddrar
igenom kultursidorna. Det som förenar de traditionella kulturjournalistiska
genrerna med varandra, är framför allt de egenskaper som skiljer dem från annan
journalistik och då särskilt från nyhetsjournalistiken. En stor skillnad har att göra
med det tematiska innehållet, Det vill säga de ämnen och samhällsfrågor som tas
upp på kultursidorna. Förutom den traditionella bevakningen och kommen-
terandet av ”de sköna konsterna” ger många kultursidor utrymme åt en debatt
om mer allmänna samhälls-, kultur- och livsåskådningsfrågor. En hel del av

                                           

74 De nämnda nyhetsnotiserna hör till dem som analyseras närmare i kapitel 8.
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denna bevakning berör också forskningsvärlden. Den andra skillnaden mellan
kulturjournalistik och det vi vanligen benämner journalistik (ofta då i betydelsen
nyhets- och aktualitetsjournalistik) gäller formen. Den skillnad som kanske är
tydligast för tidningsläsaren har att göra med skribentens röst och synlighet i
texten. På kultursidan tillåts, ja även uppmanas, reportern och skribenten att vara
”subjektiv och inte representera någon annan än sig själv och sin egen
sakkunskap”75. Över huvud taget karaktäriseras kulturjournalistiken till både
innehåll, språk, stil och tilltal av sin dubbla genretillhörighet, av att genrerna är
nära besläktade med litterära och akademiska genrer, såsom essän, krönikan och
litteraturkritiken men också anpassas till mediekontexten. Kulturartiklarna i mitt
material tycks präglade av det Kasperowski (1993) kallar ett reflexivt arbetssätt,
där den forskningsrelaterade kulturjournalistiken i första hand bygger på
textstudier.

De kulturjournalistiska texternas struktur skiljer också sig till en del från
nyhetsjournalistiken, även om lagren av representation också här är många.
Kulturessäer är ofta skrivna av forskare som berättar om någon fråga, person eller
text från sitt forskningsområde. När det gäller recensioner är händelsen/
företeelsen som föranleder recensionen ofta en ny bok, till exempel en
avhandling. Denna i sin tur har en författare och ett eller flera ”underliggande”
skikt. Den kan berätta om exempelvis en person vars poesi håller på att omprövas
av kritiker, eller en företeelse och dess kontext76. Väldigt sällan kommenteras den
nya boken av någon annan än recensenten ifråga. Texterna har visserligen vad
Bakhtin kallar en dialogisk karaktär77, om man med det menar att
artikelskribenten förhåller sig till bok- eller avhandlingsförfattarens text och teser.
Men recensionen är monologisk i den meningen att det är recensenten som styr
”samtalet”, bedömer argument och teser och slår fast sina omdömen utan
invändningar från någon annan. Visserligen varierar det hur öppna och
resonerande respektive fastslående och dogmatiska recensionerna är, och hur

                                           

75 Nätupplagan av Nationalencyklopedin, www.ne.se, sökord ”kulturjournalistik”, 2004-10-19.
76 Eva J:son Lönn (2005) kommer fram till en liknande slutsats i sin studie av arbetsmiljö-
journalistik. I det hon kallar Vetenskapsramen är det typiska att artiklarna i allmänhet involverar
två parallella händelsestrukturer: arbetsmiljöproblemens och forskningens händelsestruktur
(ibid:151).
77 Se t ex The Bakhtin Reader (red Pam Morris, 1994)
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mycket recensenten talar själv respektive låter det recenserade verket och dess
författare tala. Men det hör till litteraturkritikens massmediala karaktär att vara
inte endast en presentation av det aktuella verket, utan också en del av kritikerns
egenreklam. Forser (2002:154) går ett steg längre i sin slutsats, och menar att det
i kampen om positioner ”är […] naturligt, om den recenserade boken av och till
får komma i andra rummet och kritikerns marknadsföring av sig själv i det
främre.”

Rubriker, vinkling och läsartilltal i kulturartiklarna

De kulturjournalistiska artiklarna ur DN är som jag påpekat många fler än de ur
Aftonbladet och handlar dessutom om fler ämnen. Men det går ändå att jämföra
vilka typer av rubriker som karaktäriserar de olika tidningarna. I de artiklar som
berör samma ämne i både DN och Aftonbladet blir skillnaden som mest tydlig.
Tidningarnas anmälningar av Kvinnovetenskaplig tidskrifts temanummer om
akademin föregås av rubriker med helt olika karaktär.

DN: Kvinnovetenskaplig tidskrift Nr 1/01: Bokslut. Frågan om feminismens
identitet förblir öppen. (DN/Franzén 010910)
AB: Från kvinnor till människor? (AB/Hammarström 010805)

DN-rubriken ligger närmare den forskningsanknutna objekttexten och tilltalar
läsare som lockas av att läsa om ”feminismens identitet”. Aftonbladets rubrik kan
sägas vara mindre informativ, genom att den endast ger läsarna en vink om det
specifika ämnet för artikeln. Förmodligen kan den dock väcka uppmärksamhet
genom att skapa en osäker relation mellan elementen ”kvinna” och ”människa”.

Ett annat exempel där båda tidningarna skriver om samma bok, är
recensionerna av den svenska översättningen av Ian Hackings bok Social
konstruktion av vad? I Dagens Nyheter är det bokens titel som fungerar som
rubrik, och signalerar till läsarna att denna artikel berör en teoretisk diskussion
(DN/Rudbeck 010116). I Aftonbladet vänder sig rubriken direkt till läsarna med
ett inkluderande ”vi”: Är vi kanske lite av både och? (AB/Annell 010213). Det är
inte bara teori, utan människor, ett ”vi”, det handlar om.

I ytterligare ett fall tar både DN och AB upp samma tematik, men under lite
olika former. I Dagens Nyheter diskuteras en ny avhandling om Edith
Södergrans författarskap, av Boel Hackman. Rubriken på essän är Bortom
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kvinnan Edith och anknyter implicit till en omfattande feministisk kritik av
tidigare biografiska tolkningar av kvinnors verksamhet, i detta fall kvinnliga
författarskap (DN/Hallberg 010222). Rubriken kan dessutom läsas som en aning
poetisk. Avhandlingen diskuteras även i Aftonbladet, där samma problematik tas
upp i två debattartiklar – fast med kritik även mot feministisk forskning.
Rubrikerna till dessa artiklar består av konkreta uppmaningar: Befria de kvinnliga
författarna! (AB/Hammarström 010806) och Låt inte könet styra allt
(AB/Hammarström 010807).

Generellt sett kan man säga att DN Kulturs rubriker och vinkling, på
liknande sätt som i nyhetsmaterialet, har ett mer akademiskt perspektiv, ligger
närmare den omskrivna forskningens språkbruk och har en högre grad av
abstraktion. Om jag betraktar rubrikerna utifrån teorin om genrers externa
orientering (Bakhtin & Medvedev 1928/1994), blir slutsatsen att tidningen med
sina rubriker skapar implicita läsare som vill läsa om forskning, teoretiska
diskussioner eller i varje fall intellektuella(s) resonemang om kulturella och
samhälleliga frågor. Ser man till ämnesval gäller samma sak Aftonbladet. Men
med sin rubriksättning skapar kvällstidningen snarare implicita läsare som
behöver lockas till läsning genom anknytningar till konkreta människor,
igenkännbara frågor och gärna den egna, personliga erfarenheten.

Även om DN:s kulturrubriker allmänt kan sägas var mer införlivade i en
akademisk diskursordning och Aftonbladets mer i en populärvetenskaplig/
medial sådan, så finns det givetvis variationer och undantag i materialet. DN-
rubriker som Flickfria äventyr (DN/Matthis 010308) och Babyboom i den unga
litteraturen (DN/Milles 010308) är mer orienterade mot läsarna än mot den
forskning som representeras, men följs av nog så teoretiskt avancerade artiklar.
Och de klatschiga huvudrubrikerna i Aftonbladets debattartiklar om att befria de
kvinnliga författarna följs av den mer forskningsassocierade underrubriken Om
den feministiska litteraturforskningens triumfer och tillkortakommanden (första
delen resp. andra delen). Formen i artiklarna skiljer sig inte heller på något
avgörande sätt från artikeln i DN om samma ämne.

Forskningens funktion i kulturartiklarna

Även i kultursidornas artiklar i mitt material, liksom i nyheterna, fungerar
forskning och forskare som exempelvis kunskapskälla och redskap för legitime-
ring av skribentens påståenden. Men där finns också variationer som kan ses som
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typiska och kanske unika för just kulturjournalistiken. Utifrån mitt material kan
jag göra följande typifiering av de vanligaste funktionerna för forsknings-
referenserna i kulturjournalistiken.

• Forskningen använd som oproblematiserad kunskapskälla, refererad.
Vanligast när det gäller historiebeskrivning, bland annat i de essäer som
beskriver egen forskning.

• Forskningen som produkt. Har att göra med recensionernas bedömande
funktion, att göra ett slags kvalitetsbedömningar av boken eller avhand-
lingen ifråga.

• Forskningen behandlad som process och verksamhet, diskussioner av
forskarens perspektiv, val och slutsatser.

De två senare punkterna är typiska för kulturjournalistiken och framför allt för
recensionerna, att forskningen som process och produkt över huvud taget blir
synliga för läsarna. Ett annat typiskt drag för kulturmaterialet är dess trovärdig-
hetsskapande retorik, som just i de kulturjournalistiska genrerna i första hand har
funktionen att skapa trovärdighet för den enskilda skribenten (jfr Mral 2000).

Den auktoritära skribentrösten

Till skillnad från nyhetsartiklarna innebär det kulturjournalistiska skrivandet och
publicerandet oftast en öppen representation också av skribenten själv. Texterna
andas vad Gunnar Eriksson och Lena Svensson (1986) kallar kompetens-
bekräftelse (se även Nordberg 2003b:23f) dels med inriktning på skribentens
tankar och åsikter om ämnet och/eller objekttexten, och kanske också mer
allmänt om det forskningsområde som berörs. Men skribentens utsagor och
bedömningar legitimeras oftast med en mer eller mindre explicit presentation av
skribentens kunskaper på området. Inom retoriken kallas de formuleringar som
uttrycker talarens auktoritet och legitimitet för ethosargument.

I de kulturjournalistiska artiklarna i mitt material sker detta legitimerande på
flera olika sätt. Dels rör det sig till stor del om för kultursidornas läsare
återkommande, kända personligheter. Många av dem är forskare, författare,
kända kritiker och debattörer. Ethos följer så att säga gratis med namnet,
åtminstone i den mån läsaren känner till och redan har förtroende för den
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aktuella skribenten. Förutom detta kan jag i texterna utläsa strävan mot
trovärdighet i olika, säkert mer eller mindre medvetna, grepp.

Framför allt i essäerna, där skribenterna alla är forskare som skriver om ett
område de studerar eller känner väl till, skapas trovärdigheten och
sanningslikheten i första hand genom en auktoritär röst, en konstaterande och
fastslående retorik eller sanningsmodalitet. Alla skribenterna är själva forskare,
doktorander eller författare. Även i de recenserande texterna är den
konstaterande retoriken vanlig, både när tidningens skribent talar med
objekttextens78 röst och när han eller hon uppträder som en auktoritet med
mandat och kompetens att både tolka och bedöma det recenserade verket och
den forskning som lett fram till det. Men de recenserande skribenternas
legitimitetssträvanden tar sig också andra uttryck. De går alla ut på att visa upp
de egna kunskaperna i ämnet, men det sker inte uttalat utan antyds liksom i
förbigående, utan större åthävor. Dels genom det kända fenomen som brukar
benämnas ”name dropping”, dels genom vad jag kommit att kalla ”fact
dropping”, det vill säga hastiga kompetensmarkeringar, som: ”Under det senaste
halvåret kan all lyrik jag har läst, med bara några få undantag, dateras till 1985
eller senare.” (DN, Hallberg 010222, min kursivering).

Båda dessa slag av markeringar tycks ämnade att visa på skribentens insatthet
och därmed legitimitet. Jag tolkar den tydliga subtiliteten som att ett öppet ”titta
vad jag kan och vet” skulle vara under en kulturskribents värdighet, uppfattas
som osäkerhet och snarast förminska hennes eller hans trovärdighet. Det
gemensamma syftet med dessa olika legitimitetstekniker tycks vara att skapa
trovärdighet för den enskilda skribenten. I de kulturjournalistiska genrerna är det
framför allt detta slags personliga trovärdighet som är det väsentliga, och inte
mediets trovärdighet, som i nyhetsjournalistiken (jfr Mral 2000).

Vissa recensenter bygger också förtroende och ett ”vi” med läsaren genom att
vara mer eller mindre personliga i sin anknytning till verkets ämne (jfr ovan om
personlig kontextualisering), och är alltså representerade som personer, genom
exempelvis någon berättelse från sin barndom eller genom personliga funderingar
och erfarenheter (jfr Forser 2002).

                                           

78 Term för den text som recenseras, se Forser (2002).
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Talet till läsaren – gemensamhetsskapande och utestängande

I kulturartiklarna tas läsarens kunskap för given. De trovärdighetsmarkörer jag
har beskrivit ovan bidrar också till kulturjournalistikens speciella läsartilltal – till
skapandet av en kulturjournalistikens publik (jfr Ekström, red. 2004). Även
läsaren konstrueras genom de implicita/underförstådda kunskapsbekräftelserna
som bildade samtalspartners, som förstår och förmår uppfatta betydelsen av det
mellan raderna sagda. Och det sker inte riktigt på samma sätt som i nyheter, där
läsaren förväntas ha hängt med i nyhetsflödet den senaste tiden. Visserligen
handlar det även på kultursidorna ofta om att ha följt med i en debatt om ett
visst ämnesområde. Men i kulturartiklarnas sätt att tilltala läsarna förutsätts de
ofta också ha en viss nivå av bildning, i betydelsen kunskaper i de humanistiska
ämnena. Framför allt gäller det i mitt material texter om litteratur, men också
om kunskapsteori och akademiska diskussioner. Ett exempel är Nina Björks i-
förbifarten-formulering: ”Jag ska väl inte skylla på postmodernismen eller
Jacques Derrida, men ….” (DN Kultur 010726).

Det sker ett vad Bengt Nerman (1973) kallar gemensamhetsskrivande för de
redan invigda, de inbjuds till en diskursgemenskap (Foucault 1971/1993) eller
utestängs. Det sker genom implicita hänvisningar till teoretiska och ideologiska
komplex som inte presenteras närmare, genom användning av vetenskapliga
termer som inte förklaras och genom införstådda vinkningar och blinkningar till
dem som redan vet och förstår.

Sammantaget vill jag hävda att kulturartiklarnas framställningar av kunskaps-
fältet kön och genus i högre grad än i andra genrer skapar en diskursiv
gemenskap, ett inkluderande ”vi” med sin tänkta publik, medan andra utestängs.
Vad jag får veta beror på vilket vetande jag redan besitter.

Kulturartiklarnas förhållningssätt till forskning och kunskap

Genom sitt tydliga släktskap med litterära genrer och humanistisk vetenskap
präglas kulturjournalistiken som helhet av ett epistemologiskt arv från detta
akademiska fält. I mitt material från kultursidorna kan jag uttyda två större
huvudlinjer när det gäller epistemologiska aspekter.

Berättandet av historien

Det ena förhållningssättet har som jag tolkar det sin grund i positivistiska och
realistiska traditioner inom bland annat historieforskning. Dessa beskrivs bl a av
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Charlotte Wien (2005) i hennes artikel om hur olika journalistiska modeller
påverkats av ideal från vetenskapens epistemologiska förhållningssätt. Wien
menar att mainstreamjournalistiken har lånat en del av historieforskningens
avlagda kläder, bland annat när det gäller hur man ser på uppgiften att skriva
(en) historia. Inom journalistiken lever fortfarande tron på möjligheten att med
hjälp av rätt använda källor beskriva ”hur det egentligen var”, vad Wien
(2005:39) definierar som ett historievetenskapligt ideal från 1800-talet.

Den traditionella, humanistiska diskursen omfattar också en specifik syn på
subjektet/individen och ett realistiskt förhållningssätt när det gäller språkets
möjligheter att beskriva verkligheten. I Weedons (1987:41; se även Freedman
2003:132) beskrivning av poststrukturalistisk, feministisk användning av diskurs-
begreppet använder hon de humanistiska utgångspunkterna som kontrast:

Det (postmodernism/diskurs, min anm.) är en teori som decentraliserar
humanismens rationella, självtillräckliga subjekt, den ser subjektivitet och
medvetenhet som socialt skapade i språket som en sfär av kamp och
potentiell förändring. Språket är inte genomskinligt som i humanistisk
diskurs, det uttrycker inte den ”verkliga” världen. (ibid)

Det ska nog inte ses som särskilt förvånande att det raka historieberättandet – för
att uttrycka det något förenklat – präglar framför allt de delar av kultur-artiklarna
som beskriver hur det var ”förr i tiden”. Det gäller framför allt beskrivningar av
historisk kontext, av exempelvis tidsandan, kvinnors villkor och kvinnorörelsens
historia. Berättelserna präglas ofta av kategorisk och objektiv modalitet som i
denna fras i en text om Elin Wägner: ”Funkisens och folkhemmets tid var också
feminismens” (DN/Lindén 010601), och även av en refererande hållning till
källorna. ”Birgitta Plymoth vi sar  hur ogifta mödrar, längst ned på
samhällsstegen, hade minst att hämta från fattigvården” (DN/Södling 011217)
(mina kursiveringar).

Wien (2005:39) beskriver också hur historieforskningen under 1900-talet
och framför allt 1960-talet lämnade idealet att försöka kartlägga den sanna
historien. Det sågs helt enkelt som ett omöjligt projekt. Inställningen blev i
stället att historien som sådan var ”död och borta och som sådan inte intressant”
(min översättn.).
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At beskaeftige sig med fortiden er udelukkende intressant, såfremt man har
en problemstilling, der er relevant og intressant for nutiden (og/elller
fremtiden). (Wien 2005:39)

Denna senare förståelse av uppgiften för historisk forskning, det vill säga att
forskningen ska rekonstruera historien i ljuset av något nutida problem, ger även
den sitt avtryck i mitt material från kultursidorna. I ett samspel mellan
vetenskaplig kunskapssyn och journalistiskt urval och dramaturgi vinklas de
kulturjournalistiska berättelserna om historisk forskning mot nutida problem och
diskussioner. Konflikter om hur dagens feminism ska förhålla sig till moder-
skapet blir den aktualitetsskapande krok som recensionen av avhandlingen om
Elin Wägner (DN/Lindén 010601) hängs upp på (jfr Ahlmér 1996:29f). När det
antika dramat Antigone omskrivs som Sofokles problematisering av familje- och
släktförhållanden, dras paralleller till dagens ifrågasättande av exempelvis den
heterosexuella kärnfamiljens norm(alitet) (DN/Witt-Brattström 011009).

Resonerandet om konstruktioner

Den andra och mer framträdande epistemologiska hållningen på kultursidorna är
olika variationer av en (social-) konstruktivistisk kunskapssyn. De flesta
artiklar/skribenter som talar om konstruktivistisk forskning, talar också med den,
och omfattar det konstruktivistiska synsättet. En analys av modalitet i de
kulturartiklar som representerar ett konstruktivistiskt synsätt visar att de också
innehåller inslag av okritiskt refererande hållning till forskning, av ett auktoritärt
tilltal och av konstaterande och slutna utsagor (kategorisk och objektiv
modalitet). Vad är det då som ändå ger det sammantagna intrycket av att det
finns ett mönster i kulturjournalistikens tal om kön och genus, där vissa delar av
historieskrivningen tas för given som självklar (bakgrunds)kunskap? Detta medan
förståelser och forskningsverksamhet med inriktning på social och kulturell
konstruktion av genus, identitet, kropp och sexualitet framställs som en
diskussionsfråga, som något man kan ha åsikter om – berömma, bedöma,
problematisera, ifrågasätta och kritisera – både utifrån andra vetenskapliga
förhållningssätt och utifrån politisk-ideologiska ståndpunkter. Till en del beror
detta mönster säkerligen på att dessa forskningsinriktningar i sig själva ofta har
ett reflekterande förhållningssätt och en mer relativistisk kunskapssyn, något som
följer med när kunskapen rekontextualiseras och placeras i ett medie-
sammanhang. I de artiklar som ansluter till en historisk diskurs är empirin,
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uppgifter om ”verkligheten” ofta i fokus. I poststrukturalistiskt och konstrukti-
vistiskt influerade texter är teorin antingen huvudfråga eller genomsyrar analysen
av empirin. Men jag tror att det finns fler förklaringar.

En är att kulturtexterna som helhet ger en något annan bild än de enskilda
meningarna och utsagornas auktoritativa ton och sanningsmodalitet. Skillnaden
gentemot det ”objektiva” historieberättandet är att många fler av de texter, som
skriver om och med postmodernistiska och konstruktivistiska synsätt, explicit
förhåller sig till något annat – till tidigare synsätt, till naturvetenskaplig
positivism, till biologistiska eller essentialistiska teorier om exempelvis kvinnlig,
manligt och normalt i relation till beteende, kropp och sexualitet. Ibland sker det
genom tydliga, intertextuella eller interdiskursiva referenser till namngivna
forskare eller grupper av texter. Det gäller bland andra de artiklar som behandlar
forskning som omprövar tidigare, biografiska tolkningar av historiska, kvinnliga
personligheters liv och verksamhet.

Ett skrattretande exempel är hur forskarna försökt rekonstruera Edith
Södergrans eventuella älskare – utifrån de minst sagt knappa biografiska
uppgifter som finns om författarinnan – och koppla en kärleksbesvikelse
till dikternas innehåll (AB/ Hammarström 010806).

Men ofta är det mer subtila val av framställningsformer som visar att det finns
andra infallsvinklar och uppfattningar som skribenten är medveten om och
skriver i relation till. Blandat med de kategoriska och ”objektiva” satserna finner
man i kulturartiklarna:

Värderande formuleringar, som visar att någon tycker något och gör
skribentrösten tydligare.

”[…] så biteoretikerna är pragmatiska nog att inse att sexualiteten är
beroende av en komplicerad social interaktion […] att formandet av en
identitet är starkt beroende av förebilder och social acceptans […]”
(DN/Hedstrand 010801).

Frågor, som visar att det finns en fråga eller flera, inte bara för givet tagna svar.
”Kan vi sålunda hävda att Emma Bovary och Anna Karenina är tragiska? Och på
vilket sätt måste vi omformulera våra föreställningar om tragedin för att kunna
rymma berättelserna om tragiska kvinnor?” (DN/Felski 010327).
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Retoriska frågor, som ställs inte för att man undrar, utan för att ge talaren
eller skribenten möjlighet att i sitt svar uttrycka en uppfattning eller tolkning.
Men den ger ändå läsaren en signal om att det existerar ifrågasättande och
motstånd, en antites. Ett exempel är Aftonbladets rubrik Är vi kanske lite av både
och? till recensionen av en bok om social konstruktivism i relation till biologiska
och realistiska förklaringar (AB/Annell 010213).

Denna resonerande och diskuterande retorik (jfr Bakshi 2000) samspelar
med journalistiska kriterier, som i val av både ämne och vinkel lyfter fram
vetenskapliga kontroverser och aktuella debattfrågor.

En annan förklaring till det mönster som skiljer på olika slags kunskap, torde
vara att våra tolkningar också styrs av förväntningar. För det första fungerar
genren som tolkningshorisont (Todorov 1990), vi vet som läsare ungefär vad vi
har att vänta oss, både när det gäller denna typ av forskning och när det gäller
kulturjournalistiken, nämligen att de ska förhålla sig mer resonerande än
exempelvis nyhetsjournalistiken. För det andra har vi också olika förväntningar
kopplade till ämnet. Som ett exempel kan vi ta följande två utsagor:
”Medborgerlig makt, frihet och handlingsutrymme hade manliga förtecken”
(DN/Södling 011217) samt ”Madonna har alltsedan hon slog igenom 1984 varit
ett problem för feminister som har sett förtryck och ett ständigt sexualiserande av
kvinnan vart de än tittat” (DN/Söderqvist 011019). Båda meningarna
karaktäriseras visserligen av en kategoriserande och objektiv modalitet, men jag
vågar ändå anta att fler än jag skulle läsa den första utsagan som mer självklart
sann och den andra som mer argumenterande. Som jag ser det har detta att göra
med ämnets, textens och uttolkarens diskursiva kontext. Tillhör ämnet ett
område där det fortfarande pågår diskursiva förhandlingar och strider om olika
begrepps eller företeelsers betydelser, eller har där stabiliserats en åtminstone för
tillfället dominerande och ”sann” diskurs? Uppgifter om kvinnors historiska
villkor ingår i en diskurs som det inte råder några större strider kring, vilket
knappast kan sägas vara fallet med tolkningen av vare sig Madonna eller
feminismen.

I det här kapitlet har syftet varit att ge en uppfattning om typiska form-
mässiga drag i materialet, med speciellt fokus på skillnader mellan de båda
tidningstyperna och mellan genrerna nyheter och kulturjournalistik, när det
gäller nyhetstekniker, läsartilltal, skribentröst, forskningens funktion i texterna
och journalistiska förhållningssätt till den representerade forskningen. När det
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gäller nyhetsgenren har det också handlat om hur genrens konventionella uttryck
varierar beroende på redaktion och dess specifika läsartilltal. Efter detta går jag
vidare till en fördjupad och mer textnära analys av (re)produktionen av
genusdiskurser i de båda vanligaste genrerna, nyheter och kulturjournalistik.
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Kapitel 8

Forskning i nyheterna:
bekönande av kropp, själ
och jämställdhet
Vilka slags forskningsanknutna föreställningar om kvinnor, män och aspekter av
kön och genus erbjuds läsarna inom de villkor och ramar som just
nyhetsjournalistiken erbjuder och vilken roll spelar referenserna till forskning i
denna process? Vad betyder genrernas och de olika redaktionella avdelningarnas
olika formkonventioner för reproduktionen av föreställningar om kön? Tanken
med det här kapitlet är att gå vidare från resultatet av den översiktliga studien (se
kap.6). Jag undersöker de mest förekommande genrerna i mitt material –
nyhetsartiklar och -notiser. De återfinns som framgick i kapitel 6 och 7 inom
flera olika avdelningar, framför allt AB Nyheter, Kvinna och Hälsa samt DN
Inrikes, Ekonomi, Jobb och Bostad.

Inför analysen av nyhetsmaterialet vill jag säga något om det faktum att
kapitlet har en större tyngdpunkt på kvällstidningen Aftonbladets olika
nyhetsdominerade avdelningar än på nyhetsmaterialet från DN. Orsakerna är
två, dels den stora skillnaden mellan tidningarna när det gäller antalet
nyhetstexter, dels de olika tidningstypernas språkliga form. Reproduktion av
föreställningar om kön sker oftare och framstår tydligare i mer konkret tal om
kvinnor och män, vilket är vanligare i Aftonbladets nyhetstexter än I DN:s. En
annan sak som är viktig att hålla i minnet är att de exempel jag ger inte har som
syfte att bedöma eller ifrågasätta de enskilda forskningsresultat och/eller utsagor
som representeras i de journalistiska texterna, utan vill visa på vilka
genusdiskurser som reproduceras eller utmanas genom de enskilda
forskningsrelaterade texternas bidrag till större mönster och ordningar.
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TEMATISKT INNEHÅLL OCH

FORSKNINGSJOURNALISTISKA TYPER

I den översiktliga och tematiska innehållsanalysen kunde jag utläsa några ofta
förekommande ämnesområden, och det är på dem jag nu lägger tyngdpunkten.
De återfinns alla i första hand inom de texter som har fokus på forskning som
resultat. Forskningsanknutna nyhetstexter som i huvudsak riktar uppmärk-
samheten mot människan, det vill säga utsagor om hur kvinnor och män är och
gör, behandlar jag under rubriken Genus i forskningsnyheter om kropp och själ.
Bland dessa artiklar och notiser återfinns temana hälsa och sjukdom, sexualitet
och relationer samt mänskligt beteende. De texter som i huvudsak har fokus på
samhälle och struktur, det vill säga jämställdhet, könsroller, kvinnors – och
ibland mäns – liv, villkor och positioner inom både den privata och offentliga
sfären tar jag upp under rubriken Genus i forskningsrelaterade nyheter om samhälle
och livsvillkor. Bland dessa nyhetstexter är temana mer varierande, men jag har
valt ut texter från de vanligaste, Barn och föräldraskap samt Arbete och yrkesliv,
för närmare analys.

Den indelning jag just beskrivit är delvis parallell med de två
huvudinriktningar inom forskningsfältet om kön och genus, som jag beskrev i
kapitel 2. Den ena med forskningsintresset riktat mot kön som kropp, som
biologisk kategori och som inneboende, exempelvis psykologiska, egenskaper.
Den andra med fokus mot frågor kring kön och genus i samhälle och kultur. Här
måste jag åter betona att ingen av dessa två huvudinriktningar i utforskandet av
och i talet om kön är enhetlig eller entydig. I mitt material förekommer de ibland
parallellt och i olika variationer i enskilda texter och sammanhang. Både relativt
fasta mönster och variationer skapas i nyheternas medialisering av diskurser från
forskningsvärlden – inte sällan i samspel med diskurser som har sitt huvudsakliga
utrymme och uttryck på andra håll i samhället, exempelvis politiken79.

Ett övergripande resultat av analysen av nyheternas form (se kap.7) är att
forskningens funktion i texterna skiljer sig åt mellan nyheter som handlar om
naturvetenskaplig och medicinsk forskning och dem som refererar samhälls-
                                           

79 Jag gör här av praktisk-analytiska skäl en åtskillnad mellan forskning och politik (och andra
samhällsinstitutioner), även om jag inte betraktar dem som åtskilda och av varandra oberoende
enheter.
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vetenskapliga ämnen. Det innebär att texterna om kropp och själ oftare är mer
renodlade forskningsnyheter, där forskarna står för problemformulering, orsaks-
förklaringar och förslag på lösningar. I nyheter om samhällsförhållanden och
människors villkor är forskare och forskning mer sällan ensam källa, och har
oftare en kommenterande funktion i texten.

GENUS I FORSKNINGSNYHETER OM KROPP OCH SJÄL

I de artiklar som berättar om kroppen, om hälsofrågor och fysiska och psykiska
sjukdomar, om sexualitet och om mänskligt beteende hittar jag en tydlig
betoning av olikheter mellan kvinnor och män, kvinnligt och manligt. Kvinnor
och män som grupper tilldelas skilda egenskaper och identiteter. Definitionen av
kön som skillnad utkristalliseras i de artiklar jag analyserat framför allt på två sätt:

Genom upprepade utsagor om kvinnor eller män, där de behandlas som
åtskilda, enhetliga kategorier, och associeras både i olika grad och på olika sätt till
exempelvis sjukdomstillstånd, kroppsliga organ, sexualitet eller beteendemönster.

Genom upprepade explicita jämförelser, där kvinnor och män associeras med
samma företeelser, det vill säga sjukdomar, problem och behandlingar, men på
olika sätt. Genom vad jag kommer att tala om som jämförelsens logiker
frammanar texterna därmed inte bara olikhet, utan även olika former av
norm(alitet) och avvikelse samt ofta en hierarki, genom motsatspar som bra –
dåligt, starkt – svagt, sjukt – friskt. Genom att dessa värdeladdade dikotomier
associeras i olika grad till män och manligt respektive kvinnor och kvinnligt,
konstrueras ett hierarkiskt förhållande även mellan könskategorierna.

I och med dessa olika processer skapas inte bara en diskurs om kön som
skillnad, utan journalistiken (re)producerar också norm(alitet), hierarki och
moral av olika slag. Min analys talar för att dessa utsagor och jämförelser ofta är
könsblinda eller på annat sätt brister i reflexivitet. Å ena sidan kan utsagorna vara
till synes ”könsneutrala” och blinda för köns-/genusberoende faktorer som
inverkar på hälsoproblemet ifråga. Å andra sidan kan de snarare betona kön i
talet om kvinnor och män som kollektiv, och vara till synes blinda för sitt eget
reproducerande av genus genom för givet tagna kulturella föreställningar om
kvinnor och kvinnligt respektive män och manligt. Utan att ha gjort en direkt
jämförelse mellan de vetenskapliga originalutsagorna och de journalistiska
texterna, är min tolkning att de nyhetsjournalistiska presentationsformerna och
förhållningssätten till den representerade forskningen ofta bidrar till att förstärka
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såväl skillnadsdiskursen som olika slags normer och en genuskodad fördelning av
moral och skuld.

Sjukdomsbeskrivningar som genusproducent

Som framgick i kapitel 6 är hälsa och sjukvård det vanligaste enskilda
ämnesområdet i mitt material, räknat i antal artiklar och notiser. Det är rimligt
att tänka sig att det stora mediala intresset för nya medicinska rön om
sjukdomars orsaker och om möjlig behandling bland annat beror på att det är
frågor som bokstavligen ligger oss nära i vardagen och de förväntas locka läsare.
Petersen & Lupton (1996:ix) menar att upptagenheten med människors hälsa
och våra kroppars sårbarhet är centrala delar av tillvaron och typiska för vår tid,
åtminstone i den västerländska delen av världen. Richard Gwyn (2002:7)
uppmärksammar att trots att hälsa inte på något vis är det naturliga tillståndet för
mänskliga varelser – även om det är vad de flesta föredrar – så har både
modernitetens tro på vetenskapliga framsteg och alla erbjudanden om att hålla
sig i form och evigt ung skapat intrycket av att det inte bara är önskvärt utan
också möjligt att uppnå ”total hälsa” och inte bara ”relativ frihet från sjukdom”.
En annan tänkbar förklaring till det mediala intresset för frågor kring sjukdom
och hälsa, kan vara att ämnena är en del av såväl stora vetenskapliga projekt som
vittomfattande ekonomiska intressen inom exempelvis medicin- och läkemedels-
forskning och -försäljning.

Den sociala gränsdragningen mellan hälsa som det onämnda och normala
och sjukdom som avvikelse samspelar i mitt material med gränsdragningar och
konstruktioner kopplade till genus (jfr Hornscheidt 200580). I nyhetstexterna om
medicinska forskningsresultat och om hälsofrågor av olika slag talas det sällan om
”kön”, och aldrig om ”genus”, men ofta om kvinnor och män 81. I den
traditionella (bio)medicinska diskursen är det med ett fåtal undantag den
                                           

80 Referensen till Antje Hornscheidt är hämtad från beskrivningen av det tvärvetenskapliga och
internationella forskningsprojektet ”Kulturella gränsdragningsprocesser mellan hälsa och sjukdom i
välfärdsstater”: http://www2.hu-berlin.de/ni/projekte/haelsa/index.html, 2008-02-24.
81 Som jag noterade i kapitel 6 är kön/genus snarast exnominerat, något som tas för givet och inte
explicit diskuteras i de nyhetsartiklar och notiser som belyser hälsa och sjukdom. Antingen är kön
endast en variabel eller så berör artikeln någon studie om hälsa/sjukdom relaterad till endast män
eller endast kvinnor. I de ledare och debattartiklar som tar upp forskning om hälsofrågor är det
dock vanligast med ett rättvise- eller jämställdhetsperspektiv.
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biologiska kroppen och dess olika ”beståndsdelar” och organ, inte psykologiska
och sociala faktorer, som ges betydelse och som fungerar som en grund för
kategorisering (Tamm 1988; se även Hornscheidt 2005). Det uppstår i texterna,
som jag kommer att ge exempel ur, skillnader i hur kvinnor och män
positioneras och definieras samt hur agentskap, moral- och typer av hälsoansvar
och sjukdomsskuld fördelas efter kön82.

Den problematiska kvinnokroppen

De nyheter om hälsa och sjukdom som fokuserar kvinnor är i materialet
mångdubbelt fler än dem som främst handlar om män (se även kap.6). På detta
vis repeteras ständigt sammankopplingen av tecknet ”kvinna” med sjukdoms-
begrepp av olika slag och kvinnor framstår som sjukligare, vilket överens-
stämmer med tidigare forskning på området (Johannisson 2001; 2005; Petersen
& Lupton 1996:73). Karin Johannisson (2005:29ff) beskriver tre olika
tolkningsmodeller, som under decennierna kring sekelskiftet mellan 1800- och
1900-tal avlöste varandra, alla med syftet att förklara kvinnans svaghet. Hon
benämner dem den anatomiska-fysiologiska modellen, den gynekologiska och den
neurologiska och senare tillkom också den psykologiska tolkningsmodellen (ibid).

I mitt material med referenser till medicinsk forskning, framför allt i
Aftonbladet Nyheter och Hälsa, är framför allt den gynekologiska modellen
fortfarande framträdande, om än förmodligen i något modernare former. Ett
mönster är nämligen att texterna om kvinnor till stor del handlar om
sjukdomstillstånd som kan sägas uppkomna i deras eget inre, i de för just
kvinnokroppen specifika reproduktiva organen, könsdelarna och hormonerna. I
sådana texter handlar det om cancer i livmodern, bröstcancer, för- och nackdelar
med att ha större mängd östrogen än män, m m. Notiserna och artiklarna
reproducerar en gynekologisering av kvinnan (jfr Johannisson 2005:34f), det vill
säga en föreställning om att ”livmodern och övriga underlivsorgan genom

                                           

82 Jag diskuterar här nyheter om sjukdom och hälsa som helhet, men inriktningen varierar mellan
de redaktionella avdelningarna. AB Nyheter och DN Inrikes skriver mer om nya forskningsrön
kring sjukdomar och behandling, AB Hälsa mer om hur man ska hålla sig frisk och inte bli t ex fet
eller stressad, och reproducerar därmed en mer folkhälsobetonad diskurs med inslag av
alternativmedicin. I AB Kvinna och artiklar av DN:s medicinreporter förekommer nyhetstexter
med problematisering av könsaspekter på sjukdomar, diagnos och behandling.
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reflexöverföring dominera[r] kvinnokroppen, och att varje kvinnoåkomma direkt
eller indirekt kunde reduceras till ett gynekologiskt problem”.

Jag gör här nedan en granskning av några texter, som får representera de
upprepade sammanlänkningar mellan kvinnors kroppar och sjukdom som är
typiska för materialet. Men det är också viktigt och intressant att notera den
variation som finns när det gäller nyhetens format och förhållningssätt till den
representerade forskningen.

I en notis i DN Inrikes (010731) berättas att östrogen misstänks ge
lungcancer, eftersom det är dubbelt så vanligt att kvinnor som röker drabbas av
lungcancer som att män gör det. Forskningshänvisningarna i notisen om
östrogen och lungcancer präglas av en försiktig ton med modalitetsmarkörer
som ”[…] tror en amerikansk forskare  […]” och ”Det bygger Siegfried bland
annat på att […]”.  Trots att det är en kort notis redogör den även för annan
forskning, som visar att det inte finns någon skillnad mellan könen. Den
intervjuade forskaren får kommentera och förhålla sina egna teorier till dessa
resultat, vilket ger läsaren information om att forskningens resultat inte är
oproblematiskt sanna. Eftersom endast en forskare intervjuas och så att säga får
sista ordet, är det dock hennes utsagor som ges mest tyngd i texten.

En kort notis i Aftonbladet Hälsa (011009) uppger att motion minskar
risken för bröstcancer för kvinnor i klimakteriet, och hänvisar till forskning med
uttrycken ”[…] visar en ny kanadensisk studie […]” och ”Forskarna har
upptäckt […]”. En något längre notis i AB Hälsa (010310) är mer rik på
uppgifter om forskningen och ursprungskällan: ”Kvinnor som kan få yrsel,
hjärtklappning och svimma av när de reser sig upp kan lida av ett speciellt
tillstånd, NPTS (Neuropathic Postural Tachycardial Syndrome), enligt forskare i
USA och Israel, skriver Science Daily Magazine”. Notisen uppger relativt
detaljerat vad syndromet kan bero på, vilka som brukar drabbas och vilka
symtomen är, samt ger råd från forskarna till drabbade. I denna notis får läsaren
alltså mer information om var forskningen utförts och vad den kommit fram till,
men även i denna text präglas språket av en konstaterande och förklarande
retorik och oproblematiserat återgivande av forskningens utsagor. Fackspråk och
referenser ger snarast ökad trovärdighet.

En mycket kort artikel i Aftonbladet Nyheter (010913) har en rubrik av
typen forskarlarm, om att Chips och godis ökar risken för gravida att få kramp.  De
vardagliga och talspråkliga uttrycken chips och godis i rubriken kan tolkas som
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en signal om kuriosabetonad forskningsnyhet, liksom det för kvällstidnings-
journalistiken typiska du-tilltalet i ingressen.

Chips och sötsaker är inte bra att äta om du är gravid. Risken att du råkar
ut för krampanfall ökar.

Temat för artikeln är dock ett allvarligt tillstånd, nämligen så kallad preeklampsi,
”ett förebud till havandeskapsförgiftning med krampanfall”, och att det finns ett
tydligt samband mellan detta och kaloriintag. Ordet chips finns inte med över
huvud taget i brödtexten, däremot ”sötsaker”, ”sockersug”, ”kosten”,
”kaloriintag”. Hänvisningen till forskning görs genom formuleringar som
”Norska forskare kan nu avslöja …”, ”… fann forskarna …” samt den
informativa och samtidigt legitimitetsskapande formuleringen ”I undersökningen
som publiceras i American Journal of Obstetrics and Gynecology framgår …”.
Denna korta artikel, med nyhetsjournalistikens tydliga inslag av tillspetsning och
betoning av risk, innehåller även en kort beskrivning av forskningsmetod och
uppgifter både om hur många kvinnor som ingått i studien och om vissa detaljer
i resultaten. Journalisten förhåller sig dock inte till uppgifterna på något sätt.

Även artiklar med någon form av metaperspektiv på forskning, till exempel
en text under rubriken Livräddande – eller skadligt? Ny mammografi-studie vållar
strid bland experterna (AB Nyheter 011020), bidrar till den övergripande
diskursiva sammanlänkningen av kvinnor med sjukdom och dödlighet i cancer. I
det fallet finner jag dock en motsvarighet i en av de mycket få hälsoartiklar som
enbart handlar om män. Det är DN Inrikes som under rubriken Allmän kontroll
av prostata övervägs (010605) berättar om en ny, säkrare mätmetod för att
upptäcka prostatacancer, och att forskare och läkare över hela landet diskuterar
om man ska införa obligatorisk provtagning, så kallad screening.

I de medialiserade medicin- och folkhälsodiskurserna representeras således
den egna kroppens inre som ett potentiellt hot mot hälsan i mycket högre grad
när det gäller kvinnor än när det gäller män83. Det upprepade likställandet av
kvinnor med deras könsspecifika kroppsdelar och organ har nästan ingen
                                           

83 I studier av diskurser om sjukdom och hälsa brukar analysen bland annat beröra om i vilka
situationer sjukdomar beskrivs som orsakade av interna företeelser, inneboende i den egna kroppen,
eller som orsakade av externa faktorer, yttre påverkan (se t ex Gwyn 2002:18ff).
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motsvarighet i nyheterna om männen. När det gäller de sjukdomar och problem
som enligt nyhetstexterna framför allt drabbar män, är det endast prostatacancer
och snarkning som kan identifieras som uppkomna i den egna kroppen, och de
omtalas endast i enstaka artiklar. I övrigt rör det sig om sådana tillstånd som
orsakas av påverkan utifrån, som hudcancer av solen (jfr Courtenay 2000) och
fetma av fel kostvanor.

Genom den stora uppmärksamheten på kvinnor i allmänhet och reproduktiv
hälsa i synnerhet framstår kvinnokroppen som mer problematisk (jfr Johannisson
2005). Och det är just den biologiska könstillhörigheten som gör
kvinnokroppen, med dess livmoder, könshormoner, bröst och tillfälliga tillstånd
av graviditet, mer bräcklig än männens. Att mängden artiklar om just
kvinnosjukdomar återskapar en diskurs om kvinnor som sjukligare och med fler
potentiella sjukdomshärdar inom sina kroppar är, som jag ser det, en inte alltför
djärv slutsats av analysen. De mönster jag har beskrivit här överensstämmer också
med tidigare forskning om hur kvinnor, bland annat genom medicinens
fokusering på biologiska förklaringar, sjukliggörs och medikaliseras (Carlstedt
1992; Hovelius m fl 2004; Johannisson 2005).

… och det bräckligare kvinnopsyket

Även spår av det som Johannisson (2005:29) benämner den psykologiska
modellen kan utläsas i materialet. Medicin- och hälsojournalistikens tal om
kvinnor som bräckligare förstärks i de få nyhetstexter som berör forskning om
aspekter av psykisk hälsa. De förknippas med bland annat mer oro och
sömnproblem än män, och i två artiklar berättas om kvinnor med
Münchhausens syndrome by proxy. Syndromet innebär enligt tidningsartiklarna
att kvinnorna för att dämpa ångest skadar sina barn, bland annat i en strävan att
komma i kontakt med sjukvården (AB Nyheter 011017)84.

Kvinnor associeras sålunda också med tecken på psykisk skörhet, inte bara
fysisk. Män associeras endast med bristande psykisk hälsa i två nyhetstexter. Den
ena artikeln tar upp stress, och nyheten är i rubriken könsneutral: Stress går att
mäta med ny metod (DN Jobb 011021).  I en bakgrundsbeskrivning berättas att

                                           

84 Observera att detta är en förenklad beskrivning som enbart bygger på den information om
syndromet som ges i artikeltexterna (AB Nyheter/Olle Castelius 011017).
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ökningen av långtidssjukskrivna på grund av ”utmattning” har varit störst i den
offentliga sektorn och framför allt bland ”välutbildade kvinnor inom
sjukvården”. Därefter berättar artikeln att unga män i databranschen nu står för
den största delen av de ökade sjukskrivningarna. Den andra artikeln handlar om
spelberoende (AB Hälsa 011002). Där nämns helt kort att unga män över 15 år
är den största spelargruppen, men ingen förklaring – vare sig biologiska faktorer,
psykologisk svaghet eller social påverkan – ges till att män är överrepresenterade.
I dessa artiklar är talet om männen inte heller särskilt framträdande, eftersom
vinklingen och huvuddelen av texten är könsneutrala. Även i texterna om psykisk
hälsa och sjukdom är således ordvalen och sammanlänkningarna sådana att
kvinnors problem framstår som uppkomna inom dem själva, i det egna psyket,
medan de få artiklar som handlar om mäns problem i högre grad beskriver dem
som orsakade av externa faktorer. Som jag återkommer till längre fram förstärks
de mönsterjag har beskrivit i de explicita jämförelserna av kvinnor och män.

En variation bland nyheterna om sjukdom och hälsa kan utläsas i några
texter, som kan sägas representera en diskurs om kvinnor som starkare, segare,
mer långlivade än män. Även detta tal handlar till en del om den specifikt
kvinnliga kroppen. Till exempel berättas i en artikel med rubriken Könshormon
gör att kvinnor lever längre (AB Nyheter 010915) att kvinnor har ett bättre
immunförsvar än män, vilket enligt vad som presenteras som ”brittiska forskare”
är förklaringen till att de lever längre. ”Hemligheten kan ligga i det kvinnliga
könshormonet östrogen”, skriver Aftonbladet i ingressen. Samma hormoner,
grupperade som ”kvinnligt könshormon”, som enligt andra nyhetstexter kan ge
upphov till bröstcancer och lungcancer omtalas här som förklaringen till att
kvinnor lever längre. Ett annat sådant exempel är, att samtidigt som de negativa
forskningsnyheterna kring p-piller talar om ökad risk för bröstcancer och
blodpropp, finns i Aftonbladet en notis om att p-piller kan minska risken för
cancer i magen (tarmar, livmoderhals och äggstockar), genom den höga
östrogenhaltens skyddande egenskaper85. Notisens forskningsanknytning sker
med formuleringen ”Ny italiensk forskning visar …” (AB Nyheter 010417).

                                           

85 P-piller har enligt notisen tidigare visat sig kunna minska riskerna för äggstocks- och livmoder-
halscancer – men ge en viss ökad risk för bröstcancer.
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Det finns en möjlig nutidshistorisk bakgrund till medicin- och
hälsojournalistikens fokus på kvinnors kroppar och sjukdomar. Den kritik som
både läkare och forskare har riktat mot att medicinsk forskning i huvudsak har
gjorts på män och att specifikt kvinnliga hälsofrågor har försummats, har
säkerligen lett till förändringar så att det forskas mer om kvinnors hälsa idag.
Men min analys av nyhetstexterna talar för att medicin- och hälsonyheternas
genuskodning gäller också andra aspekter än antalet artiklar om vardera könet.
Det är snarare regel än undantag att samma sjukdomstillstånd eller problem
beskrivs och förklaras på olika sätt beroende på om det gäller kvinnor eller män
(jfr Johannisson 2001:202f) – även när det gäller kroppsdelar som finns hos
majoriteten människor oavsett kön.

I mitt material hittar jag exempelvis en artikel som visar hur kulturell
genuskodning avspeglas i en medicinsk nyhet, som skulle kunna associeras även
till mäns kroppar, men som inte gör det. Det gäller en artikel med rubriken
Klackarna i taket för alla stilettfans och nedryckaren Ny forskning: Foträta skor är
farligare än högklackade (AB Nyheter 010407). Texten hänvisar till
forskningsresultat om att foträta skor är ”farligare” än skor med smala, höga
klackar när det gäller risken för ledgångsinflammation, eftersom de ökar
belastningen på knälederna. Ingressen lyder:

London. Välj en vårsko med stilettklack om du är rädd om benen. Foträta
skor med bred klack ökar riskerna för ledgångsinflammation.
- Jag har alltid varit mer förtjust i smala klackar, säger Lill-Babs, 63.

Lite längre ned i artikeln framgår att ”forskare vid Harvard i USA” har studerat
tjugo kvinnor i åldrarna 23-44, som fått testgå olika typer av skor för att
forskarna skulle kunna mäta trycket på knälederna. För det första sägs inget om
vilken typ av skor de vanligtvis brukar använda, vilket väl bör påverka resultaten,
för det andra talas det i denna text enbart om kvinnor. Männen är frånvarande
och inget sägs om huruvida det skulle vara bättre för alla – inklusive män – att
använda smal- och högklackat för att slippa besvär med lederna. Det tas för givet
att frågan om klackarnas betydelse för belastning av knälederna endast kan
sammanlänkas med kvinnor. Det är i detta fall möjligt att utifrån artikeln dra
slutsatsen att konstruktionen av kön/genus sker i forskningsprojektet genom
exkluderandet av män ur studien. Nyhetsartikelns vinkling och personifierings-
teknik förstärker dock genuskodningen. Artikeltexten presenterar forsknings-
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rönen utan invändningar – visserligen med en språklig klackspark i rubrik och
ingress och med kommentarer av kändisen Lill-Babs, men också med konsta-
terande retorik samt formuleringar som ”Ny forskning visar” och ”Resultaten
visar”.

Efter dessa exempel på den forskningsanknutna journalistik som fokuserar
kvinnors och mäns hälsa, kan det vara på sin plats att (återigen) påpeka att jag
varken har syftet eller kompetensen att bedöma riktigheten i de forsknings-
resultat som presenteras i de journalistiska texterna, utan är intresserad av vilka
diskursiva mönster som reproduceras både genom texternas kvantitetet och
genom de journalistiska förhållningssätten. Det kan ändå vara av intresse att
fundera närmare över bakgrunden till den medialiserade biomedicinska
diskursens fokus på kvinnors kroppar och sjuklighet.

Kan man finna någon förklaring i statistik kring hälso- och sjukvård? Svaret
är både ja och nej. Visserligen gör män inte lika ofta läkarbesök som kvinnor,
men de kostar mer i den slutna somatiska vården86. Bland annat på grund av vård
kring graviditet och förlossning kostar kvinnor mer i vården under en period i
livet87.  Men denna typ av statistik visar inte hur sjuka människor är, utan hur
ofta de söker vård. Många av de rapporterade skillnaderna i hälsotillstånd mellan
könen bygger just på resultat från studier om hur kvinnor respektive män
förhåller sig till hälsa och hur de reagerar på sjukdom. De handlar alltså om hur
kvinnor och män hanterar sjukdom, inte om deras faktiska hälsostatus, och
döljer därmed vad som kan vara större ohälsa bland män (Courtenay 2000).

En möjlig delförklaring till könsfördelningen i materialet kan vara att de
sökord jag använder – former av kön, genus, kvinna/kvinnlig och man/manlig –
utesluter en mängd könsneutralt skrivna artiklar och notiser om hälsa och
sjukdom. Men då ser jag det snarast som ett intressant och ganska typiskt resultat
i sig, att kvinnor är överrepresenterade och män underrepresenterade i de texter
som explicit nämner något av dessa begrepp (se även kap.6). Snedfördelningen i
mitt material bekräftar i så fall att kvinnor fortfarande definieras och benämns
som sitt kön, medan män utgör den ”könsneutrala” normen människa.

                                           

86 Socialstyrelsens rapport Jämställd vård? – könsperspektiv på hälso- och sjukvården (2004; se även
Johansson 2005)
87 Se not 86.
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Sammanfattningsvis kan jag säga, att i de journalistiska texter som specifikt
berör kvinnors eller mäns hälsa och sjukdomar är kvinnorna överrepresenterade
och associeras till stor del med sitt kön; till problem med sina hormoner och
kvinnliga, reproduktiva, sjukdomsdrabbade organ. I följande avsnitt analyserar
och diskuterar jag hur föreställningar om kön (re)produceras i de hälsa och
sjukdom-artiklar som gör uttalade jämförelser mellan kvinnor och män.

Olikhet, norm(alitet) och hierarki

I flera av nyhetstexterna görs det explicita jämförelser mellan kvinnor och män av
typen ”med kvinnor är det si och med män är det så” – och i det tydliga talet om
olikhet skapas också andra asymmetrier. Till de jämförelsens logiker jag kan se
bland nyhetstexterna hör att man oftast utgår från en av de kategorier man
jämför med varandra – till exempel män/manliga egenskaper – och sedan avgör
om den andra kategorin till exempel är eller har mer eller mindre av något än den
första. Det som så att säga är utgångspunkten görs på så sätt till normen, som
man relaterar ”det andra” till. Oftast är det män som är den utgångspunkt med
vilken kvinnor ska jämföras, och kvinnor som positioneras som svagare och även
som avvikande från (den manliga) normen. Ordval, vinkling och polarisering i
nyhetstexterna tycks förstärka dessa diskursiva mönster.

Ett exempel på detta är en nästan notiskort artikel från nyhetsbyrån TT med
rubriken Kvinnor mår ofta illa efter narkos (AB Nyheter 010323). Den handlar
om att kvinnor och män definierade som grupper reagerar olika på narkos, på så
sätt att kvinnor vaknar snabbare och män sover längre, medan män återhämtar
sig snabbare och mår mindre illa än kvinnor. Det finns sålunda i princip flera
tänkbara infallsvinklar, men det är just kvinnors mer långvariga illamående som
betonas. Illamåendet definieras därmed som det avvikande och därmed sämre.
Notisen avslutas med konstaterandet att det var vanligare att kvinnor drabbades
av illamående och kräkningar, samt meningen: ”Forskarna tror att skillnaden
beror på att könshormoner påverkar narkosmedlen.” Genom denna meningsföljd
länkas kvinnors tillstånd starkare till könshormoner än männens och det uppstår
i texten en osäkerhet om huruvida könshormoner över huvud taget är relevanta
för förklaringen av männens reaktioner på narkos. Med andra ord förstärks
bilden av kvinnor som försvagade och förslavade av sina könshormoner och
männen som opåverkade – ja kanske rentav i avsaknad av sådana.

•



155

Ett liknande exempel är en mycket kort notis med rubriken Kvinnor är mer
oroliga än män (AB Nyheter 011024). Notisen lyder i sin helhet:

LONDON. En brittisk studie visar att kvinnor är ängsligare än män. Av
de vuxna som oroar sig till den grad att de har sömnproblem är 65 procent
kvinnor. Forskare förklarar det med att män är bättre på att lämna arbetets
problem på jobbet. Undersökningen var beställd av den brittiska
nyhetsbyrån PA. (DPA-TT)

Det är i första hand kvinnornas reaktioner och beteenden som utgör nyheten på
grund av deras avvikelse från männens. Kvinnorna beskrivs som ”mer oroliga”
och ”ängsligare”, och framställs därmed som avvikande. Att männen ”är bättre”
när det gäller att lämna arbetsproblem bakom sig när de går hem framstår som
normen, i och med att god hälsa inom folkhälso- och medicinska tolkningsramar
tillskrivits innebörden av normaltillstånd och sjukdom/besvär definierats som
avvikelse. För att förklaringen av skillnaden mellan män och kvinnor ska kunna
vara giltig, måste man dessutom ha den för givet tagna utgångspunkten att det är
just problemen på arbetet som kvinnorna tar med sig hem och som orsakar deras
sömnlöshet. Andra möjliga förklaringar, till exempel att kvinnor fortfarande både
tillskrivs och tar på sig större ansvar för det mesta av hemarbete och sociala
relationer för familjens räkning (om de har partner och/eller barn) utesluts på
detta vis. En annan effekt av betoningen och tolkningen av oron är att den – och
därmed de oroliga kvinnorna – definieras som det avvikande, och att det
definieras som normalt att inte vara orolig. Kvinnornas reaktioner definieras som
problem. Notisen kan alltså sägas bygga på ideologiska förförståelser som kan få
högst reella effekter både på hur vi betraktar och behandlar kvinnor och män.

Diskursiva mönster reproduceras och förstärks också genom samspelet
mellan och totalintrycket av mängden artiklar och notiser, till exempel när olika
artiklar tar upp samma hälsoproblem eller sjukdom men säger olika saker om
kvinnor respektive män. När det gäller stress sägs exempelvis i en artikel i DN
Jobb (011021) att den största ökningen av långtidssjukskrivna är unga män med
höga inkomster i databranschen, och att ”de vanligaste diagnoserna är
’depression’ och ’reaktion på svår stress’”. Uttrycken kan jämföras med notisen
ovan, om att ”kvinnor är ängsligare än män” och ”oroar sig så till den grad att de
har sömnproblem”. I artikelns utsagor om männen framstår stressen som en
extern faktor som de reagerar på och som är den utlösande orsaken till
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depression. I notisens utsagor om kvinnorna framställs deras oro som något de
bär på och som orsakar stress och sömnsvårigheter. Ett närliggande exempel på
hur brist på fördjupade förklaringar bidrar till genusskapande genom
könsblindhet, är en kort DN-artikel om brist på djupsömn som möjlig orsak till
utbrändhet (DN Lördag 010310). Det är enligt den citerade forskaren inte stress
för stunden eller övertidsarbete som leder till sömnbrist och utbrändhet, utan
ständig oro inför morgondagen.

Det handlar om individer som lever med så höga krav att de aldrig kan
sänka dem till en rimlig nivå. De lever i en ständig rädsla för att allt ska
falla ihop och kan därför inte koppla av på fritiden. Sömnproblem är
dubbelt så vanligt bland kvinnor som bland män. Också utbrändhet är
vanligare bland kvinnor, och kanske är sömnen den faktor som kan
förklara denna skillnad mellan könen, skriver Läkartidningen. Viktigast för
att undvika oro inför morgondagen är att lära sig säga nej till att ta på sig
för mycket arbete. Fysisk aktivitet har positiva effekter på djupsömnen.

Artikelns individualisering av problematiken med sömnbrist och utbrändhet gör
att texten gynnar en tolkning av problemen som orsakade av kvinnors egen
oförmåga att sätta gränser. Endast genom en förhandlande eller oppositionell
tolkning kan läsaren mellan raderna lägga till de sociala och kulturella mönster
som har betydelse i sammanhanget.

Förklaringen till att det blir just som det blir i dessa och andra nyhetstexter är
förmodligen mångfasetterad. Bland annat kan den ligga i vår kulturs definition
av hälsa eller frånvaro av sjukdom som både ideal- och normaltillstånd (Gwyn
2002; Petersen & Lupton 1996), och att denna föreställning samspelar med
nyhetsjournalistikens mer eller mindre rutinartade betoning av det negativa och
avvikande (Ghersetti 2000; Hvitfelt 1989). En annan möjlig förklaring är att
sjukdoms- och hälsoartiklarnas publik definieras i första hand som kvinnlig, och
att kvinnor lyfts fram för identifikationens skull. En tredje förklaring är troligen
att mannen och det manliga generellt sett oftare positioneras som norm än
kvinnan och det kvinnliga. En följd av att just kvinnor lyfts fram, associerade
med negativa företeelser, blir att de samtidigt definieras som avvikande.
Notisernas och artiklarnas disposition bidrar till att männens reaktioner på
narkos eller större förmåga att lämna arbetets problem på jobbet framstår som
det normala, att kontrastera de avvikande kvinnorna mot. På så sätt förstärker
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denna typ av nyhetstexter en mer övergripande diskurs inom traditionell
vetenskap och samhälle, om kvinnor som avvikande och männen som norm.

När det är männen som är mest drabbade av sjukdomen eller problemet är
artiklarnas rubriker och vinklingar däremot könsneutrala, och oftast nämns
endast i slutet att de mest utsatta är männen. Det enda undantaget är artikeln om
skivepitelcancer88 med rubriken: Män sämre på att använda solskydd – därför
drabbas fler (AB Nyheter 011203). Här konstrueras kvinnlighet som förnuft,
försiktighet och hälsosammare beteende och görs till den norm som det
oansvariga, manliga beteendet avviker från (jfr Courtenay 2000).

I materialet finns också ett exempel på hur traditionella könsföreställningar
kan reproduceras även när kvinnor jämförs med kvinnor. Föreställningar om
kvinnlig styrka och robusthet kontra svaghet kommer till exempel till uttryck och
kopplas till kroppsideal i en notis om att kvinnor med breda höfter är mindre
utsatta för hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes än ”kvinnor med smala
höjdhopparhöfter” (AB Hälsa 010904). Notisen berättar alltså om ett samband
som forskarna har funnit och rubriken är Breda höfter kan rädda liv. Men det är
långtifrån alla samband som är orsakssamband. Det är som jag ser det fullt
rimligt att fråga sig om det är de bredare höfterna i sig som skyddar mot diabetes
och hjärt- och kärlsjukdomar, men den frågan har journalisten inte ställt.
Resultatet av sambandsbeskrivningen och hur den lyfts fram i notisens rubrik är,
som jag ser det, att kvinnor med rundare och mer ”kvinnliga” former definieras
och konstitueras som friskare och starkare, medan den kvinnokropp som
uppfattas som mer androgyn definieras som mer mottaglig för vissa
sjukdomstillstånd. Här utläser jag spår av det Johannisson (2005:30ff) benämner
den anatomisk-fysiologiska modellen för förklaringar av kvinnors svaghet, och
dessutom spår av ett sundhetsideal från början av 1900-talet, där den robusta
kvinnokroppen sågs som friskare än den med mindre former och de nya
kodorden var ”kraftig och vital” (ibid:93ff).

                                           

88 En typ av hudcancer.
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Den genuskodade hälsomoralen

I sina studier av ”den nya folkhälsans” diskursiva mönster hävdar Petersen &
Lupton att god hälsa under moderniteten har blivit både en medborgerlig
rättighet och skyldighet (1996:64f). Individer förväntas ta ansvar för sina kroppar
(ibid:ix). I Foucaults anda problematiserar de folkhälsoprojektet, som inte enbart
och självklart handlar om hälsa och sundhet, utan också har en potential för
makt och kontroll av människors sätt att leva:

Expertise plays a crucial role in modern systems of power through the
creation of knowledge about the ’normal’ human subject. The notion of
repression implies the use of naked force to coerce subjects into adopting
some officially defined line of action. It is clear, however, that in modern
societies power operates largely through a diffuse and diverse array of sites,
utilising the agency of subjects so that they largely govern themselves
voluntarily as particular kinds of persons.” (Petersen & Lupton 1996:xii-
xiii).

Enligt detta sätt att se på det samhälleliga folkhälsoprojektet handlar det om att
få människor att frivilligt skapa sig själva som hälsomedvetna medborgare. En
följd av att man har ansvar för något, är att man också kan tillskrivas skuld89 i vid
mening. Även om sjukdom i vårt sekulariserade samhälle inte längre förknippas
med synd, finns det enligt Gwyn (2002:7) än idag en tendens att koppla
skuldkänslor till att vara sjuk, eller i alla fall att se sjukdom som ett tecken på
svaghet, särskilt när det gäller sådana tillstånd som kan vara patientens eget ”fel”.
I mitt forskningsrelaterade nyhetsmaterial fördelas både mängden och typen av
hälsoansvar och sjukdomsskuld olika på gruppen kvinnor respektive gruppen
män. Moralen är så att säga utpräglat genuskodad.

Oftast (re)producerar nyhetstexterna föreställningar kopplade till moral i
talet om orsaker till att vi blir sjuka – och därmed orsaker till att vi håller oss
friska. I det sammanhanget är en aspekt som påverkar genuskodningen av moral
och skuld hur fördelningen av agentskap ser ut, det vill säga i vilken mån det
definieras som möjligt för kvinnor respektive män att agera för att hålla sig

                                           

89 Här avser jag inte enbart konkreta och direkta skuldbelägganden för enskilda sjukdomstillstånd,
utan även den indirekta skuld som kan associeras med att inte leva sitt liv på rätt sätt.
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någorlunda fria från sjukdom. I den medierade hälsodiskursen framträder ett
slags allmänt medborgaransvar för att exempelvis inte röka eller dricka, att äta
rätt och motionera. Men på några punkter skiljer det sig åt mellan könen.

När det gäller männen i hälsonyheterna associeras de oftare med ett slarvigt
eller dumt beteende, som i sin tur utgör en risk för hälsan. Ett exempel på detta
är den tidigare nämnda artikeln om att män slarvar med solskydd och därför
oftare drabbas av hudcancerformen skivepitelcancer (AB Nyheter 011203). Det
rör sig om en kort artikel som presenterar en ny avhandling om skivepitelcancer.
Rubriken är: Män sämre på att använda solskydd – därför drabbas fler, och i
ingressen framgår det att cancerformen, vars främsta orsak är solen, har ökat med
425 procent hos män och 146 procent hos kvinnor mellan 1961 och 1995. En
bit ned i artikeln beskrivs orsaken:

Skillnaden mellan könen beror på kvinnors och mäns olika solbeteenden.
Kvinnorna använder solskydd medan männen slarvar.

Ett annat exempel är en lite längre artikel om fetma, med rubriken Därför blir vi
bara tyngre och tyngre (AB Hälsa 010331). I artikeln framgår att medelvikten ökar
mest bland unga svenska män. I mitten av artikeln hänvisas till en studie som
visar på en skillnad mellan kvinnor och män:

Men trots att både män och kvinnor lider av fetma, så är 80 procent av de
som söker hjälp kvinnor. Trots att bara några kilos viktminskning skulle
minska hälsofaran betydligt, så tycker många män att bantning är
”fruntimmersgöra” och att grönsaker är kaninmat, enligt en undersökning
av dietisten Ingalena Andersson […].

I dessa båda artiklar tillskrivs män en specifik, i vårt samhälle tillgänglig och lätt
igenkännbar ”manlig” identitet, genom kopplingen till slarv, oansvarigt beteende
och rentav dumhet i relation till hälsa och sjukdom. Å ena sidan kan man utläsa
detta som anklagelser eller åtminstone förebråelser mot män som individer och
kollektiv för deras ohälsosamma agerande, jämfört med kvinnors. På detta vis
tillskrivs män ett tydligt agentskap och ansvar i relation till sin hälsa. Å andra
sidan finns i de citerade artiklarna implicita associationer till kulturella mönster
och en hegemonisk maskulinitet, som kan leda till tolkningen att de slarviga
männen är fångna i sådana genusmönster (jfr Courtenay 2000).
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När det gäller talet om ohälsans och sjukdomarnas orsaker, rör det sig alltså
oftare om tydligare utpekanden av mäns ansvar än när det gäller kvinnor. I
artiklarna finns inga tydliga sammanlänkningar mellan kvinnors ohälsa och
hälsobeteende och –ansvar. Vissa variationer i framställningarna kan jag dock se
beroende på redaktionell avdelning. I Aftonbladet Hälsas korta notiser om bot
och behandling av sjukdomar, kan jag å ena sidan se upprepningar av utsagor om
kvinnor som sjukliga och svaga. Det handlar om klimakteriebesvär, cancer i bröst
och livmoder, yrsel, fibromyalgi, etc. Å andra sidan tillskrivs kvinnor indirekt ett
slags agentskap, genom att de alternativa behandlingar som tas upp i Hälsas
notiser kräver en egen aktiv insats av något slag. Akupunktur sägs kunna ersätta
östrogen i klimakteriebehandling och motion och smalmat hävdas förebygga
bröstcancer.  Kvinnors yrsel och fibromyalgi, och dess tillstånd av smärta,
trötthet och sömnsvårigheter, sägs bli bättre med meditation.

Det övergripande mönstret är dock att specifikt kvinnliga sjukdomar sällan
framställs som kopplade till konkreta handlingar. Genom att hotet mot kvinnors
hälsa ofta framställs som uppkommet inom dem själva, i den egna kroppen
tillskrivs kvinnor mindre agentskap än männen i relation till sin hälsa. Det
uttalas inga anklagelser, men ett slags indirekt påbud och skuld kan ändå kopplas
till den kvinnliga hälsan. En samlad tolkning av texterna är att kvinnor, för att
hålla sig friska eller motverka sjukdom i de kvinnliga organen, måste uppfylla
normen för hur en kvinna ska leva. Inte ha för tidig sexdebut eller för många
sexuella förbindelser, inte äta p-piller – fast kanske ändå, p-piller är ju bra mot
vissa typer av cancer – skaffa barn, helst tidigare och helst flera, så minskar risken
för både bröst- och livmodercancer. De kvinnor som inte har några eller kanske
bara ett barn är mer hotade av sjukdom.

Sammantaget leder val av ord och formuleringar i presentationen av
forskningsresultaten till att texterna skriver in sig i traditionella diskurser om
kvinnor och män, med moraliska implikationer. Det gäller bland annat i
Aftonbladet Nyheters artikel som tar upp inom vilka yrkesgrupper det finns
störst andel cancerfall, Yrkena som ökar risken för cancer (010330). I artikeln, som
hänvisar till en ”ny nordisk undersökning som presenteras i norska Dagbladet”,
är skribenten noga med att inte blanda ihop samband och orsak. Det framgår att
det enligt studien inte var yrket i sig som gav cancer, utan att yrkesvalet tydligt
präglade det liv man levde och påverkade vilka som insjuknade.
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Samtidigt hör artikeln till de många texter där de aktuella forskarnas
tolkningar av och kommentarer till forskningsresultaten har betydelse för den
moraliserande diskursen, och där problematiseringar från reporterns sida saknas
helt. Bland annat berättas att kvinnor med lång utbildning bakom sig löper ökad
risk för framför allt bröstcancer. En avdelningschef på norska cancerregistret
förklarar det med att kvinnor som ”prioriterat utbildning och karriär” får barn
senare i livet, ”… och vi vet att barn i ung ålder skyddar mot bröstcancer” (AB
Nyheter 010330). I ett efterföljande stycke använder journalisten uttrycket
”karriärkvinnorna”. Prioriteringen framstår som enbart kvinnornas, och inte
heller sägs något om de sociala och kulturella mönster som gör att kvinnor kan
ha svårare än män att kombinera utbildning och karriär med barn.

Längre ned i samma artikel uttalar sig samma representant för norska
cancerregistret om varför bönder har mindre cancerrisk än exempelvis kypare,
servitörer, bryggeriarbetare och anställda inom tobaksindustrin, som oftare
drabbas av cancer i munhåla, svalg, lever och lungor.

Att livet på landsbygden minskar cancerrisken är samtidigt lätt att förstå.
- Bonden har traditionellt haft begränsad tillgång till alkohol och tobak. De
lägger sig tidigt och har ett regelbundet liv med fysisk aktivitet, säger han
och tillägger att risken för att kvinnorna på landsbygden ska få
livmoderhalscancer är 20 procent lägre än riksgenomsnittet. Något som
kan bero på färre sexuella partner och ett mindre utsvävande liv (mina
kursiveringar).

Hälsan hos ”bonden”, ett begrepp som traditionellt mestadels åsyftar män,
associeras med regelbundet liv, mycket fysisk aktivitet etc, medan hälsan hos
”kvinnor på landet” av någon anledning inte associeras med samma levnads-
förhållanden. Genom uttrycket ”ett mindre utsvävande liv” kopplas deras goda
hälsa till en traditionell sexualmoral för kvinnor.

Sammanfattningsvis ger analysen vid handen att den hälsomoral som
(re)produceras i det forskningsrelaterade nyhetsmaterialet i min studie är tydligt
genuskodad. Eftersom mäns sjukdomar framstår som uppkomna på grund av att
de lever efter traditionella manlighetsideal och beter sig som ”riktiga karlar”,
skulle de kunna förbättra sin hälsa genom att bryta mot manlighetsnormer och
värna mer om sin hälsa. Kvinnors sjukdom framställs däremot ofta som
uppkommen i den egna kroppen och just på grund av att de bryter mot
traditionella normer och kvinnoideal. Kvinnors hälsofrämjande agentskap ligger
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med andra ord i att leva som traditionen påbjuder, som ”en riktig kvinna”90. En
möjlig förklaring till dessa mönster, är kvinnors historiska roll som ”healthy
citizens”, att vara en resurs för reproduktion och omvårdnad av andra
medborgare (Petersen & Lupton 1996:73).

Rättvisa och jämställdhet – och lite genus – i talet om sjukdom och hälsa

De nyhetstexter jag hittills har analyserat och diskuterat har framför allt talat om
olika sjukdomar eller hälsoproblem, och i detta tal positionerat kvinnor och män
och deras kroppar och psyken på olika sätt. Men det finns också en mindre
grupp medicin- och hälsonyheter som har ett mer explicit kvinno- eller
könsperspektiv på den företeelse de tar upp, och på så vis skiljer sig från
huvudmönstret i de artiklar om kropp och hälsa och som jag hittar i materialet i
övrigt. Det är Aftonbladet Kvinna och DN:s (kvinnliga) medicinreporter som
står för dessa inslag, samt en enstaka artikel från AB Nyheter.

Även i dessa artiklar är språket sådant att det signalerar förtroende för den
refererade forskningen, genom att modalitetsmarkörer som ”är”, ”blir”, ”har”,
”visar”, ”konstateras” och ”upptäckts,” det neutrala anföringsverbet ”säger” samt
verb i presens dominerar i texterna. Dessa texter präglas mer eller mindre explicit
av en diskurs om jämställdhet och lika rättigheter för flickor och pojkar, kvinnor
och män. I talet om flickor och pojkar som olika grupper reproduceras samtidigt,
kanske oundvikligen, en föreställning om könen som två enhetliga kategorier
med specifika och skilda egenskaper och beteenden. De genusmönster som skulle
kunna diskuteras i samband med de ämnen som tas upp utelämnas ur texterna.

Exempel på detta är när Aftonbladet Kvinna (010219) i en notis tar upp en
forskningsnyhet från USA. Den handlar om att dyslexi drabbar flickor lika ofta
som pojkar, men att det inte upptäcks på grund av att ”de är för tysta”. Pojkars
dyslexi upptäcks oftare eftersom de är mer utagerande och störande i
klassrummet. Notisen presenterar forskning med tydligt könsperspektiv, och som
visar på genusbias i diagnostiseringen av dyslexi – resultat som i förlängningen
kan leda till större rättvisa när det gäller hjälpinsatser för flickor och pojkar.
Samtidigt reproduceras dels föreställningar om att flickor som kollektiv är på ett
sätt och pojkar på ett annat, dels om att det är flickors roll i de sociala mönstren
                                           

90 Uttrycket är titeln på en bok om biologism och könsskillnad av Sara Arrhenius (1999).
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som det är fel på – de är ”för tysta”. Pojkarna beskrivs med de negativt laddade
adjektiven ”mer utagerande och störande” – dock utan övriga värdeomdömen.
Möjlig bakgrund till skillnaderna, eller förändringar av genus-mönstren, tas inte
upp.

Inte heller i den mycket korta notisen om flickors och pojkars matvanor (AB
Kvinna 010316) fördjupas analysen av orsakerna till att Flickor vill hålla vikten –
pojkar vill bli mätta, som det står i rubriken. Möjligen har journalisten sett det
som att forskningsresultaten talar tydligt nog för sig själva:

Pojkar och flickor i tonåren lever i olika matvärldar. Det visar en studie
från Institutionen för hushållsvetenskap i Uppsala av dietisten Annika
Wesslén. Flickorna kopplade ihop ätande med skönhet och bekymrade sig
över vikten. Pojkarna lät fet mat slinka ner utan större betänkligheter och
tyckte det var viktigt med stora portioner när de var hungriga.

Den enda hälsorelaterade artikeln i Aftonbladet Nyheter som inte fokuserar
kroppen tar upp gynstolens utformning ur ett könsmaktperspektiv (011220). I
den korta texten refereras en norsk studie om att kvinnor ofta känner sig
utlämnade hos gynekologen. Kvinnan är enligt den norska forskaren (kvinna) i
underläge på flera sätt, bland annat utifrån kön gentemot den manliga läkaren,
utifrån patientens underläge gentemot doktorn, utifrån position; kvinnan ligger
läkaren står, och utifrån klädsel; kvinnan är naken, läkaren påklädd. Forskaren
föreslår att man ska skrota gynstolen. En svensk gynekolog (man) får i artikeln
kommentera förslaget och ge råd till patienter som känner obehag. Samtidigt
som artikeln problematiserar maktförhållandet mellan läkare – patient och man –
kvinna, reproducerar den en traditionell genusföreställning om att läkaren alltid
är en man.

Orättvis vård och könsbias i forskning är temat för tre artiklar på Dagens
Nyheter Inrikes, skrivna av reportrar med medicin och hälsa som specialområde.
En av dem är vinklad mot forskningsresultat om att kvinnors förmaksflimmer är
farligare än mäns, med dubbelt så stor risk för slaganfall. Rubriken är Kvinnors
hjärtflimmer farligast (DN Inrikes 010904), och de inledande raderna lyder:

Kvinnors hjärtan är som mäns, men ändå annorlunda. Kvinnors förmaks-
flimmer är till exempel farligare än mäns och kvinnors hjärtan är mer
känsliga för läkemedel.
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Här är det återigen kvinnor som jämförs med män, som fungerar som
utgångspunkt. Just i detta fall går en anledning till detta att utläsa i skribentens
explicit uttryckta jämställdhetsperspektiv på hjärtforskning.

Att det finns skillnader i kvinnors och mäns hjärtsjukdomar har varit känt
länge, men skillnaderna är långt ifrån utredda. Fortfarande är det en
förkrossande majoritet män som deltar i de studier som görs för att mäta
effekterna av läkemedel på olika hjärtsjukdomar.

Som jag ser det är denna artikel ett exempel på det svåra eller omöjliga i att bryta
sig ur och stå utanför diskursen, på hur vårt tal om olika fenomen och företeelser
ständigt är beroende av tidigare tal (se bl a Laclau & Mouffe 1985:113f, Winther
Jørgensen & Phillips 2000:36; Foucault 1971/1993). Paradoxen ligger i att
jämställdhetssträvanden, samtidigt som de framför argument för bättre villkor för
kvinnor, lätt reproducerar diskursiva mönster där mannen är självklar
utgångspunkt och den norm som kvinnor jämförs med.

De andra två DN Inrikes-artiklarna berör orättvisor i vården mer allmänt. En
av dem har rubriken Sjukvård på männens villkor: Kvinnor får sämre vård än män
(DN Inrikes 010615). Den omedelbara upprinnelsen till artikeln tycks vara en
konferens som Landstingsförbundet ordnat om könsskillnader i vården, och
textens huvudtema är konkreta exempel från vårdsammanhang på skillnader i
behandling av kvinnor och män.

Den andra artikeln (DN Inrikes 011231) refererar tidningen Vårdfackets
rapportering om intervjustudien ”Har kön betydelse – kvalitetsarbete och
genusperspektiv”91 i vilken läkare och sjuksköterskor utifrån egna erfarenheter
hade fått diskutera könets betydelse för behandling av patienten.

                                           

91 Studien var utförd inom Landstingsförbundets och Stockholms läns landstings projekt kring
jämställdhet.
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Traditioner och hierarkier styr, konstaterar Moa Palmér, sociologi-
studerande, som genomfört studien. Och manliga och kvinnliga egen-
skaper talas om som något av naturen givet. Kvinnor är gnälliga, män
bättre på att samsas. Att kvinnor upplevs som mer gnälliga kan bero på
personalens åsikter om vem som har rätt att ställa krav, skriver Vårdfacket.
Det kan också bero på att kvinnor inte lärt sig ställa krav eller på att de
inte räknar med att få den vård de vill ha. En läkare berättar att hon har
lättare att ta en mans beskrivningar av sina symtom för givna, medan hon i
en kvinnas berättelse letar mer efter bakomliggande faktorer.

I denna text sker en förskjutning från ett tal enbart om jämställdhet till vad jag
tolkar som ett tydligare fokus på sambandet mellan ojämställd vård och
genusmönster i både tanke och handling, på både strukturell, individuell och
symbolisk nivå.

Sammanfattningsvis har jag visat hur det typiska för nyhetsartiklarna om
hälsa och sjukdom i mitt material är att båda könen positioneras som objekt för
medicinens vetenskapliga landvinningar och folkhälsoprojektens kontroll av
kroppen och moraliska implikationer (jfr Gwyn 2002; Petersen & Lupton
1996). Subjekten bakom sjukdomarna och hälsofrågorna finns inte med som
aktörer i mitt material. Får de uttala sig, så är det inte i samma artiklar och
notiser som forskarna92. Däremot förekommer kommentarer om den aktuella
forskningen från ett par kändisar, vilket kan betraktas som en aspekt av
forskningsnyheternas underhållande funktion (jfr Johansson 1997).

Ett annat övergripande mönster jag utläser gäller hur nyhetstalet om
sjukdom och hälsa (re)producerar olikhet, norm(alitet) och hierarki mellan
könen. Det sker framför allt i a) beskrivningen av den aktuella företeelsen;
sjukdomen eller problemet, b) i slutsatser eller teorier om orsakerna93 och c) i hur
man utifrån dessa orsaker definierar förebyggande och bot. I dessa beskrivningar
och definitioner positioneras kvinnor och män som individer och kollektiv på

                                           

92 Mina sökord i databassökningen syftade till att sålla bort artiklar som inte hänvisar till forskning.
93 Lars-Göran Johansson (2005:16ff) utgår från den australiske filosofen John Mackies analys av
orsaksbegreppet för att diskutera relationen mellan orsaksdefinitioner och ideologiproduktion.
Poängen är att det sällan finns en enda orsak till en händelse eller företeelse, utan en viss mängd
villkor som är tillräckliga för att händelsen ska inträffa, sjukdomen uppstå, eller vad det rör sig om.
Eftersom det ofta är svårt att veta vilken av faktorerna som väger tyngst, blir utpekandet av en orsak
i realiteten ofta inte bara ett faktabaserat utan ett intressestyrt val.



166

olika sätt. Bland annat tillskrivs de olika grad och olika typer av agentskap och
därmed också varierande hälsoansvar och sjukdomsskuld. Som jag ser det
fungerar de medialiserade forskningsdiskurserna om sjukdom och hälsa i och
med detta ideologiskt, eftersom de skapar olika former av asymmetrier utifrån
kön.

Sammanfattningsvis kan jag dra slutsatsen att den stora merparten av de
forskningsrelaterade nyheterna om hälsa och sjukdom kan knytas till en relativt
traditionell biomedicinsk diskurs förstärkt av den nyhetsjournalistiska drama-
turgin. Jag har också kommit fram till att det förekommer exempel på nyheter
som genom inslag från andra diskurser, exempelvis om jämställdhet och genus,
kan bidra till förändringar i den dominerande diskuren.

Sexualitet och reproduktion:
djurisk attraktion och tabuerade problem

Forskningsnyheter som kan associeras till sex och reproduktion, utan att kopplas
till frågor om sjukdom och hälsa, hittar jag så gott som uteslutande i
kvällstidningen Aftonbladet. Jag kommer att ge exempel både ur den grupp av
dessa nyhetstexter, framför allt notiser och korta artiklar, som reproducerar en
diskurs om könsbestämda kroppar som biologiskt, eller snarare kemiskt, styrda,
och från en mindre grupp artiklar som har andra perspektiv i talet om sexualitet.
Inom temat sexualitet och reproduktion utläser jag genusmönster inom ramen
för både traditionellt och omkastat tal94 om (heterosexuell) attraktion, könens
reproduktiva funktioner samt kropp och lust.

Genus och heteronorm i nyheter om parningspsykologi95

Forskning om hur människor egentligen blir attraherade av varandra har varit ett
ofta uppmärksammat ämne, framför allt i populärpressen under 1980- och 1990-
talens mediala framgångar för evolutionsbiologisk forskning och framför allt
populärvetenskapliga tolkningar av sådana teorier (se t ex Rose & Rose, red.

                                           

94 Begreppet motsvarar  Judith Butlers tankegångar bland annat i Excitable Speech (1997) om
(subversive) resignification, det vill säga medveten användning av ord på nya sätt för att förändra
deras betydelser.
95 Begreppet är hämtat från en rubrik i boken Psykologi och kön. Från könsskillnader till
genusperspektiv (Magnusson 2002:95).
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2000). Zooekologen Måns Andersson menar att i antropocentriska tolkningar96

av djurs beteende, löper man störst risk för att könsstereotypa uppfattningar får
inflytande över just studier av till exempel sexuell selektion97 (Andersson
2005:83). Andra forskare har talat om hur denna naturalisering av mänskliga,
kulturella normer sedan kommer tillbaka som en bumerang, när man tolkar
mänskligt beteende som biologiskt styrt och därför naturligt (se bl a Zuk 2002;
Ganetz 2004).

Temat sexualitet och reproduktion är det enda i mitt material där det finns
en grupp artiklar med tydlig koppling mellan forskning på djur och slutsatser om
människors beteende. Ett nyhetstema är hur doftämnen – i ett par texter
benämnda feromoner och omkringflygande molekyler – gör att människor av
motsatt kön attraheras av varandra.  Temat förekommer i en artikel och två
notiser i Aftonbladet Nyheter samt i en artikel under vinjetten Vetenskap i DN
Inrikes – dock med olika källor, svenska och utländska från ämnena psykologi
och medicin. Vid ett första påseende kan det framstå som att dessa texter inte
skapar genus, i meningen att de innehåller få eller inga utsagor specifikt om hur
kvinnor respektive män är eller gör. Däremot präglas texternas tal om sexuell
attraktion av för givet tagna antaganden om heterosexuellt begär. Därmed
reproduceras genus som ett tvåkönat system och heterosexuell lust och begär i
samspel och inom ramarna för vad Butler kallar den heterosexuella matrisen
(Butler 1999/2006; Rosenberg 2005; Ambjörnsson 2004).

Det börjar i april med att Aftonbladet Nyheter (010422) publicerar notisen
Doften visar när det är dags att göra barn. Källan är New Scientist.

Sniff! Aha, nu är det dags. Män kan känna på lukten när en kvinna är som
mest fertil, enligt forskare i Texas.

Notisen förklarar sedan hur studien gått till; att ett antal kvinnor fick sova i olika
t-shirts under ägglossningen och under den infertila perioden av menscykeln, att
männen sedan fick lukta på tröjorna och säga vilka som hade den ”sexigaste”
doften och att de gissade rätt i 17 av 21 fall. ”Psykologen Devendra Sing som
                                           

96 Tolkningar som utgår från människan, exempelvis när det gäller levnadsmönster,
omhändertagande av avkomman, etc.
97 Sexuellt urval, hur vi väljer våra partner.
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ledde studien tror att kvinnor utsöndrar doftämnen för att annonsera sin
fruktsamhet.”

Två månader senare (010622) tar Nyheter-redaktionen upp ämnet igen, men
med intervjuer av svenska forskare, i en artikel med rubriken Värt att veta – Sniff,
sniff … så hittar du din kära, och underrubriken Svettas – och du kan fånga din
stora kärlek i midsommar. Ingressen är skriven i du-form till läsaren, och föreslår
att hon/han ska hoppa sig varm till ”Små grodorna” och byta om till finkläderna
inför kvällens fest utan att duscha. ”Kemiska ämnen i din svett kan attrahera din
stora kärlek.” Brödtexten börjar med en tydlig koppling mellan forskning om
djur och forskning om människan.

Bihonor utsöndrar ett doftämne som får bihanarna att jaga dem som
galna. Galtar har ett liknande ämne i sin saliv som får suggorna att stelna i
en ställning som underlättar för galtarna att para sig med dem. [---] Det
finns klara indikationer på att även människor avger feromoner och
omedvetet uppfattar de budskap som de för med sig.

I artikeln finns formuleringar som modifierar den hårda vinklingen i rubrik och
ingress. Dels uttrycker sig en av de intervjuade forskarna, Mats Olsson på
Institutionen för psykologi i Uppsala, med försiktighet när han talar om att ”[v]i
har hittat vissa effekter, men de är väldigt svaga.” Dels markerar reportern en viss
distans till den refererade forskningen:

Vi människor har som bekant både fler metoder och oftast högre krav än
mössen i sökandet efter en lämplig partner.

Samtidigt är de två intervjuade forskarnas roll i texten att tala för sina teorier om
feromoners inverkan på människor, och det är det budskapet som får bli sista
ordet.

Men Bill Hansson, professor i kemisk ekologi vid SLU i Alnarp, menar att
människor kan skilja de två könen åt på samma vis som mössen. Bara
genom att lukta på en kompress som någon burit i armhålan, kunde Bill
Hanssons studenter i regel avgöra om det var en man eller kvinna. [---] Så
förhoppningsvis kan du lugnt lita på de signaler som du omedvetet sänder
ut i kväll och hoppas att föremålet för din midsommarförälskelse har en
känslig näsa (AB Nyheter 010622).

•
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I artikelns avslutning är det den underhållande funktionen som tar över och får
avrunda. Texten balanserar som jag tolkar det mellan olika journalistiska krav,
som förenas i en något motsägelsefull helhet. Å ena sidan den ganska undan-
skymda journalistiska, skeptiska distansen. Å andra sidan den kraftiga vinklingen
mot den mer uppmärksamhetsväckande och underhållande liknelsen mellan
möss och människor och den aktualitetsskapande vinklingen mot stundande
midsommarfest och små grodor.

I Dagens Nyheter Inrikes har en artikel från vetenskapsredaktionen rubriken
Vetenskap. Lukt påverkar könshormon (DN Inrikes 010830). Artikeln refererar i
första hand forskare på Karolinska sjukhuset, som genom studier med en så
kallad PET-kamera har kommit fram till att unga mäns och kvinnors hjärnor
reagerar när de får lukta på kemiska ämnen som påminner om det motsatta
könets könshormon. Artikeln ger en kort bakgrund om tidigare studier på djur
och om vissa nordamerikanska forskningsresultat som gäller feromonernas
effekter på människor. Formuleringarna är försiktigare och mindre hårt vinklade
än i de ovanstående texterna ur Aftonbladet, men forskningen framställs som
trovärdig.

Forskare på Karolinska institutet har hittat det hittills bästa stödet för att
människan påverkas av molekyler som flyger genom luften – så kallade
feromoner.

Ett mer kritiskt förhållningssätt kan sägas framträda i en notis i AB Nyheter om
oseriösa företag som säljer dyra parfymer och feromonspray och lovar att de ska
väcka det motsatta könets lustar (AB Nyheter 010622). Visserligen är det inte
teorin om doftämnenas effekter utan kommersialiseringen som notisen förhåller
sig kritisk till. Men eftersom denna notis publiceras samma dag och på samma
sida som nyhetsartikeln om att man kan locka sin kära genom midsommar-
dansens svettutsöndring, kan notisen ändå tolkas som bidrag till en modifiering
av eller ett motstånd mot den biologistiska diskursen.

En variant på dofttemat är en notis om vad som attraherar människor hos
det motsatta könet. I rubriken, med direkt läsartilltal, vinklas mot att sexuell
attraktion ligger i kvinnors ögonbryn och männens naturliga doft: Håll
ögonbrynen högt när ni flirtar, tjejer! (AB Kvinna 010702). Notisen är den enda
nyhetstexten i mitt material från AB Kvinna som inte har någon form av kvinno-
eller jämställdhetsperspektiv. I notisens inledning upprepas de uppgifter som



170

utgör notisens vinkel, men i resten av brödtexten framträder en något
annorlunda bild.

Hemligheten bakom sexuell attraktion ligger i kvinnornas ögonbryn och
mannens naturliga doft. I alla fall enligt en studie gjord vid Brown
University i New York. 231 heterosexuella studenter fick berätta vad som
gör dem attraherade. Bra personlighet var viktigast när det gällde valet av
en partner, ansåg båda könen. Ett snyggt yttre värderades dock mycket
högre bland männen än hos kvinnorna. De kvinnliga studenterna pekade
ut kroppsdoften och en ambition i livet som det som avgör attraktionen.
Ögonbryn visade sig intressera män stort. Men de ska vara höga, för lågt
liggande är minst attraktivt, enligt de manliga studenterna (AB Kvinna
010702).

Samtidigt som notisen bidrar till att reproducera en diskurs om typiskt kvinnligt
och manligt inom en heterosexuell matris, kan man utläsa den i sammanhanget
relevanta uppgiften att de studenter som valts ut för studien alla var
heterosexuella. I texten markeras också en viss distans eller skepticism i
förhållningssättet till den aktuella studien, genom de tre orden i början av andra
meningen: ”I alla fall enligt en studie […]”. Men uppgiften om att ”bra
personlighet” var viktigast, och det för båda könen, nämns  endast i förbigående.
Genom den starka vinklingen är det de evolutionspsykologiskt influerade
utsagorna som utgör textens gynnade tolkning.

Manlig lust och reproduktiv förmåga – kuriosa och tabu

Förutom i dofttemat är det mest tal om männen i artiklarna med fokus på sexuell
lust och reproduktiv förmåga. Detta var en företeelse som under analysen först
gjorde mig en aning konfunderad; varför hade jag kategoriserat de texter som
berör mäns könshormoner och reproduktiva organ under temat kropp, biologi
och sexualitet, medan de nyhetstexter som relaterar kvinnor till deras
reproduktiva organ och hormoner i stället hade kategoriserats under temat hälsa
och sjukvård? Den första tanken var att mina egna förutfattade meningar och
internaliserade genusstereotyper påverkat mig i kategoriseringen av materialet.
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Men en noggrannare jämförelse98 visar att artiklarna och notiserna om kvinnors
reproduktiva hälsa är relaterade till just sjukdomstillstånd av olika slag, som
exempelvis cancer, och till nya forskningsrön om behandling och bot. Enda
undantaget var en artikel med rubriken Kvinnor kan få ny livmoder – av sin
mamma (AB Nyheter 011025) och den har ändå en viss koppling till sjukdom,
eftersom det handlar om kvinnor som på grund av cancer eller andra allvarliga
besvär har tvingats operera bort sin egen livmoder. Männens reproduktiva organ
förekommer i notiser om lust, erektion och reproduktionsförmåga. Artiklarnas
utsagor sammanlänkar på det viset kvinnor och mäns reproduktivitet till helt
olika tillstånd och sammanhang.

I en nyhetstext handlar det om att impotensmedlet Viagra tappar effekt efter
ca två år, så att patienterna måste öka dosen för att få erektion (AB Nyheter
010909). Och medan männen i nyhetstalet om sjukdom och hälsa aldrig
associeras med sina könshormoner, dyker hormonerna upp i talet om sexualitet. I
en notis med rubriken Lakrits – rena lustdödaren för män (AB Hälsa 010918) står
att läsa:

Lakrits kan vara rena döden för ditt sexliv. Forskning visar att lakrits
minskar kroppens produktion av det manliga könshormonet testosteron.
Tidigare visste man att lakrits kan ge högt blodtryck och kaliumbrist, men
nu har tre italienska forskare bevisat att godiset också kan minska sexlusten
hos män. Forskarna lät sju män i åldrarna 22 till 24 år äta 14 starka
lakritstabletter om dagen i en vecka. Det motsvarar ett dagligt intag på
ungefär 250 gram vanlig svensk saltlakrits. Den dosen räckte för att sänka
männens testosteronnivå med hela 44 procent [---] (mina kursiveringar).

Notisen är ett exempel på hur olika textdrag både kan samspela och motsäga
varandra när det gäller förhållningssättet till forskningskällorna och hur den
representerade kunskapen framställs när det gäller trovärdighet och legitimitet.
Modalitetsmarkörer som ”visar” och ”bevisat” signalerar sanna och riktiga
forskningsresultat som skribenten inte ifrågasätter. Även exakta sifferangivelser
hör till de tekniker som brukar definieras som förtroendeingivande och som får
utsagor att framstå som fakta (Wahl 2007). Å andra sidan ger just siffrorna i
                                           

98 De analytiska strategierna detaljförstoring och jämförelse beskrivs i kapitel 4, Metod och analytiska
strategier.
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detta fall en viss möjlighet till kritisk läsning, genom att de visar på hur pass liten
den refererade studien är.

Från sexlust till reproduktiv förmåga, och vi håller oss kvar i Aftonbladet. I
mitt material är den typiska nyhetsnotisen i Aftonbladet en sådan som
uppmärksammar ett forskningsresultat, utan att beröra forskningsmetod eller
variationer inom grupperna, osäkerhet i tolkningen, etc. Men det finns undantag
som visar att det inom de olika nyhetsramarna är möjligt att göra på olika sätt,
att göra journalistiska val. Ett exempel är en nyhet om tomaters (närmare
bestämt ämnet lycopens) positiva effekter, ett forskningsresultat som presenteras
både i AB Nyheter och AB Hälsa.

I Aftonbladet Nyheter presenteras nyheten under rubriken Forskare: Ketchup
dunderkur för trötta spermier (010315). Notisen inleds med en ortsangivelse och
är undertecknad av Aftonbladets reporter. Inga andra källor anges.

LONDON. Män som lider av infertilitet bör krydda samlivet med –
ketchup. En ny studie publicerad av forskare i New Delhi visar nämligen
att ketchup och andra former av tomatsåser sätter fart på slöa spermier.
Det är den höga koncentrationen av kemikalien och färgämnet lycopen,
som i studien visat sig ha de positiva effekterna. Försök vid det indiska
institutet visade att antalet spermier ökade med 63 procent efter ett extra
intag av lycopen. Spermierna blev också livligare och av bättre kvalitet.

Den inledande meningen gör en skämtsam sammanblandning av den bokstavliga
och bildliga användningen av verbet ”krydda”, men hänvisningarna till forskning
görs sedan två gånger i notisen med ett neutralt refererande ordval om att
forskningen ”visar”. Å ena sidan kan man säga att det lite lekfulla, distanserade
språket kan fungera som en vink till tidningens läsare att inte ta just den här
nyheten på blodigt allvar. Å andra sidan präglas texten av en konstaterande
retorik och okritiskt förhållningssätt till den refererade forskningen.

Tomatnyheten bedöms tydligen som intressant för läsarna även av Hälsa-
redaktionen på Aftonbladet och publiceras ett par veckor senare under rubriken
Spermier blir pigga av tomat (AB Hälsa 010331). Notisen från specialredaktionen
Hälsa är dock något mer försiktig i formuleringarna. Den börjar till exempel med
en fråga: ”Kan tomater främja fruktsamheten hos män?” och väljer sedan att
fortsätta ”Det antyder en mindre indisk studie på 30 män, rapporterar BBC
News” (mina kursiveringar). Studien sägs ha visat att en antioxidant som finns i
tomater ökade fertiliteten bland de tidigare barnlösa männen. I slutet av Hälsa-

•



173

notisen får forskarna dock poängtera att större och mer vetenskapliga studier
krävs innan man kan börja behandla infertila män med antioxidanten.

I de här texterna, med metaforer om samliv som kryddas och trötta spermier
som blir piggare går associationerna snarare till den sexuella akten och förmågan
till förökning än till de eventuella hälsoproblem och sjukdomstillstånd som kan
ligga bakom infertiliteten. Dessutom är det åtminstone i mitt material så, att
språket är mer lekfullt och distanserat och nyheterna om mäns sexualitet och
reproduktiva hälsa mer kuriosabetonade än i den medicinska diskurs som
dominerar talet om kvinnor på samma område. Med andra ord sammanlänkas
kvinnors reproduktiva hälsa med problem och allvar, medan det antingen råder
tystnad om eller skojas med mäns reproduktiva problem. En tolkning av
skillnaderna mellan talet om kvinnor och män på området sexualitet och
reproduktion kan vara att problem med sexlusten och de reproduktiva
förmågorna är tabuerade ting i den dominerande diskursen om maskulinitet (jfr
Foucault 1971/1993:7).

Omkastat tal inom gamla mönster
– tappad lust, kvinnorevansch och heteronorm

Endast i ett fall representeras en annan bild av manlig sexualitet än den jag visat
på hittills. Det är en artikel med rubriken och nedryckaren När han inte längre
vill … Tappad sexlust lika vanligt hos män som hos kvinnor. Det är Aftonbladets
Hälsa-redaktion (010918) som tar upp ämnet och i ingressen explicit förhåller
sig till och problematiserar en (tidigare?) dominerande diskurs om manlig
sexualitet.

Män vill alltid ha sex. Eller? Det pratas tyst om män som inte vill, som
tappat lusten, eller som helt enkelt är nöjda med sex en gång i månaden.
Men visst finns dom. Och att tappa lusten är lika vanligt hos män som hos
kvinnor.

Därefter följer i första halvan av brödtexten en intervju med en man som efter tre
års äktenskap har tappat lusten att ha sex med sin fru och som berättar om stress,
trötthet, krav på män att alltid ha sexlust och oron för att aldrig känna sådan
igen. Därefter intervjuas en expert på området, Stefan Arver vid Karolinska
sjukhuset i Stockholm, som tar upp en del medicinska orsaker, men också
psykologiska faktorer.
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- Precis som kvinnor kan män ha perioder med lägre lust, som kan bero på
stress, livsomständigheter eller problem i förhållandet, säger Stefan Arver,
docent och androlog vid Karolinska sjukhuset i Stockholm.

Jag tolkar artikeln som ett exempel på hur jämförelser också kan användas med
syftet att skapa vad Judith Butler (1997) kallar resignification, ett omkastat tal, i
det här fallet för att visa på likheter mellan könen (se även Salih 2002:kap 4).
Män kan också tappa lusten, precis som kvinnor. I detta tal ligger en möjlighet
till diskursiva förskjutningar och förändringar, i och med att det bidrar till nya
föreställningar om män och vad som kan räknas som normalt inom
manlighetsnormen. Samtidigt är texten ett exempel på hur det omkastade talet
alltid riskerar att också reproducera det gamla, just genom att det specifika (män
som tappar lusten) jämförs med det vanliga (kvinnor som tappar lusten). När det
gäller tappade lustar är kvinnor utgångspunkten.

Kvinnors återtagande av den egna kroppen är temat för en annan av de
artiklar på temat sexualitet som har fokus på jämställdhet och i det här fallet
kvinnohistoria. Det rör sig om en form av bakgrundsartikel som publiceras i
anslutning till en icke forskningsanknuten artikel om hur så kallad alfabetssex
(”tung-abc”) kan ge kvinnor ny lust (AB Kvinna 010410). Kvinnors orgasm – från
sjukdom och skam till lovlig lycka är rubriken på den historiska bakgrunden, och
ingressen sammanfattar artikelns innehåll och vinkel.

Kvinnans väg till orgasm har gått från andras pill via maskiner som
”smekte” genom ett hål i bordsskivan till den ”bot” som erbjöds på farbror
Freuds soffa.
- Man ville kontrollera kvinnans sexualitet. I dag handlar det om ett åter-
tagande av den egna kroppen, säger Malena Ivarsson, sexolog.

Resten av artikeln är en historisk beskrivning från 1600-talet fram till i dag.
Uppgifterna tycks till största delen vara hämtade ur gamla läkarböcker och andra
historiska dokument, men källorna redovisas inte i texten.

En form av (jäm)likhetsperspektiv tycker jag mig också utläsa i en mycket
kort nyhetsartikel om att två kvinnliga forskare har upptäckt att klitoris
egentligen är ett 10 cm långt organ, ”som sträcker sig bra mycket längre in i
kroppen än man tidigare trott” (AB Kvinna 010103). Artikeln hör till de
Aftonbladet-texter som låter en känd person kommentera forskningens resultat, i
detta fall en känd feministisk konstnär.
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Konstnären Ylva Maria Thompson som förra året ställde ut 100 avgjutna
vaginor tycker det är sorgligt att upptäckten inte gjorts tidigare.
- Man blir förvånad över att intresset är så litet. Det är tragiskt att man har
intresserat sig så lite för kvinnokroppen. Hon tror att resultatet dröjt så
länge för att det finns så få kvinnliga forskare.
- Manliga forskare har koncentrerat sig på manskroppen. Det är först när
det kommer kvinnliga forskare som de börjar fundera över hur kvinno-
kroppen fungerar.
- Forskningen kommer att bli allt mer jämställd, tror jag. Vi är på rätt väg.

I tolkningen av denna artikel blir det särskilt tydligt hur även min tolkning är
beroende av och i dialog med tidigare tal och dess diskursiva ordningar och
mönster. Det är i det närmaste oundvikligt att i artikeln läsa in ett slags
kvinnorevansch och nutidshistorisk svar på Freuds teori om kvinnors penis-
avund. Denna typ av journalistik kan sägas ingå i en argumentation för ökad
kunskap om kvinnors kroppar, en kunskap som inte redan från början utgår från
för givet tagna föreställningar om kvinnligt kön. Samtidigt kan man uppfatta det
som att texten befäster föreställningar om storlekens betydelse, och dess kopp-
lingar till manskroppens status och makt.

Jag vill sammanfatta granskningen av de forskningsanknutna nyheterna om
sexualitet och reproduktion på följande vis: De reproducerar generellt sett
genusföreställningar inom en heterosexuell norm. I mitt forskningsrelaterade
material kan de alla betraktas som skrivna inom någon form av human interest-
nyhetsram, men de kan också delas in i två olika funktioner, en informativ-
underhållande och mer pedagogisk och förändringssträvande. Den underhållande
funktionen präglar material från flera sinsemellan ganska olika redaktionella
avdelningar, i det här fallet Aftonbladet Nyheter, Aftonbladet Kvinna och DN
Vetenskap. Den underhållande funktionen är dock mest utpräglad i kvälls-
tidningsnyheterna och framför allt i AB Nyheter. De texter i gruppen som
representerar ett omkastat tal som kan åstadkomma förskjutningar i diskursen, i
det här fallet om mäns tappade lust och om kvinnors sexualitet, kommer från
specialredaktionerna AB Hälsa och Kvinna.

I nästa del av kapitlet handlar det om nyhetstexter som rör samhällsfrågor
och kvinnors och mäns villkor.
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GENUS I FORSKNINGSRELATERADE NYHETER

OM SAMHÄLLE OCH LIVSVILLKOR

De forskningsanknutna nyhetstexter som har fokus på samhälle och livsvillkor,
på det som i tidningarna benämns könsroller, jämställdhet och ojämställdhet
kan, som det framgått i kapitel 7, betecknas som en medialisering av samspelet
mellan politiska och forskningsanknutna diskurser – framför allt
samhällsvetenskapliga. Nyhetstexterna präglas även i denna grupp av ett i stort
sett refererande och okritiskt förhållningssätt till forskningskällorna, men de
skiljer sig från kropp och själnyheterna genom att de något oftare använder fler
än en forskningskälla och ibland bygger nyhetens dramaturgi på en polarisering
mellan två eller flera forskares utsagor.

I båda tidningarnas om könsroller och jämställdhet är det vanligt med en
koppling mellan mikro- och makronivå, mellan privat och offentlig sfär.
Artiklarna berättar om såväl traditionella mönster och status quo som
förändringar av kvinnors och mäns liv, tankar och villkor. Nyhetstexter i
exempelvis DN Ekonomi, DN Jobb och enskilda kulturartiklar lyfter fram
exempel på kvinnor och män som bryter mönstren, men framför allt är det
artiklarna i Aftonbladet Kvinna som kan sägas representera krockar mellan gamla
och nya genusmönster i en tid av förändring. Läsaren möter både underordnade
kvinnor och starka kvinnor som har professionella och andra typer av
framgångar, både traditionella, sexistiska män och mjuka, känsliga män i nya
roller. Ur den aspekten liknar de ämnen och förhållningssätt som jag hittar i
materialet från Kvinna till viss del de inslag som medieforskare har kommit fram
till karaktäriserar såpoperor, vilka i första hand vänder sig till en kvinnlig publik
(Brown 1987; Fiske 1987:179, 2003:469f; Rogers 2003).

I representationerna av normer och normbrott varierar texterna också mellan
att själva bryta genusmönster och att återupprepa traditionella föreställningar och
biologiskt kön som självklar kategoriseringsgrund – ibland av bara farten och
tvärs emot textens uppenbara ”intentioner”99. Denna grupp artiklar präglas alltså
– föga förvånande – i högre grad än kropp och själtexterna av de diskursiva

                                           

99 Med intentioner menar jag här inte skribentens avsikter och budskap, även om de kan ha
betydelse, utan den gynnade tolkning som ligger i textens innehåll och form.
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blandningar och motsägelsefullheter som Fairclough (1992) menar är
karaktäristiska för en tid av förändring.

Texterna i den här gruppen är genomgående längre än i det material jag har
analyserat i avsnittet om Kropp och själ och innehåller dessutom oftare utsagor
av fler än en forskare. I det medierade talet om jämställdhet framstår målet,
kvinnors och mäns lika villkor och möjligheter, visserligen som oomtvistat, men
jag kan också utläsa diskursiva strider om vad jämställdhet innebär, vilka
orsakerna till brist på jämställdhet är, var ansvaret ligger och vilka medel som
krävs för förändring. Nyhetstexterna präglas, liksom politiska och andra
dokument, av olika versioner av jämställdhet (jfr Magnusson 1999), där
genusordning och kvinnligt och manligt reproduceras på olika sätt.

De utsagor som representeras är också sådana att de delvis förhåller sig
medvetet till sociala och kulturella dimensioner av kön/genus på ett sätt som inte
sker i samma utsträckning i kropp och själmaterialet. Dessa skillnader har gjort
analysen mer komplex. För att tydligare visa på diskursiva variationer och
betydelseförskjutningar, och på forskningens och forskarnas funktioner i
artiklarna, gör jag därför närläsningar av ett urval texter från två övergripande
teman, nämligen Barn och föräldraskap samt Arbete och yrkesliv.  Jag har valt
just dessa teman av flera orsaker. För det första täcker de tillsammans nästan hela
det nyhetsmaterial som har fokus på jämställdhet i samhälle och livsvillkor. För
det andra återkommer de på flera ställen i den forskningsrelaterade
nyhetsjournalistiken.
De specifika texter jag exemplifierar textanalysen med, är utvalda för att de ger
prov på diskursiva samspel, förhandlingar och strider mellan olika sätt att tala om
jämställt och ojämställt – från både vetenskapligt och politiskt håll. De både
bygger på och bidrar till konstruktioner av genus, framför allt genom de sätt på
vilka orsaker definieras och agentskap, ansvar och skuld fördelas på de olika
aktörerna. På detta vis liknar mönstren dem i nyheterna om ”kropp och själ”,
även om de företeelser som tas upp skiljer sig åt. De valda texterna är dessutom
sådana som ger exempel på den journalistiska användningen av olika
forskarröster, bland annat på hur de forskare som kommer till tals i artiklarna har
– och i texten tilldelas – olika positioner och roller.
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Barn och föräldraskap och jämställdhetens kön

Hur livet ska levas och organiseras när man fått barn hör till de frågor som varit i
fokus i modern jämställdhetsdebatt åtminstone sedan folkhemstiden och framför
allt sedan starten för ”den andra vågens” kvinnorörelse på 1960-talet. Hur många
barn bör man ha, hur ska de uppfostras, vem bör ta hand om dem när de är små,
hur ska föräldraledigheten fördelas, är kvinnor mer omvårdande och anpassade
att vara hemma, är dagis bra eller dåligt för barn, är yrkesarbete en rättighet, är
det en rättighet att i stället ha råd att stanna hemma med sina barn, är allt detta
privata familjefrågor eller en statlig angelägenhet, etc. Frågor som dessa har varit
och är föremål för såväl politisk debatt som forskning inom framför allt samhälls-
och beteendevetenskaperna (se t ex Magnusson 2006; Hirdman 2000; Holmberg
1995). Och detta ämne, i gränsområdet mellan det privata och offentliga,
framstår än idag som politiskt och kulturellt känsligt.

De frågor som kommer upp i mitt forskningsanknutna material är bara en
liten del av det offentliga samtalet kring temat. Under de år jag arbetat med
denna studie har till exempel diskussionen om en utökning av antalet
obligatoriska ”pappamånader” och individuell föräldraledighet böljat fram och
tillbaka både på tidningssidor, i andra medier och på diskussionslistor på
Internet. Under 2001, det år jag studerar, pågick som bäst debatten om
homosexuellas rätt att prövas som adoptivföräldrar, vilket framför allt syntes på
debattsidorna men också satte sina spår i nyhetsrapporteringen. Under året
arbetade en av regeringen tillsatt krisgrupp för att utreda varför det föds så få
barn i Sverige. Regeringens slutsatser av utredningsarbetet och de olika
delrapporterna skulle presenteras i oktober, vilket under hösten 2001 gav upphov
till en artikelserie i Aftonbladet Nyheter om ”barnkrisen i Sverige”. Ämnet berörs
däremot i endast en av artiklarna i mitt DN-material100. Att pappor och
papparollen under hela första halvan av 2000-talet har varit föremål för både
politiska diskussioner och journalistiska skildringar, syns också i de artiklar jag
analyserar. De flesta artiklarna på temat återfinns – som tidigare nämnts – i
Aftonbladet.

                                           

100 En sökning med sökorden födelsetal, befolkning och befolkningspyramid visar att det i DN
visserligen förekommer hänvisningar till utredningen, framför allt i ledare och debattartiklar, men
endast en av dem jag hittat hänvisar till forskning i samband med tal om kön, jämställdhet, etc.
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I Aftonbladet Nyheter utgör serien ”Aftonbladet granskar barnkrisen i
Sverige” mer än hälften av artiklarna på temat barnafödande och föräldraskap.
De övriga texterna i Nyheter handlar om vilka grupper som dominerar
abortstatistiken, att mamma bestämmer i familjen och om psykiskt sjuka mödrar
som skadar sina barn (två artiklar). En debattartikel berör ”homoadoption”. I
Aftonbladet Kvinna handlar det framför allt om pappor: om invandrarpappors
närvaro vid förlossningar, om papparollen bland svenska män, om att även
pappor kan drabbas av förlossningsdepression. En artikel tar upp en studie som
visar att attityder styr mer än ekonomi när kvinnor och män fördelar
föräldraledigheten mellan sig. I Aftonbladet Sport berättas om en studie som
visar att idrottande tjejer idag har större möjligheter till en elitkarriär, eftersom
förväntningar på unga kvinnor att satsa på familj och barn har minskat.

I Dagens Nyheter förekommer artiklar som kan föras till temat barn och
föräldraskap framför allt i debatten om homosexuellas rätt att prövas för
adoption samt i historiskt inriktade kulturartiklar där feminismens
förhållningssätt till moderskap tas upp. Nyhetsartiklarna på temat är endast två i
mitt material. Den ena finns i DN Politik och tar upp en statlig utrednings
förslag att homosexuella ska få rätt att adoptera och inseminera. I DN Jobb
handlar en nyhetsartikel om att Telia satsar på samtalsgrupper för pappor, så
kallad pappacoaching på jobbet.

De texter jag tar upp från detta tema är de om familjeplanering och beslut
om barn, om födelsetalens betydelse och relation till jämställdhet samt de texter
som handlar om de nya papporna. Framför allt granskar jag positioneringen av
olika subjekt i relation till ansvar och agentskap när det gäller just dessa frågor,
men även andra aspekter av genus och genusordning inkluderas i analysen.

Att föda eller inte föda – det är en kvinnofråga

Ett övergripande intryck i läsningen är att barnafödande och föräldraskap år
2001 till stor del görs till en fråga om både privat och social planering, kontroll
och organisation. Utsagor från både politiskt och vetenskapligt håll bidrar till den
bilden – men det finns variationer i både verklighetsbeskrivning och vilka
identiteter och relationer som skapas i texterna. I ett fall gäller det en
nyhetsartikel om en studie om aborter (AB Nyheter 010901). Eftersom artikeln
kan fungera som exempel på hur motsägelser och flerstämmighet i en text både
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kan visa på och bidra till diskursiva förhandlingar och strider, ger jag analysen av
den lite extra utrymme.

Det som ses som en forskningsnyhet lyfts fram i rubriken, nämligen att
Vuxna mammor gör de flesta aborterna. I underrubriken har reportern spetsat till
en av forskarnas uttalande om ”tonåringar och ensamstående” på ett sätt som kan
sägas förskjuta betydelserna av dessa tecken genom att länka dem till ett fritt och
kanske även oansvarigt liv: Singeltjejer och strulande tonåringar lyser med sin
frånvaro i ny rapport. I ingressen upprepas informationen från rubriken, med
tillägget att ”mammorna” svarar för hälften av alla aborter i Sverige, och att
vuxna kvinnor som är gifta eller sambor är i majoritet i abortstatistiken101.
Professor Ann Lalos och dåvarande doktoranden Anneli Kero sägs ha avlivat ”en
gammal abortmyt” i sin studie.

I artikeln varvas reporterns korta sammanfattningar av statistik och intervju
med en rad pratminus med uttalanden från Anneli Kero. Förhållningssättet till
forskningen är refererande och konstaterande; forskarens uttalanden redovisas
utan kommentar och statistiska resultat redovisas som fakta. Forskningens och
forskarens roll i artikeltexten är framför allt att stå för fakta och förklara
resultaten. I huvudsak handlar texten om att aborter förekommer under alla
sociala förhållanden och att beslutet om abort nästan alltid är väl genomtänkt
och resultatet av familjeplanering. I en mening nämns att både kvinnorna och
männen i studien ville kunna kombinera arbete och familj. Men i övrigt är det
kvinnor som associeras till både abortbeslut och familjeplanering. De sägs ha
höga krav på sig själva och situationen.

– Det är väldigt viktigt för kvinnan idag att familjeplanera. Man anser att
barnet har rätt till god omvårdnad och har höga krav på sig som förälder.
– Man ska ha utbildning och fast jobb. Det ska vara rätt partner. Och rätt
antal barn. Barnen ska inte komma för tidigt – eller för tätt.102

                                           

101 Det är inte tydligt i artikeln om gruppen vuxna och gifta eller sammanboende sammanfaller helt
eller delvis med gruppen ”mammor”, men båda sägs svara för hälften av aborterna.
102 Jag vill betona att pratminus i en tidning sällan är ordagranna citat av vad intervjupersonen har
sagt, utan anpassas bland annat språkmässigt. När jag här citerar pratminus är det snarast för att ge
en bild av tidningens sätt att illustrera temat med uttalanden av forskaren ifråga.
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I rubrik, ingress och den första delen av artikeln går det att utläsa hur de nya
forskningsresultaten ingår i en motdiskurs mot vad som kan definieras som en
mer kritisk diskurs om abort som nödlösning för slarviga unga tjejer.
Forskningsresultaten ger en grund för att förskjuta betydelsen av företeelsen
abort genom att koppla den till familjeplanering för vuxna, mogna människor –
framför allt kvinnor.

I slutet av artikeln dyker det dock upp en del uppgifter som gör bilden mer
komplex och som delvis motsäger tidigare utsagor. Bland annat är det en uppgift
om vilka som gör abort.

Vanligast är det med abort i åldrarna 20-24.
- Kvinnor i den åldern har sannolikt ett intensivt sexliv och är som mest
fertila. Men man väljer i allmänhet inte att bli förälder i den åldern, man
kanske inte är klar med sin utbildning.

Här tycks det vara unga kvinnor, visserligen vuxna och kanske sammanboende,
men tydligen utan barn, som dominerar bland de abortsökande. Nu är
huvudfokus för min analys inte eventuella faktafel i artikeln eller osäkerhet i
tolkningarna av statistiken, utan vad som händer med definitionen av abort och
därmed talet om de kvinnor som söker abort. Från att ha varit en fråga om
genomtänkt familjeplanering av mogna människor blir abort här en lösning för
unga, sexuellt aktiva kvinnor som trots att de inte vill ha barn inte har skyddat
sig tillräckligt väl mot graviditet. Men samtidigt som det sker en viss
betydelseförskjutning i beskrivningen av de abortsökande kvinnorna, kvarstår
vissa förgivettaganden. Det första är att abort är en fråga om familjeplanering.
Det andra att det är en fråga i första hand eller endast för kvinnor. Ett tredje
antagande, eller snarare förhållningssätt, är textens uteslutande av moraliska
aspekter. Först i artikelns sista rader associeras abort som företeelse med tabu,
något som kvinnor inte bör prata om.

Abort är fortfarande tabu. Kvinnor pratar sällan öppet om sina aborter.
Varför är det tabu att tala om abort?
– Därför att det är en motbild till ”Den goda modern”. Den
föreställningen är så djupt rotad i vår kultur, säger Anneli Kero.
– Ingen önskar en abort, men man bör alltid, tycker jag, sätta det i relation
till en oönskad graviditet.



182

I både reporterns och forskarens formuleringar förläggs tabut utanför dem själva,
kopplas till ”vår kultur” och dess föreställning om ”Den goda modern”.

Jag ser artikeln om abort som ett exempel på hur både forskning och
journalistik ingår i ett kulturellt sammanhang där olika stridande diskurser
kommer till uttryck på mer eller mindre explicita sätt och jag vill peka på
ytterligare ett par exempel i texten som har relevans för konstruktionen av genus.
Ett tecken på texters dialogiska karaktär och behov eller tvång att upprepa
tidigare tal, är att artikeln domineras av en diskurs om kvinnans självklara rätt att
styra över sin kropp, men samtidigt implicit förhåller sig – och måste förhålla sig?
– till omgivande motkrafter. I striden mot en diskurs om kvinnan som den goda
modern – som per definition inte kan göra abort – och i striden mot en
moraliserande diskurs om sexuell promiskuitet, måste man i talet om abort (som
det framstår i artikeln) bortse från en viss komplexitet. Det innebär att vissa
definitioner av de abortsökandes val betonas, nämligen de om genomtänkt,
vuxen planering. Andra associationer – de om slarv eller oansvarighet – måste
tonas ned. Reporterns och den intervjuades utsagor samverkar i att placera den
moraliserande diskursen kring aborter i ”kulturen”. På så vis distanserar de den
från forskarnas (offentliggjorda) analys av och teorier om de förhållanden som
redovisas i artikeln.

Ett annat exempel på spelet mellan olika diskurser är artikelns nästan totala
betoning av kvinnor i relation till ämnet abort, trots att den studie som ligger
bakom artikeln har titeln ”Kvinnors och mäns upplevelse av legal abort”.
Männen finns i artikeln endast med i en mening om att både kvinnor och män i
studien ville kunna kombinera arbete och familj. Att kvinnor definieras som de
abortsökande gör enligt min tolkning att definitionen av abort som ett kroppsligt
ingrepp betonas. Det är kvinnors kroppar som bokstavligen är bärare av
problematiken kring både graviditet och abort och betoningen av denna aspekt
ansluter till en i Sverige politiskt dominerande diskurs om kvinnans rätt att
bestämma över sin egen kropp. Men i artikeln är det dessutom enbart kvinnor
som associeras med både familjeplanering och ett intensivt sexliv i ung
vuxenålder. Detta trots att både familjeplanering och sexliv per definition torde
inbegripa minst två personer och i fallet med graviditet och abort i första hand
personer av olika kön.

Genom sådana associationskedjor mellan kvinnor, aktivt sexliv och
familjeplanering och abort, och genom männens nästan totala frånvaro i texten,
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sker enligt min tolkning små betydelseglidningar i reproduktionen av kvinnliga
och manliga genuspositioner. Den svenska politiska retorikens tradition att
betona kvinnan som självständig och beslutande i relation till sin egen kropp
sammanflätas med och skaver mot en positionering av kvinnan som den som har
det totala ansvaret även för säker sex och planering av graviditeten. Maskulinitet
skapas här genom männens nästan totala frånvaro i texten. Frånvaron kan
möjligen läsas som en reproduktion av föreställningar om män som oansvariga
när det gäller familjeplanering, men jag menar att exkluderingen och tystnaden
snarare bidrar till en diskurs om män som icke ansvariga för sådana frågor. Män
fråntas – eller slipper, beroende på perspektiv – sitt agentskap.

Från abort går jag vidare till texter som refererar forskning i relation till
födelsetal och barnafödande – eller snarare bristen på detsamma.

Ansvar för ”barnkrisen”: diskursiva samspel och strider

Artikelserien Aftonbladet granskar barnkrisen i Sverige i Aftonbladet Nyheter är
ett tydligt exempel på samspel mellan politisk, vetenskaplig och medial
dagordning. Den innehåller också exempel på hur journalister kan använda
experter, i detta fall forskare, när redaktionen väljer att ge en aktuell fråga lite
extra utrymme och belysa den ur olika infallsvinklar – och därmed låter
varierande genusdiskurser komma till uttryck. Utgångspunkten för artikelserien
är en av Göran Persson tillsatt krisgrupp och en utredning om de låga
födelsetalen. Serien består av fem texter samt en del faktarutor och ”listor”
publicerade under tre dagar (AB Nyheter 010903-05) och en uppföljning görs en
dryg månad senare (AB Nyheter 011031). Jag börjar med att kortfattat beskriva
artikelseriens upplägg.

Redan genom rubriker och sammanfattande överingresser görs den över-
gripande vinkeln tydlig. De första dagarna, 3 och 4 september, ingår
benämningen av artikelserien: Aftonbladet granskar barnkrisen i Sverige i
rubrikerna. Den 3 september presenteras nyheten/problemet under rubriken
Svenska födelsetalen de lägsta sedan 1700-talet. I första dagens överingress får
läsarna en introduktion till hur tidningen tänker behandla frågan från olika håll.
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Statsminister Göran Persson vädjar till Sveriges kvinnor att föda barn.
Men kvinnorna tvekar.
– Om samhället var mer kvinnovänligt skulle det födas fler barn, säger
nationalekonomen Åsa Löfström.
– Vissa tycker helt enkelt att barn är äckliga, säger familjesociologen Jan
Trost. Aftonbladet berättar under tre dagar om varför kvinnor väljer bort
barn och vad som händer när allt färre ska försörja allt fler.

I rubrik och ingress definieras alltså det låga barnafödandet som ett problem
eller, i typisk nyhetsvokabulär, som en ”kris”. Det framgår att krisen uppfattas
som ett så viktigt problem för nationen/samhället Sverige att landets överhuvud,
statsministern, ingriper med en vädjan till landets kvinnor. Rubrik och ingress
signalerar alltså att huvudperspektivet för artikelserien är politiskt-
nationalekonomiskt. Pratminusen med de två forskarnas uttalanden ger dock en
vink om att tidningen inte tänker nöja sig med en infallsvinkel på krisen.
Forskarna används i det mediedramaturgiska greppet att polarisera eller
kontrastera för att locka till läsning, när reportern, eller redigeraren, väljer att
ställa ett nationalekonomiskt baserat och ”politiskt korrekt” jämställdhets-
perspektiv på problemet mot ett i ingressen lösryckt uttalande från en annan
expert, om att vissa tycker barn är ”äckliga”103. Kontrasteringen eller polari-
seringen består vid en närmare granskning egentligen inte i att forskarna säger
emot varandra, utan i att de har diametralt olika perspektiv på frågan och således
egentligen inte uttalar sig om samma sak. Ytterligare en tolkning man kan göra
utifrån ingressen, är att det även här är kvinnor som associeras med (bristen på)
barn.

Dagen efter, 4 september, finns i mitt material tre artiklar ur serien. Dagens
överingress förstärker krismetaforiken från dagen innan, men lägger till en röst
från de kvinnor som inte vill ha barn.

                                           

103 Uttalandet är taget från en lista med den intervjuade sociologens fyra exempel på grupper av
kvinnor som väljer bort barn, en lista som ligger efter själva artikeltexten och före en lista med ”8

punkter som kan lösa krisen”.
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Sverige är i kris: det fattas barn. Alltfler kvinnor skjuter upp barn till
”senare”.
– Tjejer av idag ska vara så himla mycket: ha karriär, vara snygga. Vi har
nog av oss själva, säger Lina, 26. Men samhället betraktar dem som väljer
bort barn som konstiga.

Därefter följer ytterligare tre artiklar med forskningsanknytning. Den första har
rubriken Experter: Sverige kommer att kollapsa om vi inte får fler barn och en
underrubrik lyder För att klara dagens välfärd har experterna räknat ut att varje
kvinna måste föda två barn. Artikelns inledning vinklas mot vad som blir
resultatet om inte svenska kvinnor föder fler barn, nämligen högre skatter, sämre
vård och lägre pensioner.

Nästa artikel den 4 september har rubriken – Det är onaturligt att inte skaffa
barn, med underrubriken Professorn: Vissa beteenden bryter man inte ostraffat
emot. I ingressen till artikeln uttalar sig Germund Hesslow – senare i texten
presenterad som docent i teoretisk filosofi och professor i neurovetenskap – om
att de allra flesta kvinnor som väljer bort barn kommer att ångra sig. I ingressen
upprepas citatet från rubriken om att det är ”djupt onaturligt att inte skaffa
barn”.

I den tredje artikeln får några unga kvinnor, i artikeln kallade ”tjejer”, svara
Hesslow under rubriken Sara, 19: För mig är det inte normalt att skaffa barn.
Ingressen inleds med ett ”citat” som förmodligen inte är ett citat utan
journalistiskt tillrättalagt – både pratminus och citattecken saknas senare i
artikeltexten: ”Germund Hesslow – du har fel. Det tycker [namn och ålder på de
tre tjejerna]”. I denna artikel förekommer en hänvisning till forskning endast i
och med att svaret riktas till professorn, samt i en intervjufråga om huruvida de
intervjuade kvinnorna känner något moraliskt ansvar att föda barn, i relation till
den befolkningskris som ”forskarna” varnar för.

Dag tre, 5 september, publiceras en artikel som fortsätter på en tråd som
tagits upp i första artikeln av krisgruppens ordförande och dag två av Germund
Hesslow, nämligen att fertiliteten avtar med åldern och att det kan bli för sent att
få barn. Här vänder sig Aftonbladet Nyheter direkt till läsarna med ett du-tilltal,
först i rubriken: Fråga din mamma – innan det är för sent. Generna bestämmer när
du kommer i klimakteriet, och sedan i ingressen:

Alltfler unga kvinnor skjuter upp barnafödandet. Men en dag blir det för
sent. Undrar du när? Fråga mamma, för det sitter i generna.
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En dryg månad efter artikelserien kommer en uppföljare i Aftonbladet Nyheter
(011031), i samband med att regeringen presenterar sina slutsatser i rapporten
”Barnafödandet i fokus”. Vinklingen i den sista artikeln är hur barnafödande
drabbar kvinnor ekonomiskt och karriärmässigt. Den upprepade metaforiken i
rubrik, underrubrik och ingress, förstärker sammankopplingen av kvinnors
föräldraskap med instängdhet, ett förlorat lopp och männens ointagliga
försprång. Rubriken är Kurvan som visar lönefällan och underrubriken Kvinnor
som föder barn kommer aldrig i kapp männen i lön. Därefter följer ingressen:

Här är bilden på mammornas lönefälla. Först har män och kvinnor lika
mycket betalt men plötsligt faller kvinnornas löner brant. De har fött barn
och kommer aldrig mer i kapp männen.

Utgångspunkten för artikelserien och dess övergripande vinkling är alltså
regeringens problemformulering inom en politisk (då socialdemokratisk) och
nationalekonomisk diskurs: de låga födelsetalen som ett hot mot välfärden.
Denna definition finns med redan i artikelseriens vinjett om ”barnkrisen”, och
återkommer i alla artiklarna med ungefär samma ordalydelse. Problembe-
skrivningarna präglas av en metaforik om samhället som ett gemensamt bygge,
som kan komma att ”kollapsa under en upp-och-nedvänd befolkningspyramid
om inte barnafödandet ökar” (AB Nyheter 010904a). Det är samhället Sverige
som ”är i kris” för att ”det fattas barn” och ”allt färre unga ska försörja allt fler
äldre”. Talet om krisen präglas bitvis också av en sjukdomsmetaforik. Ingressen
till första artikeln lyder:

Var tredje barnlös kvinna vill inte ha barn. Förstföderskorna blir allt äldre,
liksom befolkningen. Enligt regeringens krisgrupp kan receptet vara –
jämställdhet. ” […] mycket tyder på att medicinen är jämställdhet.” (mina
kursiveringar).

Både kvinnornas ovilja att föda barn och den därmed allt äldre befolkningen
definieras genom denna metaforik som något onormalt, något sjukt som
undergräver det svenska samhällsbygget och som måste botas med medicin. Hur
denna medicin ska blandas tycks bero på hur man definierar sjukdomen, dess
orsaker och hur man positionerar de inblandade subjekten och grupperna.
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Inom den övergripande diskurs som bildar ramen för resonemanget är
(välfärds)samhället Sverige ett centralt begrepp, som hela resonemanget kretsar
kring och som ger betydelse åt det som sägs. I relation till detta samhälle
positioneras de kvinnliga medborgarna som barnafödare. När de inte längre fyller
sin funktion att reproducera nya medborgare hotas hela samhällsbygget, vårt
välfärdssystem, av kollaps. I problembilden, som den framträder i talet om
barnkrisen i artiklarna, ser jag därmed många likheter med de tongångar som
präglade diskussioner och politiska åtgärder kring 1930-talets ”Kris i
befolkningsfrågan”. I sin publikation med denna titel från 1934 varnade
makarna Alva och Gunnar Myrdal för att Sverige skulle ”dö sotdöden”, det vill
säga avfolkas, om inget gjordes för att hindra minskningen av födelsetalen
(Hirdman 2000:118). En kort jämförelse med denna period kan ge ytterligare en
dimension åt analysen av genusaspekter i talet om dagens ”barnkris”. Varningen
väckte då, liksom idag, politisk debatt. Våren 1935 tillsatte den
socialdemokratiska regeringen en befolkningskommission (ibid), hösten 2000 en
krisgrupp.

Nu, liksom då, är det tillväxten och välfärden som sägs vara hotade.
Forskningsexpertisens roll i det offentliga samtalet på nyhetssidorna är både att
varna för den annalkande nationalekonomiska katastrofen och att förklara
orsakerna och peka på de lösningar som krävs för att vända utvecklingen. År
2001 skulle följderna av barnkrisen enligt experterna, i detta fall SCB:s statistiker
och ett par intervjuade forskare i nationalekonomi, bli ”[r]ejäla skatteökningar,
sämre vård och lägre pensioner” (AB Nyheter 010904a). Associationerna mellan
kvinnor, (bristen på) barnafödande och hotbilden med ett Sverige i kris blir här
särskilt tydlig.

Medan experterna på 30-talet kom fram till att det krävdes fyra barn per
familj (Hirdman 2000:138), räcker det i början av 2000-talet med två, enligt
rubriken (nedryckaren) till samma artikel: För att klara dagens välfärd har
experterna räknat ut att varje kvinna måste föda två barn.

I denna mening framträder också något som tycks vara en skillnad mellan då
och nu, nämligen definitionen av vilka medborgare det är som inte fyller sin
uppgift som de måste om samhällsmaskineriet ska fortsätta fungera. Det
befolkningspolitiska materialet på 30- och 40-talen vände sig enligt Yvonne
Hirdmans studie (2000:137) till ”den till äktenskap och faderskap ovillige
mannen” och de politiska utredningarna, inspirerade av Alva Myrdal, såg



188

”mannens och faderns avkoppling från familjens liv” som ett av de mest oroande
tecknen (SOU 1936:59, s 143, cit i Hirdman 2000:137). I mitt artikelmaterial
från 2001 är det däremot kvinnorna det handlar om. Det är de som måste men
inte vill föda barn. Visserligen talas det här och där i artiklarna mer könsneutralt
om dagens ungdomar, och i redovisningen av en studie från SCB nämns både
kvinnorna och männen:

Var tredje barnlös kvinna runt 30 år svarade ”kanske” eller ”nej” på frågan
om de räknar med barn i framtiden i en studie av SCB. Motsvarande siffra
för män var 40 procent. (AB 010903)

Här framgår det alltså, även om reportern jämför andelar med procent, att det
var större andel män än kvinnor som inte räknade med att skaffa barn. Men i
texten fångas inte denna information upp, utan nästa stycke fortsätter med att
återgå till kvinnorna:

I slutet på förra året tillsatte Göran Persson en krisgrupp för att få reda på
varför svenska kvinnor inte vill föda barn.

Just i talet om kvinnornas val att inte föda barn hittar jag i artiklarna de flesta
tecknen på motstridiga föreställningar, om kvinnlig identitet och om
konsekvenserna av att välja bort barn. Å ena sidan ingår i artiklarnas beskrivning
av problembilden att ”toleransen för barnlöshet” ökar (AB Nyheter 010903). Å
andra sidan framträder föreställningar om att ”[… ] samhället betraktar dem som
väljer bort barn som konstiga” (AB Nyheter 010904a) och att de som gör det
förr eller senare kommer att ångra sig (AB Nyheter 010904b).

I en av texterna i artikelserien görs denna infallsvinkel på kvinnor och
barnafödande särskilt tydlig, på ett sätt som kan tolkas som ett journalistiskt val
för att skapa kontrast, polarisering och dramatik i relation till det huvudsakligen
politiska talet om barnkrisen. Den kommer till uttryck artikelseriens dag 2 (AB
Nyheter 010904b) i utsagor av Germund Hesslow. Eftersom han presenteras
som docent i teoretisk filosofi och professor i neurovetenskap kan man anta att
han valts som intervjuperson i första hand för sina åsikter och inte för
expertkunskaper i direkt anslutning till ämnet för artikelserien.

Hesslows resonemang skriver in sig i en evolutionspsykologisk diskurs, där
centrala begrepp är naturen, naturens lagar, beteenden. I denna diskurs är
kvinnor associerade till natur och till gener som gör dem predestinerade till att
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föda och ta hand om barn och professorstiteln används som auktoritetsmarkör i
utsagan. Men AB Nyheters reporter låter som synes inte utsagorna stå
oemotsagda.

- Det finns vissa grundläggande beteenden som man inte bryter ostraffat
emot.
N: Vad blir konsekvenserna?
- Livet känns tungt och meningslöst. De kanske tror i dag att en karriär
kan uppväga barnen, men det tror jag inte på [---] de flesta har ångrat sig
bittert […]
N: Det finns ju många som reagerar på den typen av resonemang.
- Jag är så less på feminismen att jag kan kräkas. Självklart ska kvinnor ha
samma rättigheter som män, men det här larvet att man förnekar sina
instinkter är tröttsamt idiotiskt. [---] Tvärtemot många andra forskare är
han inte orolig för att barnafödandet minskar i Sverige.
- Människan är skapad för att mångfaldiga sig. Generna hos dem som inte
lockas av att skaffa barn kommer så småningom att dö ut (AB Nyheter
010904b).

Den kraftiga vinklingen mot Hesslows uttalanden gör att hans utsagor om att det
blir för sent och att man ångrar sig är dominerande i artikeln. Man kan å andra
sidan också hävda att det är just den skarpa vinklingen och återgivandet av
professorns uttalanden med talspråk som håller texten öppen för förhandlande
eller oppositionell tolkning från läsarens sida. Också detta kan fungera som en
journalistisk metod att lösa balansgången mellan nyhetsdramaturgins syfte att
locka till läsning och yrkesidealet att kunna förhålla sig kritiskt (se även kap 3; jfr
Ekström & Nohrstedt 1996).

En underliggande begreppslig metaforik om tiden som går, som en
obönhörligen tickande klocka om jag nu själv ska bidra till metaforiken,
återkommer i artikelserien i olika former. Den skapar en hotbild i talet om de
låga födelsetalen och kvinnors brist på barnafödande. Mest uttalat är hotet i den
evolutionspsykologiska diskurs som präglar intervjun med Germund Hesslow
samt i artikeln om att fråga sin mamma om klimakteriet. I dem handlar det om
kvinnor som skjuter upp barnafödandet tills det kanske är för sent. Men talet om
tidsbrist återkommer även i de artiklar som domineras av en politisk-ekonomisk
diskurs i uppmålandet av den samhällskris som hotar i framtiden om de låga
födelsetalen håller i sig. Genom denna tidsmetaforik, som både målar upp hur
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fort befolkningsstrukturen förändras och hur fort det kan bli för sent att få barn,
skapas en form av skrämseltaktik.

Genom redaktionens val av forskarkällor definieras problemet med för låga
födelsetal och dess konsekvenser inom två olika diskurser och deras värdesystem:
inom en diskurs om nationens bästa och inom en om naturens – och kvinnans
eget – bästa. Gemensamt för dessa båda problemdefinitioner är att barnafödande
är något gott och nödvändigt. De talar tyst eller inte alls om männen och sätter
båda kvinnan i en central position, men i den förstnämnda diskursen är det som
medborgare och för välfärdens skull hon ska välja att föda barn, i den andra i
huvudsak för sin egen och naturens skull. På så vis gör artikelseriens upplägg och
användning av forskarkällorna att två i grunden olika diskurser om kvinnor och
barnafödande samverkar i syftet att få kvinnor att föda fler barn. Detta trots att
de kan uppfattas som väldigt olika i sin grundsyn på kön och jämställdhet.

Versioner av jämställdhet

När det gäller talet om problemets, det vill säga de låga födelsetalens orsaker och
därmed om möjliga lösningar, ser jag i texterna två huvudsakliga infallsvinklar.
Den ena är knuten till regeringskällor och nationalekonomiska forskare och
handlar om bristande jämställdhet. Dels placeras orsakerna på ett strukturellt
plan, i att kvinnor har lever med en större otrygghet när det gäller arbete och
ekonomi, dels på ett mer privat plan, i de traditionella könsrollsmönster som
unga kvinnor är rädda att fastna i om de bildar familj. I denna förklaring om
brist på jämställdhet associeras barnafödande med en traditionell kvinnoroll, det
vill säga huvudansvar för hem och barn, som i sin tur kopplas ihop med slut på
karriär och frihet till resor och nöjen. Valet att inte få barn definieras genom
denna associationskedja som kvinnors rationella men inte fria val, nödvändigt
utifrån en villkorad position och i relation till ett negativt alternativ.

En annan infallsvinkel, som i artiklarna ofta går hand i hand med talet om
jämställdhetsproblem som orsaken, tycks tvärtom ha att göra med de svenska
framgångarna när det gäller kvinnors rättigheter. Det handlar om att unga
kvinnor idag både kan och vill göra sådant som tidigare var förbehållet männen,
och därför skaffar barn senare eller inte alls. Dels vill de jobba och göra karriär,
dels vara fria att resa och roa sig på olika sätt. Associationskedjan går så att säga
en annorlunda väg: mindre traditionell kvinnoroll – ökade möjligheter och frihet
för kvinnor – val av karriär och/eller fritt liv framför familj och barn. På det viset
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associeras problemet låga födelsetal med kvinnors rättigheter, och inte med
exempelvis mäns skyldigheter.

Diskursen som den beskrivs ovan är motstridig i relation till den politisk-
ekonomiska diskurs som dominerar i artikelserien. Inom den finns förklarligt
nog inga explicita utsagor om att kvinnors rättigheter är ett problem, men inte
heller om att mäns brist på ansvar är det. Det handlar snarare om hur man ska få
kvinnor som uppnått denna frihet och dessa möjligheter att ändå vilja och våga
satsa på att få barn. Med denna typ av förklaringar läggs ansvaret för kvinnornas
ovilja att föda barn utanför dem själva, i ojämlika villkor. I båda dessa
orsaksbeskrivningar är männen frånvarande eller kanske snarare en implicit del av
den ständigt närvarande ojämställdheten i samhället. Men när det gäller de
samhälleliga, strukturella faktorerna definieras det som en politisk fråga att ordna
så att de kvinnliga samhällsmedborgarna åter blir villiga att uppfylla funktionen
som barnafödare. Även om det är till kvinnornas ansvarskänsla man vädjar, så
placeras möjligheten att agera och hitta lösningar hos samhället och politikerna.
När det gäller de traditionella könsrollerna i hemmet och omsorgen om barnen
finns det inte någonstans i artiklarna någon explicit definition av ansvar –
förutom att man på politisk väg måste ”förändra attityder” och ordna ett mer
kvinno- och barnvänligt samhälle.

I slutet av första artikeln finns en för populärpress typisk och i mitt material
ur Aftonbladet vanligt förekommande lista; denna gång på 8 punkter som kan lösa
krisen. Det är inga små åtgärder det handlar om: mer barnvänlig arbetsmarknad,
fler bostäder, ändrade attityder, bättre möjligheter att förena familjeliv och
arbetsliv, minska löneklyftorna mellan män och kvinnor, förbättra
hushållsekonomin, göra det möjligt att studera med barn, utveckla och förlänga
föräldraledigheten. Men av formuleringarna i artiklarna kan man få intrycket av
att förändringarna inte är så svåra att åstadkomma. Min tolkning grundar sig
bland annat i förekomsten av flera uttryck som står för att ”det ordnar sig”. Dels
den metaforik jag beskrev om ”recept” mot krisen och ”medicin” som kan tas för
att lösa problemet, dels andra citat av både politiker och forskare i seriens
inledande och avslutande artiklar:

Enligt nationalekonomen Åsa Löfströms forskning är dagens unga kvinnor
inte beredda att ta hela ansvaret för barnen och falla in i könsrollsmönster som
fanns för 10-20 år sedan. De har stimulerande, roliga jobb och vill göra karriär
och förverkliga sina drömmar.
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Hade vi ett mer barn- och kvinnovänligt samhälle skulle nog födelsetalen
ordna till sig, säger hon (min kurs.) (AB Nyheter 010903).

I sista artikeln med vinklingen på barnafödandet som ”mammornas lönefälla”
återupprepas forskarnas ”varning” för kris i tillväxt och välfärd. I denna artikel
dominerar definitionen av oviljan att få barn som en strukturell-ekonomisk fråga,
som en ny medvetenhet i politik och löneförhandlingar kan åtgärda. Texten
bygger till stor del på en intervju med socialförsäkringsminister Ingela Thalén,
som presenterar rapporten för medierna.

Hon [Ingela Thalén] och biträdande näringsminister Mona Sahlin har nu
bjudit in arbetsgivarna och facken den 13 november för att diskutera vad
som kan göras. Hon har ett starkt argument med sig.
[…] Bortfallet av arbetskraft går inte att förhandla bort, säger Ingela
Thalén. De arbetsgivare som vill kunna ersätta dem måste kunna erbjuda
vettiga villkor.
I den annars rätt dystra rapporten finns en ljusglimt. En stor majoritet av
dagens ungdomar vill ha barn, helst två.
– Jag var lite orolig i våras. Det skrevs så mycket om att unga kvinnor
valde bort barn men viljan verkar ju finnas. Så då får vi väl fixa resten,
säger Ingela Thalén (min kurs.) (AB Nyheter 011031).

Det i Aftonbladet reproducerade, och troligtvis också förenklade, politiska och
vetenskapliga talet om barnafödandet präglas av en svensk välfärdspolitik – en
tilltro till att man med social ingenjörskonst kan åtgärda bristen på jämställdhet
och därmed de låga födelsetalen. I denna diskurs måste definitionen av kvinnlig
identitet kopplas till en vilja att få barn förr eller senare, bara de omgivande
villkoren är gynnsamma. Subjektspositionen ”kvinna som faktiskt inte vill ha
barn” blir problematisk och oroande, särskilt om den inte längre är undantag
utan en del av ett mönster. I ovanstående citat uttrycks denna politiska oro, men
ministern tar också forskningen till stöd för att modifiera tidigare larm om unga
kvinnor som inte vill ha barn. Unga – återigen i första hand kvinnor – tycks
enligt statistiken vilja ha barn egentligen. Detta definieras utifrån politiskt-
nationalekonomiskt perspektiv som en ljusglimt och regeringens företrädare drar
en offentlig lättnadens suck. Artikelserien kan sålunda avslutas med att
(genus)ordningen tycks återställd.

Jag har visat hur valet att inte skaffa barn inom en traditionellt svensk
välfärdsdiskurs definieras som utanför normen och som ett problem som explicit
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rör i första hand kvinnor. Men i denna diskurs är det ändå inte självklart att den
grundläggande orsaken till problemet förläggs hos kvinnorna själva. Det är
snarare brist på jämställdhet och ekonomisk otrygghet som är orsaken och som
måste åtgärdas, och där läggs ansvaret på samhället och arbetsmarknadens parter.
Gemensamt för de båda infallsvinklarna på orsaker och lösning – både
jämställdhetsretoriken och den evolutionspsykologiska förklaringsmodellen – är
att männen är märkligt frånvarande. Det är kvinnor som definieras som de som
inte vill ha barn – trots att detta gäller en större andel bland männen. Om det
endast var unga män som ville jobba, resa och roa sig skulle ingen utredning ha
kommit till och ingen artikelserie. Det är underförstått att det är kvinnorna som
betraktas som konstiga, och frågan är om det dessutom är uteslutande kvinnliga
gener som styr när den barnmotvilliga delen av människosläktet – enligt Hesslow
– dör ut. Om man byter ut tecknet ”kvinnor” mot tecknet ”män” blir artikel-
seriens budskap omöjligt – det går inte att säga.

Forskarnas roll i artiklarna är att de varnar, kommer med fakta, ”har räknat
ut”, ger förklaringar och ”recept”. Journalistiskt präglas artiklarna av en okritisk
hållning. Någon form av journalistiskt ifrågasättande framträder endast i valet att
skriva Hesslow-artikeln som intervju med fråga – svar, där frågorna har en något
skeptisk/kritisk ton.

Nyhetstalet om de nya männen

Bland de ”mjuka männen” jag nämnde i kapitel 6, hittar jag fyra artiklar där
pappor är i fokus och associeras med egenskaper och identiteter som beskrivs som
nya och annorlunda än de traditionellt manliga. De nya papporna återfinns
framför allt i Aftonbladet Kvinna, men en av artiklarna är från DN Jobb. I
Kvinna beskriver en av artiklarna ett forskningsprojekt om papparollen bland
svenska män idag (AB Kvinna 010320). Rubriken är Allt kan förändras men
pappa är du för alltid och i underrubriken handlar det om att ”[b]arnen gör
männen nöjdare och tryggare”. Brödtexten berättar bland annat att det
gemensamma för männen i studien var att de såg barnen som centrala i sina liv.
Alla var engagerade i barnen men på olika sätt. Där finns fortfarande en mer
traditionell försörjargrupp och en flexibel, delaktig i hemarbetet, sådana
män/pappor som inte bara ”hjälper till”.

Forskarnas roll i pappa-artiklarna är att berätta fram fakta och tolkningar av
sina intervjuer, att tala om och för den grupp de har studerat. I den nämnda
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artikeln om papparollen förekommer dock en problematisering, där forskaren
Lars Plantin påpekar att svenska pappor vet precis vad de förväntas säga eftersom
det pratas så mycket om jämställdheten och papparollen idag.

Men det kan finnas ett glapp mellan vad de säger och hur de verkligen gör.
Den statliga kvinnomaktutredningen visar ju att det fortfarande finns
extrema orättvisor, även i familjer (AB Kvinna 010320).

Detta uttalande av forskaren motsäger, eller åtminstone nyanserar, de tolkningar
som som lyfts fram i rubriken och i ingressens vinkling mot ”trendbrott” och ”ny
papparoll”.

I en artikel i DN Jobb om Telias projekt för pappacoaching, samtal på
arbetstid om papparollen (DN Jobb 010422), finns en kommentar av samma
forskare, som menar att det är ”inne” att tycka pappor är bra, att chefer säger att
deras manliga anställda är bättre gruppledare och lagarbetare samt mer
kunskapssugna efter föräldraledigheten. I artikeltexten finns i forskarens utsagor
flera formuleringar som gynnar ett skeptiskt förhållningssätt till att mäns
föräldraskap kopplas till fördelar och olika slags bonus, både känslomässiga och
karriärmässiga, både i den privata och den offentliga sfären, på ett sätt som inte
förekommer eller är mycket ovanligt när det gäller kvinnor och moderskap.
Kvinnor har aldrig lockats till att stanna hemma med sina barn för att få högre
lön och beröm av chefen när de kommer tillbaka – snarare tvärtom.

Även papporna Lars Plantin intervjuat tycker att de utvecklats och blivit
bättre lagspelare efter föräldraledigheten, de har blivit mer lyhörda och
empatiska.
- Men minst lika viktigt som att jobba på attitydförändringar är det att
ändra de ekonomiska förutsättningarna för barnfamiljer, fortsätter Lars
Plantin. För många av dem är det plånboken som styr, och det
dominerande mönstret är att kvinnor arbetar deltid, männen heltid.
- Varför inte premiera föräldraskapet i sig, och låta det synas i
lönekuvertet. Det skulle också kvinnorna vinna på. Föräldraledighet är inte
den enda vägen till ökad jämställdhet, lika lön för lika arbete är minst lika
viktigt (DN Jobb 010422).

Här är forskarens funktion i texten inte bara att berätta om sin forskning, utan
också att problematisera både denna forsknings resultat och vissa versioner av
jämställdhet i aktuell retorik på området. Det typiska för nyhetstexten är att det
inte förekommer någon textbindning, inte några formuleringar från reporterns
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sida som ger en läsare stöd i tolkningen av å ena sidan de positiva utsagorna om
Telias pappaprojekt, å andra sidan forskarens utsagor som inte bara är positiva
utan har en kritisk udd. Artikeln är ett exempel på alla de texter där sammanhang
och motstridigheter lämnas över till läsaren att tolka efter egen förmåga och
förkunskaper.

I det forskningsanknutna nyhetstalet om papporna kan jag också se tydliga
exempel på hur män associeras med andra tecken än de traditionella. Ett exempel
är en text om förlossningsdepression, där männen sammanlänkas med tecken
som traditionellt förknippas med (kvinnlig) svaghet: ångest, ilska, rädsla,
hjälplöshet, förlust av kontroll (AB Kvinna 010615). Å ena sidan bidrar texten
till att associera tecknet man med det könsneutrala ordet förälder.

- Det handlar om reaktioner på att bli förälder. De flesta nyblivna föräldrar
genomgår en likartad psykologisk utveckling, säger Svend Aage Madsen.

Å andra sidan upprepas och befästs normen när männens svaghet jämförs med
kvinnornas, de som ”normalt” står för dessa egenskaper/fenomen.

- Vad som är slående är att män kan få likadana symptom som kvinnor får
vid en förlossningsdepression.

Bland artiklarna om pappor finns också ett exempel på hur konstruktioner av
genusföreställningar kan hänga samman med konstruktioner av andra
asymmetrier. Artikeln handlar om ett forskningsprojekt kring invandrarpappor
(AB Kvinna 010521). I texten berättas att det inte var tradition för män att
närvara vid förlossningen i de intervjuade männens hemländer, så ”tog de här i
Sverige saken för självklar”. Närvaron var en positiv erfarenhet och hade ökat
respekten för kvinnorna. De tio män från mellanöstern och f d Jugoslavien som
intervjuats omtalas som en grupp med liknande kultur men vissa variationer i
sättet att förhålla sig till jämställdhet i Sverige. ”Den svenska synen på
jämställdhet” framställs som enhetlig och universellt rådande bland infödda
svenskar.

Papporna i undersökningen kommer från kulturer där det är männen som
fattar alla viktiga beslut medan kvinnorna underordnar sig.
- I Sverige har denna familjeordning utmanats och efterhand har flera av
dem börjat leva mer jämställt. Några fortsatte att bestämma i familjen,
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men tog ändå hänsyn till att de levde i ett land där kvinnorna var frigjorda.
Tre av dem hade efter tio år helt och hållet anammat den svenska synen på
jämställdhet (min kursivering) (AB Kvinna 010521).

Artikeln reproducerar på detta vis en föreställning om att normerna i Sverige gör
att invandrarpapporna med tiden når upp till vår nivå av jämställdhet, eller
nästan. Artikeln kan ses som ett exempel på hur utsagor inom en diskurs där
svensk jämställdhet associeras med (ett idealt) slutmål samtidigt kan reproducera
föreställningar om underlägsenhet hos ”De Andra”. Diskursen utgår från en
begreppslig linjär tidsmetaforik där ”invandrarna” ligger efter på en
utvecklingslinje eftersom de kommer från en plats där tiden/utvecklingslinjen
inte har kommit lika långt (jfr de los Reyes 2005; Massey 1999).

Nyhetstalet om män som pappor innebär att kategorin man fylls med delvis
nya betydelser. Men, på samma sätt som i tidigare exempel, är det nya talet
samtidigt beroende av och sammanflätas med det gamla. Samtidigt som
artiklarna bidrar till en uppluckring av traditionella föreställningar om
papparollen och maskulinitet, produceras de nya innebörderna implicit i relation
till tecknen ”mammor” och ”traditionella eller dåliga pappor”. I ett samspel
mellan vetenskapliga och politiska utsagor om barn och föräldraskap får
subjektspositionerna mamma och pappa, jämställd och ojämställd delvis nya
betydelser. Men det som ändå dominerar nyhetstalet är, som jag ser det efter alla
genomläsningar, reproducerandet av det normala och ideala föräldraskapet. Det
goda föräldraskapet handlar om människor – framför allt kvinnor – som vill ha
barn och som planerar när de ska ha dem i relation till utbildning, jobb, bostad
och andra livsbetingelser. Det handlar om jämställda mammor och om pappor
som är delaktiga och engagerade i såväl förlossning som sina barns uppväxt. Och
– framför allt – de identiteter som (re)produceras i texterna håller sig nästan
genomgående inom det heteronormativa, naturaliserade kärnfamiljsidealet. Det
är på det idealet den dominerande jämställdhetsdiskursen eller ”versionen av
jämställdhet” (Magnusson 1999) bygger.

Arbete och yrkesliv: kan man/kvinna både äta kakan
och ha den kvar?

Även när det gäller arbetslivsnyheterna i mitt material representeras och
reproduceras genusdiskurser till stor del i en blandning av berättelser om å ena
sidan underordning och diskriminering, å andra sidan nya genusmönster.
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Gamla könsrollsmönster uppmärksammas i en nyhet om ”de sista enkönade
jobben”, det vill säga yrken dit inga jämställdhetssträvanden nått för att ändra
könsfördelningen, enligt SCB-statistik. Forskningsreferensen består i ett
uttalande från Jämo:s pressekreterare, som säger att ”forskning visar att folk mår
bättre på arbetsplatser med både män och kvinnor” (AB Kvinna 010417).

När Kvinna i två artiklar skriver om den traditionellt manliga, militära sfären
tycks bilden tydlig och entydig i varje enskild artikel, men sammantaget blir den
motsägelsefull eller i vart fall komplex. I den ena artikeln, med rubriken Livet på
luckan mjukare än vi tror. Tjejen som gjorde lumpen ger en ny bild av killar i
uniform berättas om en etnologisk fältstudie, där slutsatsen är att ”bilden av den
råbarkade jargongen” inte riktigt höll ”efter ett tag” och att forskaren fått en mer
nyanserad bild av unga män (AB Kvinna 010327). Forskarens roll i artikeln är
här att berätta om det hon varit med om och att tolka och kommentera
”killarnas” tillvaro och beteende. Ett övergripande huvudbudskap i artikeln, som
jag uppfattar den, är att betydelsen av kön ofta överbetonas. I den andra artikeln
är rubriken -Miljön är skapad för männen, och ämnet är sexuella trakasserier,
mobbning och allmänt åsidosättande av kvinnor inom försvaret (AB Kvinna
010613). I artikeln refereras en studie om ”Body culture in a military context”,
som tydligen varit föremål för en tidigare artikel, och en kvinnlig officer
intervjuas. I denna artikel – som alltså handlar om yrkesmilitärer och inte killar i
lumpen – framträder snarare en bild av att könstillhörigheten har väldigt stor
betydelse i den militära världen.

Inom temat arbete, yrkesliv och utbildning har jag också räknat en artikel om
hur strävan att sysselsätta invandrarkvinnor kan fungera konserverande och i
motsättning till svenska integrations- och jämställdhetssträvanden tas upp i en
artikel med rubriken Kafferep på livstid? (AB Kvinna 010405). Den
psykologiforskare som gjort en intervjustudie och studiebesök vid
kvinnoverksamheter på olika orter har i artikeln framför allt en kommenterande
funktion och är enligt artikeln ”starkt kritisk” till att projekten ofta sätter
kvinnorna i traditionella aktiviteter utifrån kön och att ingenting egentligen
förändras i deras livssituation. I denna artikel kan forskaren sägas stå för en
problematisering av frågor om mångfald och integrering och av svenska aktörers
positionering av invandrarkvinnor som ”De Andra”.
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Frågor med anknytning till kvinnors karriär och löner är temat för flera
artiklar. Här får två av dem tjäna som exempel på vilka funktioner
forskningsexpertis kan ges i nyhetstexterna.

Löner och karriär och den oeniga expertisens journalistiska funktion

Inom temat arbete och yrkesliv analyserar jag närmare ett par artiklar där ämnet
är att kvinnor inte vill bli chefer i kvinnodominerade yrken (AB Kvinna
010223). I en av artiklarna förekommer exempel givna av dels en manlig chef i
förskolans värld, dels en forskare på Arbetslivsinstitutet som har forskat om
sjuksköterskeyrket. De förklaringar som ges av forskaren och chefen har både att
göra med att männen behandlas gynnsammare av både chefer och
arbetskamrater: manliga chefer väljer män, och att kvinnor ”tar ett kliv tillbaka”,
inte tillåter varandra att kliva fram”, att det kan vara lättare att peka ut någon ur
en grupp ”som redan är olik en själv – alltså mannen”. I slutet av artikeln
diskuteras även mer strukturella förklaringar, som att samhället är byggt för och
av män och inställningen till karriär traditionellt sett skiljer sig åt mellan könen.
Forskaren från Arbetslivsinstitutet säger att killar generellt ofta har en
föreställning om att de ska vara familjeförsörjare, medan kvinnor oftare tar
huvudansvar för barnen, jobbar deltid och får svårare att avancera uppåt. Här
lägger reportern in sina egna frågor i följande dialog:

- Vill inte kvinnor göra karriär?
- Vissa vill det, men många killar har press på sig att göra något mer. Det
är inte tillräckligt för en man att bara vara till exempel sjuksköterska, vilket
är rätt sjukt. Här ligger själva tanken om vad en kvinna och en man får
och inte får göra.
- Hur ska man göra för att få en mer jämställd arbetsmarknad?
- Det är som att svara på livets gåta. För att det ska bli möjligt måste
killarna i toppen ge ifrån sig makt, vilket de inte gör frivilligt (AB Kvinna
010223).

Som jag ser det representerar talet i denna artikeltext olika diskurser om kön och
yrkesliv – både en upprepning av utsagor om att kvinnor inte vill göra karriär och
om att de inte tillåts göra det på grund av traditionell könsfördelning av makt,
för att män är chefer och väljer andra män. Det gemensamma förgivettagandet i
alla utsagorna är definitionen av kvinnor respektive män som enhetliga grupper,
där alla inom gruppen vill lika. Endast i en mening, i pratminuset med

•



199

arbetslivsforskaren, finns ett tecken på att kvinnor kan vilja olika. ”Vissa vill det
[…]” (göra karriär).

Fyra månader efter denna artikel publicerar AB Kvinna en text vars rubrik
ger intryck av att vara ett direkt svar på den om hur kvinnor hjälper män att
klättra i kvinnodominerade yrken. Rubriken börjar med ett fiktivt pratminus:

– Jag vill visst klättra! – Nu kommer den första läroboken om varför
kvinnor halkar efter (AB Kvinna 010622).

Boken det handlar om är Det ordnar sig, skriven av fyra forskare på
Handelshögskolan i Stockholm. Artikelns vinkel är ett ifrågasättande av några av
de orsaker som brukar ges till att det finns så få kvinnliga chefer:

De får barn. De vill inte göra karriär. De är inte beredda att satsa. Så
förklarar många […] Men är det sant? Nu finns den första läroboken om
hur det kommer sig att kvinnor halkar efter på företagen (AB Kvinna
010622).

Därefter tar artikeln upp bokens problematisering av det faktum att många
förväntar sig att kvinnliga chefer ska stå för något speciellt och ”annorlunda”, ett
kvinnligt sätt att kommunicera och leda. Och att de som arbetar med att
förändra och åstadkomma fler kvinnliga chefer förväntas betona just detta.

- […] Att ta upp det som en maktfråga är mer hotfullt och ses inte som
rumsrent. Men det är aldrig någon som frågar en man ”Har du som man
något speciellt manligt att bidra med?” Det säger Anna Wahl, docent i
företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och en av författarna
(AB Kvinna 010622).

I detta stycke står forskaren för en problematisering av definitionen av kvinnor
som sitt kön och som en homogen grupp som kan bidra med kvinnliga
egenskaper och värden. Ytterligare en aspekt ur boken diskuteras i intervjun med
Anna Wahl, nämligen att många män i det företag boken beskriver anser att det
är barnafödandet och det som följer med som gör att det inte finns fler kvinnliga
chefer, att kvinnor passar för att leva mindre offentligt och inte ”är sugna på
karriär eller makt”. Kvinnorna däremot ser oftare faktiska hinder, som att de
diskrimineras för att de varit föräldralediga. Förklaringarna liknar dem som togs
upp i artikeln om män i kvinnodominerade yrken, nämligen att
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mansdominansen på högre nivåer återskapar sig själv. ”Män väljer män” och det
är män som tolkar vad som är bra och dåliga egenskaper för en chef.

I denna artikel dominerar på detta sätt några av genusforskningens
ifrågasättanden och dekonstruktioner, bland annat av självklara associationer
mellan kvinnors barnafödande och avstående från karriär och chefskap. Det för
givet tagna är i denna artikel är att bristen på kvinnliga chefer inte beror på
kvinnors agerande, utan på en traditionell maktstruktur. I texten saknas ett
resonemang om huruvida det är någon skillnad mellan hur kvinnor och män
väljer, mellan hur många kvinnor och hur många män som faktiskt inte vill bli
chefer, på grund av familjeskäl eller andra orsaker. Det som inte sägs är, återigen,
det som skulle kunna komplicera den dominerande diskursen i artikeln. Det
skulle exempelvis kunna vara ett resonemang om att även kvinnor är integrerade
i en viss genusordning och deltar i dess reproduktion – mer eller mindre aktivt
eller passivt, reflekterat eller oreflekterat.

Gamla könsrollsmönster är också i fokus när AB Kvinna i tre korta artiklar
tar upp vad som händer i relationer där kvinnan tjänar mer än mannen.
Utgångspunkten, eller vinkeln till temat är rubrikens citat ur en intervju med
”Lena, 37”: ”En försörjd man är osexig” (AB/Kvinna 010105a). Den första
artikeln saknar forskningsreferenser, men jag beskriver dess innehåll i korthet för
att få en bakgrund till de anslutande artiklarnas hänvisningar till forskning. I
artikeln kommer det fram att Lena har svårt att acceptera att hon tjänar mer än
vad hennes man gör, men att hon samtidigt skäms över detta.

Lena är feminist, men på hemmaplan krockar alla ideal. Hon har svårt att
acceptera att det är hon – kvinnan – som är familjeförsörjaren.
- Jag kan inte riktigt tackla detta. Jag tycker att det är oattraktivt med en
man som inte tjänar pengar. Han har tappat sin mansroll eftersom han
inte kan försörja familjen. Jag känner så och jag skäms för de känslorna,
säger Lena.

Artikeln fortsätter med intervjun om hur det känns att vara den som alltid
betalar, att aldrig känna sig ompysslad, uppvaktad eller sedd och hur det tär på
förhållandet. I samband med dessa formuleringar sker det i artikeln en
förskjutning i beskrivningen av problemet. Det kommer nämligen också fram att
Lena skulle stå ut om hennes man ”var hemmaman och skötte barnen och
hushållet”. Men eftersom han, enligt Lenas utsaga i texten, ”inte skulle må bra
om han bara skötte markservicen”, är det i stället Lena som ”har trillat i den
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klassiska kvinnofällan med dubbelarbete och sköter det mesta hemma”104. Å ena
sidan definieras alltså problemet som att kvinnans högre lön gör att mannen
förlorar sin mansroll och attraktionskraft för kvinnan. Å andra sidan definieras
problemet som att kvinnan blir utmattad av att fördelningen av
arbetsuppgifterna i hushållet ser ut ungefär som förut, trots att hon också gör
karriär och arbetar mer utanför hemmet. Den här dubbelheten i definitionen av
problemet, lyfts aldrig upp till ytan och görs explicit i artikeln, inte heller då den
följer med in i de forskarintervjuer som publiceras in anslutning till
huvudartikeln.

I två korta texter i anslutning till denna artikel används utsagor av en forskare
och en ”beteendevetare” (ej forskare) för att åstadkomma polarisering. Forskarnas
auktoritet markeras redan i artiklarnas rubriker genom benämningarna
”Forskaren” respektive ”Beteendevetaren”. Den förstnämnda är sociologen och
genusvetaren Liselotte Jakobsen. Hennes funktion i artikel-kombinationen är att
fördjupa den tråd i första artikeln som handlar om dubbelarbetet. Rubriken är
Forskaren: Kvinnor som har högre lön än mannen är inte mer jämställda (AB
Kvinna 010105b). Huvudtemat i artikeln är att kvinnor fortsätter ”vara
underordnad[e] och ta ansvaret för hem och barn” även om de tjänar mer än
mannen. Att männens procentuella delaktighet i hushållsarbetet har ökat lite
beror inte på att de gör mer hemma, utan att kvinnorna gör mindre eftersom de
yrkesarbetar. Undantagen är få, enligt forskaren:

- Men det finns en liten grupp kvinnor som lever lite mer jämställt än
andra hemma. De har högre inkomst och högre befattningar. I dessa
familjer tenderar männen att göra lite mer av hushållsarbetet och tar mer
föräldraledigt än genomsnittsmannen, det visar flera undersökningar.

I intervjun med sociologen formas alltså en associationskedja karriärkvinnor –
fortsatt ansvar för hem och barn – dubbelarbete – underordning. Lönenivån blir
i denna text en icke-fråga, en faktor som inte ligger i fokus för resonemanget och
som inte påverkar genusmönstren.

                                           

104 Det sistnämnda citatet tillhör reporterns primärtext, det vill säga egna formuleringar.



202

Källan för den andra intervjun är beteendevetaren och författaren Ingemar
Gens, som inte är forskare men i texten ges en viss akademisk expertisstatus
genom benämningen ”Beteendevetaren”. Hans utsagor är relevanta i analysen
eftersom de ställs bredvid den sociologiska forskarens utsagor och delvis som en
kontrast till dessa. Rubriken är Beteendevetaren: Hög status viktigt (AB Kvinna
010105c) och artikelns första mening börjar med att plocka upp en fråga från
den första artikeln, nämligen just lönenivån: ”Varför är det osexigt med en man
som inte tjänar pengar?” Svaret från beteendevetaren och författaren Ingemar
Gens är att ”kvinnan vill ha en man som kan försörja familjen och är en god far”.
Den fråga som antyddes i ”karriärartiklarnas” fråga om huruvida kvinnor inte vill
göra karriär, diskuteras i denna artikel öppet, nämligen var ansvaret eller skulden
för könsrollsmönstren/genusordningen ligger:

Patriarkatet och manssamhället får oftast bära skulden för att kvinnan
förblir underordnad och jämställdhetssträvandena misslyckas. Men
Ingemar Gens tvivlar på att ens kvinnorna själva vill ha jämställdhet till
hundra procent.
- Kvinnor gifter väldigt sällan ”ner sig”. De väljer män som har högre
yrkesstatus och tjänar mer än de själva, säger han.
- Kvinnor påstår att män är fega och inte vågar gifta sig med kvinnor som
tjänar mer, men detta stämmer inte. Utan det är kvinnan som inte vill
gifta sig med en man som tjänar mindre (AB Kvinna 010105).

Så långt har det beteendevetenskapliga talet om lönens betydelse, som det
representeras i artikeln, många likheter med den evolutionspsykologiska diskurs
som associerar kvinnors val av partner till schablonbilden av djurvärldens
eftertraktade ”stora starka hannar” (jfr Magnusson 2002:96; Andersson 2005).

I nyhetsmaterialet (ur Aftonbladet) är det vanliga att forskarens svar refereras
utan kommentar, och att det därför är läsarens sak att ta ställning och eventuellt
förhålla sig kritisk. Här väljer dock reportern att låta en intervjufråga, som skrivs
ut i artikeln, markera en viss skeptisk hållning:

Om det nu är så, varför väljer kvinnor män med högre status?
- Det är industrisamhällets könsroller och värderingar som lever kvar. […]
Det är en klassisk, traditionell syn på mannen. Han ska vara stark, trygg,
rådig och tjäna pengar, men också kunna vara mjuk. (min kursivering)
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På reporterns fråga om när vi blir jämställda på allvar, svarar Gens att det
kommer att ta en eller två generationer, eftersom könsrollerna släpar efter i skiftet
mellan industrisamhället och informationssamhället. Kvinnan har förändrats
mycket snabbt, men mannen är statisk.

- Det är inte vårt fel, utan vi har formats till att bli såhär. Det börjar redan
när vi ger småpojkar makt. (min kursiv.)

Här förekommer två olika gemensamhetsskapande vi:n. Det första kan tolkas
som ett vi som omfattar män generellt och som positionerar dem som passiva
objekt för socialisationsprocesser. I det andra vi:et tycks även kvinnorna och
samhället i stort vara inkluderade, och männen ingår i ett kollektivt agerande vi
som formar pojkar till män på specifika sätt.

I de båda exemplen ovan, om klättrande på karriärstegen och om problemet
med omvänd löneordning i familjen, används intervjuerna med källor som
positioneras som experter för att ge olika infallsvinklar på den diskuterade frågan.
Experternas roll i dessa artiklar om karriär och löner är dels att beskriva
fenomenet, dels att förklara det. Tidningen har valt ut källor som ger olika
infallsvinklar, framför allt när det gäller förklaringarna. Vid en första anblick
tycks forskaren och beteendevetaren säga emot varandra, i en för
nyhetsdramaturgin typisk polarisering. Här representeras en strid mellan å ena
sidan föreställningar om att kvinnors sämre villkor och traditionella könsroller är
resultatet av manlig dominans och diskriminering, å andra sidan föreställningar
om kvinnor som (med)skyldiga till könsrollsmönstrens bevarande, både när det
gäller att avstå från chefskap och att välja män med högre status och lön än de
själva. Som det framställs i artiklarna måste man välja mellan den ena eller andra
bilden, det förekommer inte någon kombination. Källorna får stå för varsin
version av verklighetsbild, den genuskunniga sociologen för en och beteende-
vetaren för en annan.

Samtidigt som artikeln visar att det finns olika infallsvinklar och att även
experter har olika uppfattningar, lämnas tolkningen av betydelsen av det sagda
helt till läsaren. Bland annat får läsaren ingen hjälp att se att de förmodligen
oliktänkande experterna kommenterar olika saker. Men även om de talar om
olika saker, beskriver de samma övergripande fenomen, nämligen att kvinnor och
män stannar kvar i gamla genusmönster samtidigt som nya utvecklas. Kvinnor
går in på nya områden utanför hemmet, men männen går inte in i hemmet.
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Kvinnor vill kunna göra karriär, men fortsätter gå med på att göra det mesta
hemma. Kvinnorna går framåt när det gäller jämställdhet, men männen står
stilla. Detta sägs faktiskt rent ut av en av experterna men läsarna får ingen hjälp
att se att det är det alla artiklarna handlar om.

SAMMANFATTNING

I detta kapitel har jag behandlat nyhetsgenrens (re)produktion av genusdiskurser.
Generellt sett visar analysen att nyheterna om sjukdom och hälsa, sexualitet och
samliv samt beteende ingår i och reproducerar en diskurs om kön som skillnad,
utifrån referenser enbart till människors biologiska könstillhörighet. Som jag
visat uppstår skillnadsdiskursen inte i första hand genom explicita utsagor om
olikhet, utan genom den självklara uppdelningen i två åtskilda, enhetliga
könskategorier, genom att kvinnor och kvinnligt respektive män och manligt
definieras i relation till olika företeelser på sätt som skiljer sig åt mellan könen,
och slutligen genom att kategorin kvinnor ständigt jämförs med kategorin män –
utan hänsyn till skillnader inom vardera gruppen. I nyhetstalet om kropp och själ
framträder få diskursiva strider om könsinnebörder. Det är en relativt homogen
bild, där medicinska utsagor om kroppen framställs som fakta, medan en uttalad
diskussion om kön endast blir synlig i nyheter om ojämställd vård.

När det gäller de forskningsanknutna nyheterna om könsroller, villkor och
jämställdhet i samhället både representerar de och är ett betydelseskapande inslag
i genusdiskurser i förändring. Kvinnor och män tillskrivs olika positioner och
identiteter, som bland annat innehåller olika slags och dessutom varierande
grader av handlingsmöjligheter och handlingskraft i relation till den egna
situationen och i relation till de samhälleliga strukturer som människor ingår i
och måste förhålla sig till. Talet om kön kretsar kring sociala villkor snarare än
biologiska, men fortfarande är den biologiska könstillhörigheten grunden för
kategoriseringen och kvinnor respektive män framställs som entydiga kategorier.

Vad har då nyhetsgenrernas form och förhållningssätt till den representerade
forskningen för betydelse för reproduktionen av diskurserna, och för de
variationer och förskjutningar som finns? Till att börja med har de
nyhetsdramaturgiska teknikerna vinkling, tillspetsning och polarisering effekter
på vad som lyfts upp och betonas i rubrik och ingress och på hur brödtexten i
notiser och artiklar disponeras. När kvinnor gång på gång relateras till besvär,
reaktioner eller sjukdomstillstånd, som vid jämförelser dessutom definieras som
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annorlunda och värre än männens (det normala), reproduceras en diskurs om
kvinnokönet som svagare. Den förstärks genom nyhetsteknikerna att lyfta upp
det negativa och avvikande i rubrik, ingress och brödtextens inledning.
Eventuella nyanseringar och mer detaljerade uppgifter längre ned i texten bidrar
inte med samma tyngd till den av texten gynnade tolkningen – om de ens blir
lästa. Tekniken att använda kontraster och polarisering för att dramatisera och
locka till läsning bidrar till att skillnader mellan kvinnor och män betonas
och/eller överdrivs.

En annan faktor som har betydelse är nyhetstextens längd. Framför allt spelar
den roll när det gäller hur forskning presenteras och vilka förhållningssätt till
forskning man kan utläsa ur texten. Det generella mönstret är att de korta
notiserna, som ofta är osignerade, och de mycket korta nyhetsartiklarna
snuttifierar den presenterade kunskapen i form av uppradade faktauppgifter och
utsagor. Ibland framställs den som fakta helt utan upphovsman eller presentatör,
men ännu oftare som empiriskt underbyggda resultat från en trovärdig, neutral
forskningskälla – exempelvis genom modalitetsmarkörer av typen ”visar” ”har
upptäckt” och liknande. Det faktum att de flesta notiser och artiklar endast
hänvisar till en forskare förstärker intrycket av säkra uppgifter. När två eller fler
forskarkällor används är deras funktion i den journalistiska texten, som det ser ut
i mitt material, att stå för en polarisering mellan olika vetenskapliga synsätt eller
åsikter. Ett drag i nyhetstexterna är att reportrarna tycks undvika att gå in och
binda ihop och tolka forskarnas utsagor, ge ledning i förståelsen av vad deras
skilda ståndpunkter har för grund och vad skilda synsätt kan betyda för
forskningens tillämpning i samhället.

I de längre texterna inryms i regel fler uppgifter om exempelvis
forskningsmetod, urval och variationer i resultaten – dock mer sällan uppgifter
om osäkerheter i resultaten eller hur de ska tolkas. Å andra sidan finns det
variationer som visar att inte bara textens längd bestämmer vad man kan hinna
med att berätta och förklara. I mitt material hittar jag såväl korta notiser med en
mängd detaljer om forskningsmetod, osäkerheter och motsägande uppgifter, som
längre artikeltexter som till största delen består av underhållande kuriosa. En
granskning av dessa exempel visar på en tendens att specialredaktionerna oftare
än den allmänna nyhetsredaktionen utarbetar texter på ett sådant sätt som visar
på forskningen som process och som mänsklig aktivitet.
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Efter detta kapitels fokus på hur nyhetstexterna presenterar forskning och
(re)producerar förställningar om kvinnor, män, kön och genus, ägnar jag nästa
kapitel åt kultursidornas texter.

•
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Kapitel 9:

Forskning på kultursidorna.
Det bildade talet om kön,
genus och sexualitet
I detta kapitel undersöker jag hur de genrespecifika dragen inom kultur-
journalistiken inverkar på framställningarna av forskning om kön och genus och
vad det betyder för vilka genusdiskurser genrens forskningsanknutna journalistik
bidrar till. Vilka slags kunskaper om kön och genus görs tillgängliga för läsare av
just de forskningsrelaterade kulturartiklarna i två av Sveriges största dags-
tidningar? Vilka är de perspektiv och diskursiva krafter som omger och
konstruerar kön/genus inom de genrer som fyller kultursidorna?

Ungefär hälften av DN-artiklarna och en knapp femtedel av AB-artiklarna i
mitt material kommer från kultursidorna och hör till de kulturjournalistiska
genrerna recension, essä och krönika. Den forskning som ges utrymme kan sägas
representera de flesta av de forskningsperspektiv som figurerat inom genus-
forskning de senaste decennierna, som kvinno-, mans- och maskulinitets-
forskning, feministisk forskning, queer- och biteori. De berör även många av de
frågor och problem som har varit och är centrala inom dessa forsknings-
perspektiv – både internt akademiskt och med kopplingar till aktuella samhälls-
frågor.

Kulturjournalistikens speciella karaktär, som bland annat har sin grund i den
dubbla genretillhörighet jag tidigare beskrivit (se kapitel 7), gör dess
kommenterande funktion i diskursen särskilt tydlig (jfr Foucault
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1971/1994:16ff)105. På kultursidorna skrivs det såväl om, som med och mot olika
forskare samt den forskning och de teoretiska perspektiv de representerar.
Texterna i mitt material både beskriver, kommenterar, analyserar och bedömer
den forskning det gäller och deltar aktivt och öppet i flera olika, men delvis
sammanflätade processer som pågår kring kön och genus som kunskaps- och
forskningsområde. Man kan säga att kulturjournalistiken intar en position som
tydlig aktör och part i det offentliga samtalet, i det här fallet om kön och genus
och kunskapsproduktionen på området106.

• En sådan process består i historieskrivning och bokslut kring
kvinnorörelsens och kvinnoforskningens (senare genusforskningens)
historia, dess resultat, dess nutida motsättningar och problem samt
framtidsscenarier.

• En annan högst aktuell process är den av prövning och kritik av tidigare
forskning och teori kring köns- och genusfrågor. Prövningen drabbar
såväl könsblind och sexistisk forskning som delar av genusforskningen107,
framför allt feministisk sådan. Den sker i en vetenskapskritisk och
reflexiv anda som enligt en del forskare kan sägas vara typisk och
dessutom specifik för vår tid108.

• En tredje process som kulturjournalistiken både representerar och deltar
i är de diskursiva samspel, förhandlingar och strider som pågår kring hur
vi ska tänka kring både konkreta frågor och teoretiska perspektiv
gällande kön och genus. Genus framstår som en del av ett diskursivt

                                           

105 Kommentaren är enligt Foucault (1971/1993: 16 ff) en av de procedurer som kontrollerar,
begränsar och gallrar i diskursen. Det handlar om hur vissa diskurser och deras innebörder ständigt
upprepas, medan andra passerar och faller till glömska. Jag menar att all journalistik har en sådan
kommentarens funktion, men att den blir mer uppenbar i de kulturjournalistiska genrerna.
106 När jag använder begreppet kunskapsfält och kunskapsproduktion tillsammans med eller i
stället för forskning, beror det på att jag inte ser forskning och forskares kunskapssökande som
oberoende av andra sammanhang och producenter av vetande, till exempel populärvetenskapliga
och journalistiska framställningar.
107 Här använder jag för enkelhetens skull genusforskning som paraplybegrepp för kvinno-, mans-,
maskulinitets-, jämställdhets-, queer- och biforskning.
108 Bland andra skriver Anthony Giddens (1996) om vad han benämner som (sen)modernitetens
reflexivitet
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spänningsfält, där genusfrågor ibland är kärnan, men ibland snarare
tycks fungera som katalysator eller bricka i ett annat spel. Många av
argumenten härrör explicit eller implicit från andra diskurser och
handlar om andra värden, till exempel kunskapsteoretiska och politisk-
ideologiska.

Att texterna i materialet från kultursidorna representerar ett annat slags uttryck
än de tidigare analyserade nyhetsartiklarna, har betydelse för min analys. Visst
går det att även i kulturjournalistiken se drag av nyhetstekniker och journalistiska
dramaturgiska grepp som vinkling, fokusering på det negativa, polarisering och
kontrastering, etc. Men inslagen från de akademiska-humanistiska
tolkningsramarnas genrer väger generellt sett tyngre än de journalistiska.
Skribenterna och recensenterna har till stor del sin bakgrund i den akademiska
världen och bland essäförfattarna i DN är de flesta fortfarande verksamma
forskare. Såväl språket som uttalade och underförstådda kopplingar till tidigare
forskning och teoretiska resonemang är tecken på att skribenterna skriver som
införstådda, och dessutom för – i första hand – en publik som är intresserad av
och införstådd med en humanistisk och/eller genusvetenskaplig forskning och
debatt.

Jag har tidigare varit inne på analytiska dilemman förknippade med en del av
kulturartiklarnas speciella innehåll och form (se kap.5 och 6). De gör helt enkelt
inte kön/genus på samma oreflekterade sätt som stora delar av nyhetsmaterialet,
de analyserar det sociala och kulturella konstruerandet av genus och genus-
ordning. Det har fått till följd att min analys av kulturmaterialet inte endast
handlar om vilka diskurser om kvinnligt och manligt som forskningsreferenserna
skriver in sig i och bidrar till utan också om vilka slags vetenskapliga
föreställningar om kön och genus som framträder och om vilken bild som ges av
själva den forskning som berör genusfrågor. I och med att kulturartiklarna
generellt sett är mer uttalat dialogiska och diskuterande, handlar analysen också
om vilka typer av samspel, förhandlingar och strider som pågår i kultursidornas
forskningsanknutna samtal om kön/genus.
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Analysen i det här kapitlet bygger på hela kulturmaterialet109. I de
exemplifierande citaten förekommer dock i första hand texter som har en
recenserande karaktär. Det gäller både de texter som av tidningen presenteras
som recensioner, och essäer och debattartiklar som har tydliga drag från
litteraturkritiken som genre. En anledning till att jag ger dessa artiklar mer
utrymme är att de dominerar materialet som helhet. En annan att de, liksom de
utvalda nyhetstexterna i förra kapitlet, är exempel på olika drag i kultur-
materialets tematiska innehåll, perspektiv på kön/genus, förhållningssätt till
forskning samt skribentröst och läsartilltal. En tredje anledning är att de är
skrivna av skribenter som inte själva är inblandade i den aktuella avhandlingens
eller bokens tillkomst utan – återkommande eller tillfälligt – representerar
tidningen. De är, om inte fasta medarbetare, så åtminstone vad man kan kalla
”fasta löshästar”. Min tanke är att de därför kan sägas representera de respektive
tidningarnas kulturredaktioner och sålunda kulturjournalistiken och medie-
diskursen i högre grad än de forskare, som i olika former av populärvetenskaplig
dräkt skriver om sin egen forskning eller närliggande ämnen eller personer som
de intresserar sig för.

Att kultursidorna till stor del fylls av texter om andra texter bidrar till
materialets komplexitet. Berättelser om forskningens empiri, det vill säga
forskningsobjekt, frågor och resultat, flätas samman med uttalade eller
underförstådda hänvisningar till olika vetenskapliga teorier. Diskussioner om
såväl vetenskapliga som politiska frågor i relation till kön/genus sätter också sin
färg på delar av kultursidornas texter. Bland kulturartiklarna har jag kunnat
urskilja alla de forskningsjournalistiska typer som jag beskrivit i kapitel 6:
forskning som empiri och resultat, forskning som teori, och forskning som
verksamhet och institution. Många av artiklarna omfattar dock fler än en av dessa
aspekter.

                                           

109 Inför den mer ingående textanalysen har jag ur det ursprungliga totalmaterialet endast rensat
bort några artiklar som kan sägas ha endast en perifer anknytning till kunskapsfältet. Ett exempel
på en sådan text är en recension av Foucault-texter, i vilken den feministiska kritiken av Foucault
nämns men inte beskrivs närmare. Ur Dagens Nyheter har det blivit kvar tolv recensioner, elva
kulturessäer, fyra krönikor, en faktaartikel och en debattartikel. Ur Aftonbladet har jag hämtat åtta
recensioner och tre debattartiklar.
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En jämförelse mellan de båda tidningarnas kulturtexter måste med
nödvändighet göras med försiktighet, eftersom materialet är begränsat och
artiklarna är färre i Aftonbladet än i Dagens Nyheter. Men det tematiska
innehållet, i kombination med rubriksättningens perspektivmarkeringar (se
kap.7) ger vid handen att DN har en något större inriktning på teoretiska och
institutionella aspekter av forskningsfältet än Aftonbladet.

I de följande delarna av kapitlet delar jag in kulturartiklarna utifrån de sätt på
vilka de bidrar till att reproducera respektive analysera och ifrågasätta rådande
genusföreställningar och –normer. Det handlar om kulturjournalistikens
berättelser, dess analyser och dess deltagande i debatten.

KULTURJOURNALISTIKENS BERÄTTANDE:
REPRODUKTION AV GENUSFÖRESTÄLLNINGAR

I många av kulturartiklarna, framför allt i recensioner och essäer, beskrivs
historiska situationer och skeden. Berättelserna om förr i tiden kan delas in i tre
huvudgrupper: kända kvinnor från antiken fram till mitten av 1900-talet,
kvinnorörelsens och feminismens historia samt nytolkningar av kvinnors
författarskap. Det handlar om starka, handlingskraftiga subjekt, som agerar
politiskt, bryter mot sin tids normer, träder över gränser. Huvudfokus i dessa
artiklar är inte i första hand underordning och förtryck, utan kvinnors agerande
och motstånd som det beskrivs i avhandlingar och andra böcker. Texterna
representerar vad jag karaktäriserar som en kvinnohistorisk och till stor del
kvinnopolitisk-feministisk diskurs.

Det innebär att den här gruppen av kulturartiklar också förhåller sig till en
tid då en diskurs om kvinnokönet som vekt och okunnigt och kvinnor som
fångar i sin biologi var dominerande och offentlig. Texterna beskriver hur synen
på kvinnor som mindre värda och/eller annorlunda har gjort att de på olika sätt
har osynliggjorts eller kränkts, och varit de ständiga förlorarna när männen ställt
upp reglerna. Männen, å andra sidan, har setts som fullvärdiga medborgare, som
starka, muskulösa, ägnade åt politiskt och intellektuellt arbete. Berättelserna om
den historiska kontexten kretsar ofta kring en begreppslig rumsmetaforik byggd
på motsatsparet ute – inne, utanför – innanför. När det är eftersträvansvärt att
vara ute, till exempel ute i den offentliga sfären, då är kvinnor inne eller
instängda i det privata. När det är en fördel att vara inne, exempelvis innesluten i
en politisk gemenskap, då är kvinnorna uteslutna.
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Oavsett om det handlar om antiken eller om vår nutidshistoria framstår dessa
beskrivningar dock snarast som en fond, ibland rentav som motstånd att ta
spjärn emot, som antites för de motdiskurser som den forskningsanknutna
kulturjournalistiken representerar. Genom att den historiska kontexten fungerar
som bakgrund och aldrig framställs som omdiskuterad eller som föremål för olika
vetenskapliga beskrivningar och förklaringsmodeller, framstår den som objektiv.
Genom att den historiska kontexten bara är, framstår den som en för givet tagen
verklighet, som faktabeskrivning i de kulturjournalistiska texterna. Det är de
kvinnliga aktörerna och deras verk som positioneras och ompositioneras.

Talet om de gränsöverskridande kvinnorna

De kulturartiklar som berör forskning om specifika personer eller grupper
handlar således nästan uteslutande om kända, historiska kvinnor. Bland de äldsta
figurerna vi möter finner vi exempelvis paradisets Eva och mytologiska figurer,
Antigone i Sofokles antika drama och mystikern Hildegard av Bingen. Intressant
är att se hur de dessa berättelser så gott som genomgående knyter an till
dagsaktuella frågor110.

I den kulturessä som handlar om Hildegard av Bingen (DN Kultur 010221)
framför Ronny Ambjörnsson, professor i idéhistoria, en tes om varför så många
av medeltidens helgon och mystiker var kvinnor.

I en tid då kvinnan var omyndig och utestängd från all formell lärdom
kunde hon likväl låna den yttersta auktoritetens röst: Guds. […] Från
1100-talet och framåt finner vi allt fler kvinnor som hävdar att de i en
vision kommit Gud nära, och att de ser sig förpliktigade att berätta om vad
de hört och sett. De blev visionärer, mystiker.

Att tala med Guds röst var enligt Ambjörnsson en väg, om än inte nödvändigtvis
medvetet vald, att som kvinna kunna tala om viktiga saker offentligt. Villkoren
har onekligen förändrats sedan av Bingens tid, men frågan om vad kvinnor kan
säga i offentligheten och hur deras utsagor bedöms kan knappast påstås ha
förlorat sin aktualitet.
                                           

110 Jfr Wien (2005) om historieforskningens ökade anknytning till aktuella frågor och problem. Se
även kapitel 3.
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Lite närmare vår tid och i mer profana sammanhang möter vi bland annat
handlingskraftiga kvinnor inom den tidiga kvinnorörelsen i Sverige. ”Den
målmedvetenhet och strategiska klarsyn som möter hos 1800-talets och det tidiga
1900-talets kvinnosakskvinnor imponerar”, skriver Maria Södling i sin recension
av boken Kvinnor på gränsen till medborgarskap, en sammanställning av texter
från Svenska historikermötet 1999 (DN/Södling 011217)111. Boken är resultatet
av en konferens om historisk forskning kring kvinnors långa väg till fullt
medborgarskap och recensionen beskriver kortfattat de olika författarnas bidrag
och infallsvinklar på ämnet. Det handlar om hur kvinnor i olika tider och
samhällsklasser har ett gemensamt – att de både i teorin och praktiken ”…
förnekas sådana ekonomiska, politiska och sociala möjligheter som var
självskrivna för män”. Det är en enligt recensenten delvis ”dyster” läsning, men
det är också starka kvinnors kamp för makt, frihet och handlingsutrymme –
ekonomiskt, politiskt och socialt – som beskrivs.

Men man blir också uppiggad av läsningen. Trots alla begränsningar har
kvinnor skapat, drivit och så småningom vunnit politiska frågor. Den
målmedvetenhet och strategiska klarsyn som möter hos 1800-talets och
det tidiga 1900-talets kvinnosakskvinnor imponerar (ibid).

I en recension av Bibi Jonssons litteraturvetenskapliga avhandling om utopin i
Elin Wägners trettiotalsromaner beskrivs ”en dramatisk period i kvinnorörelsens
historia” (DN/Lindén 010601). För Wägners (1882-1949) generations ”Nya
kvinna” innebar moderniteten och kvinnornas inträde i samhället som
medborgare inte den förändring de hoppats på, utifrån den utopiska ambitionen
från sekelskiftets rösträttsrörelse:

Mer kamp, mycket mer arbete skulle krävas om samhället skulle förändras
till inte bara en plats där kvinnor hade vissa rättigheter utan till en plats
där ”kvinnor vill sätta barn till världen”, som Wägner skrev (min
kursivering).

Den här typen av texter kan ses som utsagor inom en kvinnohistorisk och
kvinnopolitisk/feministisk diskurs där kvinnor, eller Kvinnan, associeras med

                                           

111 Red. av Christina Florin och Lars Kvarnström.
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begrepp som illustrerar motstånd, styrka och handlingskraft. Förutom just
kvinna är medborgarskap ett centralt begrepp som diskursen formerar sig kring
(jfr Laclau & Mouffe 1985:112; Winther Jørgensen & Phillips 2000:33ff).
Denna diskurs kan tolkas som en reaktion på tidigare historieskrivning, som i
stort sett osynliggjort kvinnor som både individer/aktörer och som grupp; som
en del av kvinnoforskningens ambition att skriva om historien, belysa glömda
perspektiv och förskjuta eller förändra fixerade innebörder av tecknet kvinna.
Dessutom framställs de kvinnor som lyfts fram i många fall – om än inte alltid –
som speciella individer, som höjer sig över den stora gruppen kvinnor och bryter
mot den normativa kvinnligheten. I samma andetag skapas en bild där dessa
kvinnor framstår som undantag. Den kollektiva kvinnorörelsen figurerar
visserligen i några av artiklarna, men hamnar i bakgrunden jämfört med de stora
personligheterna.

… och tystnaden kring de osynliga männen

Män är i kulturmaterialet, än mer än i nyheterna, så gott som osynliga. De
förekommer, med något undantag, endast som bakgrundsfigurer, och associeras
med begrepp som signalerar bakomliggande, mäktig struktur. Framför allt är
detta tydligt i de artiklar som berör kvinnorörelsen och medborgarfrågor, där den
manliga strukturen framställs som det motstånd kvinnor har att kämpa mot. Ett
annat exempel är beskrivningen av den ”mansdominerade tradition” och det
”kyrkliga patriarkat” som kvinnor inom kyrkan och feministisk liturgi har att
förhålla sig till, en fråga som behandlas i en avhandling recenserad i DN (Södling
010710). Och, för att hämta ett exempel från litteraturens område, så har vi den
”manliga, ’allmängiltiga’, sfären” som författaren George Sand genom sin
manliga pseudonym skriver in sig i, i stället för att hålla sig till den litterära scen
som etablerats för kvinnliga författare (DN/Fredlund 010427).

Den här typen av framställningar, av kvinnliga aktörer gentemot manliga
strukturer, hittar jag alltså främst, men inte endast, i recensionernas och essäernas
berättelser om och analyser av ”förr i tiden”. Beskrivningarna har givetvis sin
motsvarighet i en verklighet, där det sociala och politiska livet har formats i

•



215

huvudsak av manliga aktörer112 och alltså i någon mening kan sägas vara
”manliga” strukturer, för kvinnor att förhålla sig till. Men jag tolkar också det
kvinnocentrerade mönstret i kulturartiklarna som en del av den övergripande
diskurs, i vilken talet om kön handlar just om kvinnan. Det är i första hand
kvinnor som har kön, som är sitt kön. En sådan diskurs har sitt ursprung bland
annat i manligt dominerade världars, däribland vetenskapens, försök att förklara
det annorlunda, det Andra könet (se t ex Johannisson 2005; Hirdman 2001;
Harding 1986, 1991). Men i kultursidornas fall ingår detta tal som jag ser det
snarare i en motdiskurs som ofta har feministiska förtecken. Denna feministiska
diskurs har bjudit motstånd genom att tala om kvinnor/Kvinnan på andra sätt.
Men i och med att detta nya tal har varit utlämnat åt att förhålla sig till och
arbeta med och mot det tal och de strukturer som redan existerar (jfr Winther
Jørgensen & Phillips 2000: 46; Laclau & Mouffe 1985:112) – om kvinnor och
det kvinnliga som kategori – har dess företrädare också kunnat kritiseras för att
ha ”annektera[t] ideologin om en kvinnlig natur eller kvinnlig essens” (Freedman
2003:131)113.

I de texter som hittills diskuterats, som skriver in sig i det jag benämner den
kvinnohistoriska och kvinnopolitiska diskursen, är talet om kvinnor som grupp
eller kategori självklart – och om män i den mån de förekommer. I handling
träder kvinnor över gränser i sin tids genusordning, men det råder ingen
osäkerhet kring könet som grund för kategoriseringen. Detta kan förmodligen
delvis förklaras med att det är forskning om en samhällelig och politisk sfär som
representeras. Denna grupp av forskningsrelaterade texter beskriver en tid när
social och kulturell genusordning ifrågasätts och skakas om av starka individers
och gruppers handlingar mot normen. Själva könskategoriseringen är inte i fokus
i dessa texter, utan kön framstår som en enhetlig kategori.

Ett brott mot mönstren med aktiva kvinnor och osynliga män, är en
kulturessä om faderskapsrörelsen i USA (DN/Gavanas 010103). I den beskrivs

                                           

112 Även denna sociala verklighet ser jag som i grunden diskursivt formad, i meningen att även till
synes fasta strukturer en gång formats utifrån vilka betydelser man kulturellt tillskrivit olika ting,
företeelser, förhållanden och subjekt/grupper.
113 Den kritik mot s k kulturell feminism (en benämning på essentialistisk feminism) som Jane
Freedman (2003:131f ) beskriver ingår i en mångfasetterad diskussion om och kritik av en
essentialistisk syn på subjekt och identitet.
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och diskuteras en grupp män som går samman och agerar i (re-)konstruerandet
av en nygammal manlighet. De gör det, enligt dåvarande doktoranden Anna
Gavanas som skrivit essän, i relation till ett samhälle där män känner sig vilsna i
sin mansroll, som inte längre är den traditionella. En skillnad mot de kvinno-
historiska texterna är att denna artikel handlar om nutid och i första hand
diskuterar vilka slags normer och normaliteter som konstrueras inom och av den
studerade faderskapsrörelsen. Essän har med andra ord ett tydligt konstrukti-
vistiskt perspektiv.

KULTURJOURNALISTIKENS ANALYSER:
GENUS OCH NORMALITETER

Generellt sett är det så på kultursidorna, att ju närmare nutid vi kommer när det
gäller ämnet för forskningen, desto vanligare blir det med fokus på
konstruktioner av genus, kön och sexualitet. Men de konstruktivistiskt influerade
texterna representerar inte bara en annan tid, utan framför allt andra
forskningsämnen och -frågor än dem där kön är en självklar
kategoriseringsgrund. De omskrivna forskningsobjekten är subjektet, jaget,
identitet, kropp och sexualitet och det handlar om hur dessa formas i och genom
språk, benämningar, symboler och handlingar. Genus, och i vissa texter även det
biologiska könet, diskuteras som en social och kulturell produkt. Jag ser det som
att det finns ett ömsesidigt samspel mellan utvecklingen av nya forsknings-
områden och forskningsfokus och den teoribildning som krävs för att närma sig
dessa. Och den forskningsrelaterade kulturjournalistiken ”hänger med”, genom
att anpassa tonen efter den akademiska diskurs som bevakas och därmed flyttas
över i mediekontexten. De recenserande texter som presenterar forskning med ett
konstruktivistiskt perspektiv talar ofta, som vi ska se, med forskarens röst.

Symbolisk och kroppslig femininitet och maskulinitet

De kulturjournalistiska texter, som representerar ett konstruktivistiskt veten-
skapligt perspektiv på kön/genus, både representerar och ingår i en analys och
diskussion om vad kulturella bilder, benämningar och definitioner har för
betydelse i skapandet av genusnormer. Jag tar här upp två sinsemellan olika
exempel. Det ena är de båda tidningarnas recensioner av Ian Hackings bok Social
konstruktion av vad?, där det socialkonstruktivistiska perspektivet på verkligheten
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diskuteras (DN/Rudbeck 010116; AB/Annell 010213). Det är sålunda själva den
kunskapsteoretiska grundsynen som är föremål för boken och recensionerna av
densamma, och de exempel som berörs är hämtade från fler forskningsområden
än kön och genus. I Dagens Nyheter nämns feminism och genusforskning som
ett av de områden där socialkonstruktivismen är ett fruktbart perspektiv, och har
haft positiva konsekvenser för våra kunskaper. I Aftonbladets recension är
exemplet om genus något mer utvecklat. Det är också ett av de få ställen i
kulturmaterialet där det förekommer en hänvisning till naturvetenskapligt
tänkande. Men då är det som problematisk kontrast till ett socialkonstrukti-
vistiskt perspektiv på kön:

En poäng Hacking onekligen har är att det finns en viktig skillnad: Det
spelar ingen roll för kvarken om jag kallar den kvark eller ej. Men kvinnan
kommer oundvikligen att behöva förhålla sig till hur hon kategoriseras.
Här är han inne på verkliga motsättningar mellan naturvetenskapliga och
samhällsvetenskapliga metoder. För vad händer om man behandlar
människan som en kvark? Jo, då kan man hitta till exempel den kriminella
genen. Eller platsen för koncentrationssvårigheter i hjärnan. Kruxet är att
när dessa nya fakta blir kända av dem det gäller (till exempel bovar och
bråkiga barn) så kan det påverka och förändra dem. Risken för rundgång
är uppenbar (AB/Annell 010213).

I detta stycke sammanlänkas naturvetenskapliga metoder med behandlingen av
kvinnan/människan som kvark och problematiska, genetiska fynd. Genom denna
associationskedja problematiserar recensenten en alltför enkelspårigt biologisk
människosyn, som enligt den kritiska debatten förekommer inom en del
forskning114. Hon gör det dock utan att explicit ge sig in i diskussionen om
biologistisk könsforskning. Efter att ha nämnt kvinnan som ett exempel där
benämningen spelar roll, lämnar hon genussfären och ägnar sina exempel åt
brottslingar och bråkiga barn. Recensentens kommentarer kan dock sägas bidra
till en konstruktivistisk diskurs, där kulturella definitioner och benämningar har
konkreta följder för det/dem som benämns och kategoriseras.

                                           

114 Det är dock framför allt medicinsk och en del psykologisk forsknings tolkningar av biologiska
företeelser som utsatts för denna granskning och anklagelser för biologism, inte i första hand de
naturvetenskapliga disciplinerna (se kapitel 2).
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Det andra exemplet är en DN-essä med recenserande inslag (DN/Matthis
010308), som beskriver och kommenterar Marika Andraes avhandling Rött eller
grönt. Flicka blir kvinna och pojke blir man. Om recensionerna av Hackings bok
representerar en teoretisk, stundtals hetsig debatt, är denna text snarare ett
exempel på tillämpning av ett konstruktivistiskt förhållningssätt på ett konkret
ämne. Med andra ord en av de texter i materialet där forskningen framträder som
både empiri och teori. I den recenserade avhandlingen beskrivs hur pojkar och
flickor i Wahlströms ungdomsböcker konstruerar sina könsidentiteter i relation
till helt olika ideal. Textens beskrivningar och analyser genomsyras av ett tydligt
konstruktivistiskt perspektiv på maskulinitet och femininitet och genus-
konstruktionen ses både som symbolisk, psykologisk och i högsta grad kroppslig.
Så här tecknas bilden av pojkböckernas manlighetsideal:

[…] på det hela taget begränsas de maskulina männens känsloliv till förakt
för svaghet och beundran av styrka. I övrigt laddar böckerna läsarens blick
erotiskt bara när den vilar på hjältens muskulösa kropp. Meningar som
”Han lade märke till sina väldiga armmuskler” kan förefalla klumpiga,
men uttrycker väl den läxa som kännetecknar pojkboksgenren: att lära sig
att begära sin egen manlighet som livets mål och mening. […] Att bli
kvinna är däremot att döma av flickböckerna en utveckling som går så på
tvärs mot våra mänskliga instinkter – också flickors – att det kräver en
personlighetsförskjutning. (DN/Matthis 010308)

I analysen av flickböckerna talas om ”det självuppoffrande och självutplånande
kvinnoidealet”, ”en självförnekelse som omfattar livets alla områden”. Av
flickböckernas huvudpersoner krävs en kulturell anpassning till ett mer begränsat
rum, även här i kroppslig mening.

Essän som helhet både representerar och använder sig av teorier om hur
maskulinitet och femininitet skapas i relation till varandra, och hur manlighet
framför allt handlar om att lämna ”kvinnlig” nivå, och sedan inte falla tillbaka till
den (se t ex Ekenstam 1998; Connell 1999; Hirdman 2001). Även
psykoanalytiskt inspirerade teorier om hur pojkar får sin könsidentitet genom att
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undertrycka sin tidiga identifikation med modern och därmed ta avstånd från det
kvinnliga115 ligger införlivade och för givet tagna i texten.

I denna process är ”pojkens största fördel”, som Andrae skriver i en
underbar formulering, ”att han är en presumtiv vuxen man”. Till hans
nackdel talar det faktum att han är ett barn och som sådan inte fullvärdig
medlem i manlighetens offentliga sfär. Beroende, hjälplös och rädd bär
han fortfarande på den kvinnliga sfärens mindervärdiga egenskaper.
”Kvinnligheten” vidlåder honom som klibbigt tuggummi från vilket han
måste slita sig loss och hans vuxna liv kommer för alltid att präglas av
behovet att patrullera den alltför sköra gränsen mellan könen genom att
rusa mellan krig, infödingsuppror och naturkatastrofer.

Att ovanstående resonemang bygger på vetenskapliga teorier om hur
könsidentiteter och framför allt maskulinitet skapas, uttrycks aldrig explicit i
essän. Formuleringarna framstår som skribentens egna. Frågan är hur en läsare
som inte är insatt i de aktuella teorierna kan tolka en text som ovanstående. Den
är ju inte ”svår” i meningen bemängd med svåra ord (förutom möjligen
”vidlåder”) eller med särskilt hög abstraktionsgrad. Snarare bygger recensionen
till stor del på att konkretiserande metaforik kan illustrera vetenskaplig teori om
genusskapande. Men kanske är konkretionen i detta fall mer beslöjande än
klargörande. Oavsett om den konkretiserande metaforiken bygger på ett
antagande om läsarna som okunniga om genus eller på för givet tagna
förkunskaper, kan den problematiseras. Det tycks mig i alla fall relevant att ställa
sig frågan, vart den konkretiserande metaforiken om ”klibbigt tuggummi” och
den ”sköra gränsen” mellan könen leder, om man saknar införståddhet i den
genusvetenskapliga diskursgemenskapens mer abstrakta men mindre
betydelsebemängda terminologi116.

I essän om Wahlströms ungdomsböcker verkar det konstruktivistiska
perspektivet på två plan. För det första i beskrivningen av avhandlingens analys

                                           

115 För en beskrivning av dessa teorier, se till exempel Nancy Chodorows text The Psychodynamics of
Family (1978/1997) och Eva Magnussons bok Psykologi och kön (2002, bl a s 220f).
116 För ett längre resonemang om hur språklig konkretisering snarare än att förenkla kan försvåra en
gemensam förståelse på grund av att konkreta begrepp är mer mångtydiga och mindre precisa, se
till exempel Hillevi Lenz Taguchis bok In på bara benet. En introduktion till feministisk
poststrukturalism (2004: kap.2).
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av de litterära personligheternas skapande av könsidentitet. För det andra i
avhandlingens och essäns antagande om att det finns ett samband mellan den
kulturella produkten ungdomsböcker och dess läsares – verkliga pojkars och
flickors – identitetsskapande. Kulturella symboler och konkreta handlingar
betraktas på så vis som sammanlänkade delar i en process där genusmönster,
genusordningar och genusidentiteter skapas. Essän är ett av flera exempel på hur
kulturartiklarna många gånger både beskriver och deltar i det offentliga samtalet
om aktuella frågor, i det här fallet om grunderna för könskategorisering och
genusprocesser. Den kan tolkas som en del av en opposition mot traditionella
förutbestämningar, inte bara av handling utan av innehållet i själva varat.

Det handlande och rörliga subjektet

Det konstruktivistiska förhållningssättet är kanske som starkast i de artiklar som
präglas just av fokus på identitet snarare än på kulturell symbolik. Genom
användandet av begrepp som subjektspositioner (i plural) betonas i denna diskurs
att de gränser som överskrids inte bara är de som begränsar vad kvinnor (och
män) kan göra, utan vad kvinnor (och män) kan vara. Genom att individer
förutsätts kunna inta olika subjektspositioner, kommer identiteter att framstå
som rörliga i relation till situationer, gruppbildningar, m m.117 Själva köns-
kategoriernas relevans kan i en sådan diskurs komma i gungning. Talet om
rörliga, gränsöverskridande subjektspositioner kontra fasta identiteter kommer
till uttryck främst i de kulturartiklar som berör forskning om kvinnliga författare
och i viss mån konstnärer och artister. Dessa texter talar framför allt om och med
den litteraturforskning som vänt sig emot tidigare biografisk tolkning av
kvinnliga författare – det vill säga tolkningar som byggt förståelsen av kvinnors
författarskap på deras personliga liv och öden snarare än på deras professionella
gärningar. Ett exempel är en essä i DN (Hallberg 010222) om Edith Södergran,
aktuell med anledning av en ny avhandling av Boel Hackman. Skribenten Anna
Hallberg kommenterar Södergrans språk, som enligt skribentens referenser till
tidigare litteraturanalyser var avsett att ”besvärja”:

                                           

117 Som jag har förstått det avstår många inom denna teoretiska inriktning helt från att använda
begreppet identitet, bland annat eftersom det kan associeras till en fastare, i någon mening
essentiell, dock ej med nödvändighet medfödd, personlighetsstruktur.
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Det är sant att få poeter har utnyttjat spektrat av subjektspositioner lika
frekvent som Edith Södergran. Hon diktar som kvinna, som man, som
”ett neutrum” eller som metafor. Diktjagen kan växlande relateras till den
utsägande som befinner sig utanför texten, den inskrivna som gestaltar sig i
och med dikten, den mottagande nedskrivaren eller skiftande blandformer
där emellan.

Essän betonar såväl språkets som det aktiva handlandets performativa118 betydelse
i skapandet av genus. Ett liknande exempel är DN-essän om George Sands
författarskap (DN/Fredlund 010427). Bland annat tolkar essän Sands
romanfigurer, exempelvis den fattiga zigenarflickan Consuelo, som vid 1700-
talets mitt tvingas ut på en vandring tvärs igenom Europa. Under färden växlar
hon mellan manlig och kvinnlig klädsel:

I labyrintiska vindlingar genom underjordiska och överjordiska landskap
och ett myller av musiker, präster, trollkarlar, kurtisaner, tyranner,
prinsessor och narrar, växer Consuelo mot en självkännedom som bara kan
vara resultatet av en outtröttlig och farlig kamp mot omöjliga val: mellan
manligt och kvinnligt, mellan kärlek och konst, mellan pliktens etik och
lyckans, mellan den andliga och den fysiska kärleken.

De gränsöverskridanden som beskrivs i dessa artiklar gäller mer än konkreta
handlingar. Eller rättare sagt, handlandet förutsätts fungera performativt,
förutsätts kunna åstadkomma förskjutningar av tänkandet och därmed av
individers subjektspositioner och olika ’jag’. Artiklarna reproducerar en
postmodern diskurs, i vilken det förutsätts att individers konkreta handlingar och
användning av symboler, exempelvis i klädsel, kan problematisera, dekonstruera
och förändra innehållet i identitetskategorierna Kvinna och Man och i
förlängningen göra själva kategoriseringen ointressant (jfr Butler 1997b).

En text som representerar ett konstruktivistiskt perspektiv, men ändå skiljer
sig från de övriga kulturartiklarna, är Aftonbladets recension av psykologi-
forskaren Margot Bengtssons bok Tid, rum, kön och identitet (AB/Ulmanen
010723). I artikeln beskrivs Bengtssons forskning om hur förändrade
                                           

118 Tänkandet om kön och genus som performativt skapade genom repetitiva språkliga och andra
handlingar har utvecklats framför allt av Judith Butler, en av de första och främsta företrädarna för
queerteorin. Se exempelvis (Butler 1999/2006, 2005; Rosenberg 2005)
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könsmönster i samhället lett till förändringar i relationer, familjemönster och
därmed ungdomars skapande av könssubjektivitet. ”Kvinnoupproret” och
”patriarkatets kris” (begrepp ur artikeln) kopplas alltså till både sociala och
psykokulturella förändringar. Den motdiskurs som figurerar som bakgrund i
texten, är psykologiämnets traditioner och Freuds teorier om penisavund och
”maskulinitetskomplex” (citattecken i artikeln). Genom referenserna till ett
beteendevetenskapligt ämne skiljer sig recensionen från det övriga materialet från
kultursidorna, och genom terminologin om kvinnouppror, patriarkat, könsroller
och identifikationsmönster kan man utläsa en interdiskursiv koppling mellan
marxistisk feminism, kvinnoforskning och poststrukturalistisk teoribildning.

Kropp och sexualitet – kritik av det normalas ordning

Oavsett om kulturtexterna talar om politiska aktörer som kliver ur sin könsroll,
bryter mot sin tids genusordning, eller om de beskriver individer som växlar
mellan olika subjektspositioner, presenterar de forskning om normbrytande
handlingar. De politiskt engagerade kvinnorna på 1930-talet gör upp med en
bild av kvinnor som icke lämpade för offentligt liv och intellektuell verksamhet.
Mansrörelsen i USA förhåller sig till en hegemonisk maskulinitet119 som bygger
på manlighetsideal från vit, heterosexuell medelklass (DN/Gavanas 010103).
Och alla kvinnor i kulturjournalistikens verklighetsbeskrivning förhåller sig både
till en ideal kvinnlighet och till det manliga som norm, i positionen som avvikare
från densamma.

Genom antagandet om att sociala och kulturella konstruktioner av köns-
identitet och andra fenomen sker i relation till hierarkier och hegemoniska ideal
ansluter dessa texter till den konstruktivistiska teoribildning som har ett uttalat
maktperspektiv och antar en samhälls- och kulturkritisk hållning. Från
resonemang om normer och normativitet är steget inte långt till ett
undersökande av hur det normala produceras och återskapas. Och här talar jag
inte om statistisk normalitet, som avser det genomsnittliga, utan vad som kallats
normativ normalitet (jfr Tideman 2000:53; Ljuslinder 2002:99). Begreppet avser
en bedömning utifrån det som betraktas som normalt i betydelsen föredömligt,

                                           

119 Begreppet myntat av R.W. Connell (1999).
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eftersträvansvärt eller önskvärt i det samhälle och den tid man befinner sig i. Det
handlar med andra ord om den normalitetens hegemoni som konstruerar
annorlundaskap (Ljuslinder 2002:99). Särskilt framträdande har detta
forskningsperspektiv varit i relation till kropp och sexualitet, vilket också
avspeglas i kulturmaterialet i Dagens Nyheter och Aftonbladet.

I DN Kultur (011211) anmäls ett nummer av tidskriften bang. Temat är
”sjuk”, och enligt recensenten, Karin Johannisson, professor i idé och
lärdomshistoria, rör sig flera av artiklarna kring begreppet normalitet. Bland
annat handlar det om varför den kvinnliga kroppen är eftersatt i medicinsk
forskning.

Svar: den är ingen normalkropp. Denna normalkropp tillhör bara
mannen. Kvinnan är fånge i sin egen ”andra” biologi, sina hormoner, sina
menstruationer och sin risk för graviditeter. Hon är en avvikelse, ett
besvärande undantag. Män är bäst i test. […] Kvinnor stör resultaten just
genom att vara kvinnor, ett lysande exempel på hur uteslutning går till
med stöd av vetenskaplig rationalitet.

I detta stycke anspelar recensionen på en kritik som har både feministiska och
allmänt vetenskapskritiska förtecken. Den riktas med viss ironi mot såväl praktik
och praxis som grundläggande vetenskapssyn inom medicinsk forskning.

Normalitetstemat återkommer i flera artiklar i relation till sexuella praktiker
och identiteter. I det nyss refererade numret av bang handlar det om
transsexualism, om de män och kvinnor som – förenklat uttryckt – upplever sig
vara födda i fel kropp och vill byta kön. En nyhetsartikel på Aftonbladet Kultur
beskriver två avhandlingar om homosexuellas villkor under förra seklet från slutet
av 1800-talet till 1980. I DN Kultur (010824) skriver Sara Edenheim,
presenterad som historiker, om operationer av intersexuella barn; barn vars
könsorgan, kromosomuppsättning m m inte uppvisar entydigt manlig eller
kvinnlig könstillhörighet.  ”Intersexuell är med andra ord en individ vars
anatomi har både grundläggande kvinnliga och manliga element”, skriver
Edenheim. Texten har både essäistiska och debatterande drag. Utgångsfrågan är
varför dessa barn alls måste opereras. Skribenten ser operationerna som ett
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exempel på att biologi ”har väldigt lite – om något – att göra med våra
könsroller” 120. Svaret på frågan om operationernas orsak hittar Edenheim hos
queerteoretikern Judith Butler ”som visar på hur vi dagligen reproducerar
kategorierna genom tal och handling”.

[…] det vill säga att det är performativitet som upprätthåller skillnaderna
mellan människor. Detta betyder att det är omöjligt att skilja mellan kön
(fysiskt) och genus (könsroll). Kön konstrueras på samma sätt som genus.
Barnmorskans utrop ”Det blev en pojke!” är med andra ord det första
skapandet av kön, då uttalandet innehåller information för omgivningen
hur den ska kategorisera barnets kropp och därmed hur den ska förhålla
sig till detta barn framöver.

I den kritiska retoriken om medicinens och vetenskapens tillrättaläggande av det
naturliga, i detta fall anpassande av människors avvikande kroppar till en
tvåkönsmodell, utesluts i denna text själva kroppen, eller snarare betraktande av
kroppen som situation (de Beauvoir 1949/2006; Moi 1998:kap.IV,
2005:kap.IV). Texten saknar en problematisering av vad det kan innebära att
vara (i) en kropp som inte passar in i samhälleliga och kulturella normer. Den
retoriska strategin att utesluta aspekter som talar emot eller blir problematiska att
hantera i den egna argumentationen, leder här paradoxalt nog till att de konkreta
kroppar som är motiv för debatten osynliggörs. Kroppen representeras enbart i
egenskap av abstraktion. Jag menar att texten kan bidra till att frigöra tanken från
kategoriseringar efter en fixerad tvåkönsmodell. Samtidigt kan man
problematisera att tal om rätten till avvikelse samtidigt riskerar att kräva av de
avvikande individerna att de ska ställa upp som någon form av ambassadörer eller
politiska företrädare för ”saken”.

I en anmälan av tidskriften Lambda Nordica (DN/Hedstrand 010801) är
temat bisexualiteter, utifrån tidskriftens tvärvetenskapliga genomgång av
biteorin. För ovanlighetens skull framstår både hetero- och homosexualitet som
                                           

120 Här kan påpekas att det numera inte är särskilt vanligt bland konstruktivistiska forskare inom
humaniora och samhällsvetenskap att använda begreppet könsroll, särskilt inte i samband med
Butlers performativitetsteori. Rollbegreppet har med tiden kommit att ses som problematiskt. Först
för att det kunde associeras till funktionalistisk könsrollsteori, som Talcott Parsons. Senare i första
hand för att ”roll” kan tolkas som något man kan kliva i och ur, liksom klä på sig utanpå det
naturliga, biologiska könet. Se kapitel 2.
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norm, i relation till de bisexuellas både och/och/varken-eller.121 Ett pedagogiskt
inslag och ett brott mot genrens skrivande för de införstådda är att skribenten
förklarar centrala teoretiska begrepp. Exempelvis definieras mononormativitet
och monosexism som ”[…] nya ord som dykt upp bland biteoretiker för att
definiera hur normen är för att vara dels monosexuell – enbart intresserad av ett
kön; dels monogamisk – bara intresserad av en person i taget”.

Även denna text representerar synsättet att också det som vi till vardags
uppfattar som biologiskt i någon mening är kulturellt skapat.

Graden av erkännande reglerar vad som är möjligt eller inte att erfara, en
upptäckt som ger stöd åt idén att majoriteten inte upplever bisexuella
känslor eftersom de aldrig kommit på tanken – liksom kvinnor i vissa
kulturer knappt utvecklar en sexuell lust för att de från början fått veta att
kvinnor inte har en sådan (DN/Hedstrand 010801).

Till sist i detta avsnitt ett exempel som visar att även det antika dramat Antigone
kan betraktas med queerglasögon, samtidigt som texten, enligt min tolkning,
reproducerar normalitet inom en heterosexuell matris. I den tidigare nämnda
kulturessän av Ebba Witt-Brattström (DN 011009) handlar det om Sofokles’
berömda drama, där Antigone ”trotsar dödsstraffet för att begrava sin stupade
bror”. Essäns huvudfokus är en ny tolkning av dramat, i queerteoretikern Judith
Butlers bok Antigone’s Claim. Tolkningen drar paralleller mellan ”Antigone’s
oidipala öde” och dagens frågor kring familjebildning.

Antigones oidipala öde att, född av samma mor vara syster till sin egen far,
faster till sin bror och moster till sin syster, äger en strukturlikhet med
dagens alltmer godtyckliga familjeförhållanden, satta på sin spets genom
diskussionen om homosexuellas rätt till barn. ’Antigone’ i Butlers läsning
[…] signalerar inte bara ”genusproblem” (titeln på hennes queersuccé
’Gender Trouble’) utan framför allt ’släktskapsproblem’ genom att
ifrågasätta ’normaliteten’ i traditionella släktskapsdefinitioner.

                                           

121 Formuleringen är tagen från titeln på Hanna Bertilsdotters text i tidskriften och syftar på att
vissa bisexuella menar att de attraheras av både män och kvinnor, medan andra säger att könet inte
har någon betydelse.
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Här talar skribenten med Butlers röst i analysen av normalitet och
”släktskapsproblem” i dramat om Antigone. Samtidigt skapar ordvalet,
användningen av det negativa uttrycket ”godtyckliga familjeförhållanden”
associerat med ”diskussionen om homosexuellas rätt till barn” en motstridig
innebörd – en aning om de krafter som naturaliserar mer traditionella
familjebildningar. Texten ger också prov på de motstridigheter, diskursiva
förhandlingar och strider som kan rymmas inom en och samma text, hos en och
samma talare.

Hittills har jag riktat uppmärksamheten mot de kulturartiklar som behandlar
forskningen som resultat och som teori. I de texterna kan man alltså finna en
mångfald olika infallsvinklar på kön och genus – både i metateoretiska
resonemang och i tillämpningar av olika teorier på en variation av frågor och
ämnesområden. Jag har talat om kultursidornas diskursiva formationer kring
kön/genus som indelade i två huvudperspektiv:

I relation till en huvudsakligen kvinnohistorisk och kvinnopolitisk-
feministisk diskurs, med kvinna, medborgarskap och kollektiva rättigheter som
centrala element, är kulturjournalistiken delaktig i den feministiska forskningens
projekt att lyfta fram och omvärdera kvinnors liv och verksamhet. Det är en
tydlig diskursiv kamp, på ett symboliskt plan, där det går ut på att ändra de
associationer som följer med ordet kvinna genom att ge utrymme åt och omtolka
kvinnliga aktörer i historien. Det sker i ett samspel mellan en historisk och
litteraturvetenskaplig forskningstradition med fokus på det kvinnliga subjektet
och de (kultur)journalistiska ramarna, där forskning som lyfter fram starka,
enskilda personligheter är en av de berättelsetyper som passar väl in.

I en av de genusdiskurser som framträder på kultursidorna definieras sålunda
det ”manliga” endast som bakomliggande struktur; en fond som kvinnliga
aktörer förhåller sig till och agerar utifrån och gentemot. I konsekvens med detta
sker också det omvända, att social och kulturell struktur per definition blir
manlig. På det viset bidrar betydande delar av kultursidornas forskningsrelaterade
texter inte enbart till att göra nya kvinnliga subjektspositioner tillgängliga. De
(re)producerar också berättelser som kan sägas osynliggöra både män som
agerande subjekt och kvinnors delaktighet och ansvar när det gäller
reproduktionen av kulturella mönster, strukturer och samhällssystem.

I relation till en poststrukturalistisk och konstruktivistisk diskurs, knuten till
framför allt humanistiska ämnen och olika inriktningar inom genus-, queer- och
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biforskning, centreras utsagorna kring begrepp som identitet, subjekt, kropp och
normalitet. I en del av dessa texter är kategorierna kvinnor och män eller flickor
och pojkar tydligt närvarande, i andra är kön/genus endast en abstraktion och
resonemang om betydelse av könstillhörighet och könade kroppars villkor
exkluderas helt. Det för givet tagna i dessa texter är framför allt språkets
avgörande betydelse för skapandet av kultur och identiteter. Ett annat vanligt
förgivettagande gäller läsarnas möjlighet till den införståddas förståelse.

Jag menar att indelningen i de två huvudperspektiven på kön/genus är
belysande i karaktäriseringen av kulturmaterialet. Men den är också grov och
förenklad, och jag riskerar genom denna analytiska poäng att reproducera en
dikotomi i beskrivningen av kvinnoforskning och feministisk forskning
respektive genusforskning, och skillnaderna dem emellan. Det rör sig snarare om
olika positioner på en skala, där såväl tid och forskningssammanhang som
forskningsobjekt har betydelse. Även om den kvinnohistorisk-politiska diskursen
i huvudsak definierar kvinnor och män som självklara gruppidentiteter, ses
innehållet i kategorierna och relationerna dem emellan i olika grad som
föränderliga. Och även om den poststrukturalistiska diskursen inte i första hand
artikuleras med hjälp av traditionella könspolitiska, feministiska begrepp, så kan
man i alla de konstruktivistiska kulturartiklarna utläsa en kritisk dimension som
också går utöver det individuella identitetsskapandet och som rör påtagliga
konsekvenser av genusordning och heteronormativitet och därmed kan definieras
som politisk.

Här kommer jag in på ett av de typiska dragen hos de kulturjournalistiska
texterna; att många av dem mer eller mindre uttalat och öppet fungerar som
inlägg i det offentliga samtalet om frågor som har varit och är centrala i både
forskning och debatt om frågor kring kön och genus. Ibland är argumenten mer
implicita, men ofta är texterna öppet debatterande på de sätt som har varit
typiska för genren sedan mitten av 1960-talet (Frenander 1999:123).

KULTURSIDORNA I DEBATTEN:
OM FORSKNING OCH FEMINISM

Kultursidornas (sam)tal om kön och genus som forskningsområde utspelar sig
inom ett spänningsfält där utsagor och argument hämtas från olika samhällssfärer
och tolkningsramar. Där går att utläsa diskursiva samspel, förhandlingar och
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strider i de frågor som berör akademin och olika vetenskapliga föreställningar om
kön/genus.

När kulturartiklarna riktar uppmärksamheten mot forskningen som sådan,
det vill säga som verksamhet, teori och institution, handlar det både om sådana
frågor som framför allt diskuteras ”internt” inom akademin och frågor som kan
förväntas väcka intresse och uppmärksamhet hos läsarna för att de anknyter till
en bredare kultur- och/eller samhällsdebatt. Jag har i kapitel 7 berört att
kultursidornas genrer, och det gäller framför allt de recenserande texterna, hör till
de få medieutrymmen där det blir synligt att forskning är en mänsklig
verksamhet med vad det innebär av perspektivbundenhet, problem, val och
prioriteringar. Ett exempel är diskussionen om framtiden för feministisk
forskning, genusforskning och dess roll i ett emancipatoriskt projekt.

Ska forskning om kön vara emancipatorisk – och hur?

En diskussion kring feministisk forskning gäller dess institutionalisering och
rumsrenhet. Att den anknytning som fanns mellan kvinnoforskningen och den
tidens kvinnorörelse på 1970- och en bit in på 1980-talet har försvagats, väcker
frågor om dagens genusforsknings identitet. En central fråga för
genusforskningen i början av 2000-talet är för- och nackdelar med dess
institutionalisering. Både DN (Franzén 010910) och Aftonbladet
(Hammarström 010805) uppmärksammar det temanummer av
Kvinnovetenskaplig tidskrift som tar upp feminismens och genusforskningens
positioner inom akademin (nr 1/01). Vad innebär det och vad kommer det att
leda till att genusforskningen har fått ett mer eller mindre självklart utrymme
inom akademin? Vad betyder det att forskning om kön, vars identitet länge har
varit kopplad till opposition mot dominerande strukturer, nu är rumsren? I
texterna representeras feministiska forskares farhågor om att den förändrande
potentialen går förlorad, när genusforskningens identitet eller position inte på
samma sätt som tidigare längre präglas av opposition.
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Andra artiklar fokuserar på rörelsen inom feminismen från en empiriskt
politisk inriktad kvinnoforskning mot en mer teoretisk och själv-
reflekterande position där själva utgångspunkterna kvinna (kvinnligt) och
mannen (manligt) utsätts för dekonstruktion.Men även här kan man hos
artikelförfattarna ana ett både-och-tänkande – empiriska studier och
teoretisk analys behöver givetvis inte utesluta varandra. Ändå kan man ana
en oro hos några av författarna för att den politiska kampen mattats. Och
det beror nog inte enbart på poststrukturalistiska teorier utan på att
feminismen och genusforskning närmar sig sitt mål – att integreras i
kunskapsproduktionen. (DN/Franzén 010910)

Just denna text talar med samma röst som den anmälda tidskriften och utgår från
att genusforskning är politisk, att ”den lever av opposition” och att feminismens
identitet hotas om den blir en del av den ideologiska makten (DN/Franzén
010910). Den här typen av frågor och debatt ingår i den strategiska diskussion
om integrering kontra segregering som länge funnits inom kvinnorörelsen och
andra folkliga rörelser. Den handlar i korthet om huruvida den bästa strategin för
att föra jämställdheten framåt är att arbeta inifrån de etablerade institutionerna,
eller om det är att påverka dem utifrån genom organisering i olika folkliga,
”utomparlamentariska” rörelser. Förespråkarna av den senare linjen har många
gånger hävdat att institutionalisering av proteströrelser ofrånkomligen leder till –
och kanske också är maktens medvetna strävan efter – att de tämjs och görs
ofarliga för de etablerade systemen. När kvinnoforskningen nu blivit etablerad
och börjat kallas genusforskning122, förlorar den då sin emancipatoriska kraft?

De farhågor som kommer fram i tidskriftsanmälningarna, om att den
politiska kampen ska mattas, gäller inte endast till genusforskningens
institutionalisering utan också dess teoretiska utveckling. Men de kan sägas
hänga ihop, på så sätt att institutionaliseringen har skett parallellt med att
genusbegreppet kommit att dominera framför begrepp som kvinnoforskning och
feministisk forskning. Den postmodernistiskt influerade genusforskningens
ifrågasättande och dekonstruktion av själva utgångspunkterna kvinnan
(kvinnligt) och mannen (manligt) kritiseras för att ”undergräva kvinnors
möjlighet att sluta sig samman som grupp och kämpa mot diskriminering …”

                                           

122 Min formulering här är förenklande. Det rör sig givetvis inte endast om ett namnbyte, utan om
förskjutningar i forskningsinriktning och teoretiska perspektiv.



230

(AB/Hammarström 010805).  I de här texterna görs en tydlig sammanlänkning
mellan feministisk forskning (och i viss mån genusforskning) och en feministisk
rörelse i vid mening.

Samma typ av frågor får utrymme i en krönika skriven efter ett besök på ett
seminarium om tre decennier av nordisk kvinnolitteraturforskning (DN/
Jäderling 010612). Seminariet beskrivs som föranlett av att Birgitta Holm blev
professor emerita123 och att det för första gången tryckts en nordisk
kvinnolitteraturhistoria. Dessa två ”konkreta och symboliska händelser” reser
enligt krönikören ”ödesmättade frågor”. Frågor om vad som hänt under trettio
års forskning och hur man ska ”gå vidare efter den feministiska rekonstruktionen
av litteraturhistorien”. Men först i slutet av seminariet tas den centrala frågan
upp, om ”genusbegreppets avpolitiserande verkan i samband med dess etablering
innanför och utanför akademin”. Krönikörens beskrivning av det samtal som
fördes under seminariet har en udd av ironi:

Den feministiska forskningen befinner sig i ett brytningsskede, så långt är
det klart. Symtomatiskt talades det välvilligt om öppenhet, delade rum,
rörelser och stafettpinnar. Stämningen var trivsam och man skrattade ofta.
Man skulle faktiskt kunna tro att de senaste årens interna splittring aldrig
existerat.

Vad den goda stämningen är symtomatisk för lämnas i detta stycke öppet för
läsaren att tolka. Symtomatiskt för sammanhanget och ”genren” – ett
jubileumsbetonat seminarium där man ska ha trevligt, inte kivas? Symtomatiskt
för den traditionella feministiska rörelsens och forskningens betoning av enighet
kvinnor emellan – eller i varje fall krav på sig att leva upp till diskursen om denna
enighet? Både och, tycks skribenten själv svara i krönikans avslutande
formuleringar:

                                           

123 Så kallas en (kvinnlig) ämnesprofessor som gått i pension.
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Jag gick på seminarium för att höra vad expertisen ansåg om den
feministiska litteraturforskningens framtid. Kanske var det den
gustavianska inredningen med de infernaliskt obekväma stoppade
bänkarna, i kombination med den högtidliga avtackningen, som gav hela
tillställningen en prägel av släktträff där det viktiga är att man håller sams.
Kanske beror den loja stämningen på de tunga frågorna vars eventuella
lösning hägrar någonstans i en okänd framtid. Kvinnolitteraturen är ett
möblerat rum där vi kan sätta oss var vi vill, säger Anne-Marie Mai från
Danmark. Man ska för den skull inte ta för givet att det är högt i tak
(DN/Jäderling 010612).

Jag läser krönikan som ett exempel på en strävan att ifrågasätta och förändra en
föreställning som existerar både inom och om feminism och kvinnorörelse. Den
handlar om enighet och sammanhållning, om att kvinnor som grupp måste hålla
ihop och tycka lika – i alla fall utåt – för att inte undergräva arbetet för gemen-
samma intressen. Ibland ingår i den diskursen också föreställningen att kvinnor
är lika varandra på avgörande sätt på grund av sin biologiska könstillhörighet
och/eller på grund av könssocialisation. Den uppgörelse som krönikan kan sägas
illustrera handlar sålunda om att förskjuta betydelser av tecknet kvinna, dels som
det definieras inom vissa (identitets)politiska diskurser och inom mycken
mainstream jämställdhetsdiskurs, dels som det används inom en kritisk, i vissa
fall antifeminisk diskurs, som använder oenighet inom rörelsen för att förklara
den omöjlig eller illegitim.

Feminismen som ljusspridare… och som problem

Under närläsningen av kulturartiklarna märkte jag i vissa artiklar eller enskilda
stycken en känsla av ökad spänning i texten. Den kunde ha att göra med ett
förändrat tonläge, tätnande och mer synlig metaforik, en ibland uppskattande
men ofta också bitsk underton eller tydligt aggressiva (person-) angrepp. De här
textdragen stämde inte överens med det i övrigt resonerande och reflexiva tonfall
som präglar kulturmaterialet i min studie och som även Frenander (1999:26)
noterat präglar kultursidesdebatten i och med dess ”akademisering”, framför allt
från och med 1980-talet.  En närmare granskning av just dessa textdrag visar att
de här skiftningarna inte sker slumpvis, utan dyker upp enligt ett nästan
övertydligt mönster; nämligen där det handlar om feminism och feministisk
forskning. Språket kring feministisk forskning (ibland används begreppet
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genusforskning, ibland blandas de och skillnaden är otydlig) är rikt på liknelser
och metaforer, både positivt och negativt laddade sådana.

Till den feministvänliga diskursen kan vi räkna de positiva metaforer som
associerar feministisk forskning med upptäckandet av ny kunskap.

De senaste årtiondena har den feministiska forskningen börjat återställa
kulturhistoriens förträngda hälft (DN/Jonsson 010518).

Orden är Stefan Jonssons i en recension av Giovanni Boccaccios Famous women.
Andra metaforer handlar om att feministisk forskning eller genusforskning
”visar”, är en ”nyckel” till ny kunskap, den ”synliggör”, ”lyfter fram”, ”gräver
fram”, ”avtäcker”, ”kastar ljus”, ”öppnar ögonen”. Feministisk forskning kopplas
också till en positiv metaforik om styrka (”långtgående konsekvenser”, ”bastant”)
och om ett reflekterande förhållningssätt (”vänder och vrider”). Ibland
kontrasteras feministisk eller genusforskning mot naturvetenskapen och
biologistiska tendenser inom denna, men också mot tidigare könsblind eller
kvinnoförtryckande kunskapsbildning inom humaniora och beteendevetenskap.
Utsagorna handlar om att feministisk forskning bidrar till att ompröva och
förnya, ja även ”luckra upp” och ”smula sönder” tidigare skevheter, stereotypier,
etc.

I den mer feministkritiska diskursen argumenteras mot vad jag kallar en
prototypisk eller typifierad feminism, det vill säga en schablonbild av feminismen
(i singular) som består av en blandning av olika inslag ur de tankegångar som
brukar definieras som särartsfeministiska. I den negativt laddade metaforiken
associeras feministisk forskning till bråk, käbbel, strid och våld. I en anmälan av
Lambda Nordicas temanummer sägs att ”Biteorin markerar revir mot
essentialismen inom både homo- och heterosamhället” (DN/Hedstrand 010801,
min kurs.) och litteraturvetaren Ebba Witt Brattström liknas vid ett tillfälle vid
en amason, som var en krigarkvinna i den grekiska mytologin (DN/Hallberg
010222).

En annan aspekt av den feministkritiska diskurs som går att utläsa i kultur-
materialets metaforik handlar om dogmatism och ideologistyrning, generali-
seringar och brist på nyansering kopplade till utsagor om bristande vetenskaplig
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kvalitet, slarvig forskning och oärlighet, m m. Ett av de mest uttalade exemplen
hittar jag i en recension av en biografi om Madonna124, där Madonnas liv och
gestalt i relation till feminism och feministisk teori är i centrum för resonemanget
(DN/Söderqvist 011019).

Madonna har ända sedan hon slog igenom 1984 varit ett problem för
feminister som har sett förtryck och ett ständigt sexualiserande av kvinnan
vart de än tittat. Madonna har trasslat till begreppen: hela hennes karriär
ruckar på en mängd omhuldade föreställningar – å ena sidan konservativa
drömmar om hur en kvinna bör vara, och å andra sidan feministiska
dogmer om kvinnors underkuvande i den kapitalistiska ordningen. Hela
hon är ett hån mot dem som menar att kvinnor ofrånkomligen är offer
eller som betraktar kvinnor som bärare av en särskild sorts godhet.

Här beskrivs (kvinno)personen Madonna i metaforiska ordalag som ett problem
som ”ruckar” på en del ”omhuldade föreställningar” om kvinnokönet. I den
formulering där Madonna definieras som ”ett problem för feminister som har
sett förtryck […] vart de än tittat” associeras feminism med ett seende styrt av
förutfattade meningar. I nästa formulering om feminismen kopplas den till
tecknet ”dogm”, eller entydig, intolerant lära, där kvinnor ses som offer eller som
särskilt goda. Liknande utsagor förekommer i en DN-essä om Boel Hackmans
avhandling om Edith Södergrans författarskap (DN/Hallberg 010222). Framför
allt kontrasteras Hackmans arbete mot Ebba Witt-Brattströms tidigare
feministiska forskning.

Det är synd att Witt-Brattström inte kan ställa sitt eget amasonjag åt
sidan. Lika tvärsäkert psykologiserande som Gunnar Tideström var i sin
för Södergranbilden ytterst seglivade monografi från 1949, lika
bulldozermässigt kvinnopolitisk är Witt-Brattström i sin studie. Så blir
resultatet dessvärre därefter. Det är flertalet artiklar, recensioner och
debattinlägg som har belyst bokens ideologiskt styrda och spekulativa
tolkningar, referenser till tidigare forskning saknas anmärkningsvärt ofta
och ”Ediths jag” rymmer en hel del felaktiga data.

                                           

124 J Randy Taraborrellis Madonna. An Intimate Biography.
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Den första metaforen, amason, är tagen från den grekiska mytologin och syftar
på ett legendariskt folk bestående av manshatande krigiska kvinnor. Idag används
metaforen om en storvuxen, stark och ofta aggressiv kvinna, en beskrivning som
jag i denna recensionstext ser som kopplad i första hand till det som definieras
som Witt-Brattströms feministisk-ideologiska position, för det andra till delar av
den feministiska forskningen och politiken. I kontrast till den ”bulldozermässigt
kvinnopolitiska” forskningen beskrivs avhandlingens författare som en
distanserad och lågmäld skribent och hennes arbete liknas vid en kirurgs. Medan
en bulldozer jämnar marken genom att skrapa och platta till, utför Hackman
enligt essän en ”textuell transplantation […] med skärpan och
målmedvetenheten hos en kirurg i arbete” och lite senare i texten använder hon
”den källkritiska skalpellen”.

De båda kvinnliga forskare som omtalas i essän beskrivs således med hjälp av
en metaforik hämtad från traditionellt manliga världar: krig, stora maskiner och
kirurgi. Den enligt essän ideologiskt drivna feministiska forskaren associeras med
negativt laddade metaforer, kopplade till krig, våld och råstyrka. Den andra, mer
”lågmälda” forskaren associeras med i första hand positivt laddade metaforer,
som betonar karaktärsdrag och handlingar kopplade till traditionella definitioner
av vetenskaplig kvalitet. Genom valet av metaforik kommer essän att reproducera
en åtskillnad mellan feministisk forskning och god, neutral och behärskad sådan.
De inblandade forskarna få i texten tjäna som metonymier för motpolerna
ideologistyrd, tendentiös och slarvig (feministisk) forskning kontra vetenskaplig
noggrannhet och hederlighet. Begreppet feminism används i en diskursiv kamp
om innebörden av vetenskaplig kvalitet samtidigt som en bestämd definition av
vetenskaplig kvalitet ger tecknet feminism en negativ  innebörd.

Det sistnämnda exemplet visar också på ett dramaturgiskt/retoriskt drag som
präglar en del av kulturartiklarna och som i högsta grad visar på närvaron av
mänsklig aktivitet i forskningen, nämligen personinriktning och personifiering.
Detta journalistiska grepp dyker upp i texterna på några ställen där de berör
starka, feministiska personligheter, både som forskningsobjekt och som aktörer
på forskningsfältet. Enskilda personer får tjäna som metonymier för stånd-
punkter i forskning och/eller debatt.

Även om jag inte kan dra några generaliserande slutsatser utifrån mitt urval
tycks det vara en tendens att argument om vad som benämns feministisk
forskning eller genusforskning i kulturartiklarna inte alltid är huvudfrågan, utan
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ingår i en diskursiv kamp om andra värden. Bland annat går det att utläsa en
politisk kamp mellan höger och vänster. Det kan handla om att Bo Rothsteins
kritik av att feminismen har blivit vår nya ”statsideologi” som arbetar för
könssegregering (tidigare inlägg i SvD) bemöts med argument om ”liberal
kortslutning” (DN/Berggren 010906). Ett annat exempel är just den nämnda
recensionen av Madonna-biografin (DN/Söderqvist 011019). Formuleringen om
feminister som har sett förtryck ”vart de än tittat” kan sägas antyda att feminister
ser kvinnoförtryck och sexualisering överallt och hela tiden. I nästa mening
framgår att det är en särskild sorts feministisk dogmatism som avses, nämligen
den om ”kvinnors underkuvande i den kapitalistiska ordningen”, det vill säga
feminism som står till vänster politiskt sett. Senare i texten framställs Madonna
som feministisk förebild.

Madonna kan sägas symbolisera den fullständiga kvinnofrigörelsen, men
inte i enlighet med de ohistoriska fantasierna om kvinnornas ursprungliga
herravälde i form av ett omhändertagande och altruistiskt matriarkats-
samhälle. Madonna har i stället i en värld präglad av stenhård konkurrens
förverkligat den totalt självständiga kvinnan, helt fri från socialt formade
roller. Kvinnan som har makt över allt – sig själv, männen, sexualiteten,
pengarna, konsumtionen och barnen. Symtomatiskt är att just en sådan
kvinna inte lyfts fram som en förebild i traditionella feministkretsar.

Här associeras tecken som förknippas med feministiska ideal och förebilder –
exempelvis självständighet, normbrytande och överskridande av genusgränser,
egenmakt och kontroll över den egna kroppen, ekonomin och tillvaron – med
tecken som ingår i en liberal och senmodern diskurs – individuell egenmakt,
ekonomisk och yrkesmässig framgång, konsumtion. Genom samman-
länkningarna fylls fenomenet eller tecknet Madonna med betydelser som
positionerar henne som bevisföremål i den debatt som handlar både om
definition och värdering av begreppet feminism och om en diskursiv kamp
mellan politisk höger och vänster.

De exempel jag givit är bara en del av de textpartier där både kritik mot
feministisk forskning och diskursiva förhandlingar och strider mellan olika
inriktningar av genusforskning och feministisk forskning kommer till uttryck på
kultursidorna. Sådana diskussioner öppnar för tolkningar om att forskning inte
är lika med neutrala observationer och absoluta sanningar. Men samtidigt bidrar
de, tillsammans med nyhetstexternas mer okritiska referenser till framför allt
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medicinsk forskning, till att tidningarna förstärker föreställningar om att
naturvetenskap och medicin presenterar fakta medan humanistisk och framför
allt feministisk och genusteoretisk forskning ständigt och enbart är präglad av
sina ideologiska ståndpunkter.

SAMMANFATTNING

Den forskning om kön och genus som representeras på kultursidorna följer de
traditionella mönstren såtillvida att den nästan till hundra procent härrör från
humaniora och genusvetenskaplig teoribildning. Vad jag har kallat en
kvinnohistorisk-feministisk diskurs är ofta framträdande i det material som tar
upp historiskt viktiga personligheter och beskriver deras liv och gärningar. I
denna diskurs är män osynliggjorda och kan endast tolkas som en del av den
struktur där kvinnor som kollektiv är förtryckta. En mer poststrukturalistisk och
konstruktivistisk diskurs dominerar dels i de recensioner och essäer som handlar
om omprövning av kvinnliga författares verk och författarskap, dels i talet om
norm och normalitet när det gäller kropp, hälsa och sexualitet.

Kulturartiklarnas tal om kvinnor och män som könsvarelser kan sägas kretsa
kring en historisk axel, där talet om förr i tiden på olika sätt bidrar till tolkningen
av nuet. Som läsare får man ett intryck av både kontinuitet och förändring när
det gäller vilka genusordningar och –identiteter som funnits tillgängliga förr och
finns tillgängliga idag. Nutiden framstår för det mesta som bättre än förr i tiden.
Men framstegen gäller inte bara jämställdheten i samhället. I kulturartiklarnas
betraktelser av tidig feministisk rörelse och av forskning och teoribildning på
området, framträder ofta en tydlig konflikt mellan synliggörande och
uppvärdering av kvinnor/kvinnligt å ena sidan och problematisering av
könskategorierna å den andra. I den återkommande kritiken av äldre feministiska
ideal kan jag utläsa en kunskapsteoretisk hierarkisering, diskursiva förhandlingar
och strider där gammal feministisk teori och kvinnoforskning används som fond
för att förklara och ge legitimitet åt nyare, poststrukturalistiska (-moderna) och
bättre perspektiv/diskurser kring genus. Denna hierarki skapas diskursivt inom
kulturmaterialet bland annat genom texternas spel mellan förr och nu, och
genom vad jag tolkar som effekter av det västerländska, linjära tidsbegreppet och
dess metaforiska innebörder: tid = framåtskridande = utveckling = förbättring.
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Kapitel 10

Genus och genrer
– det dubbla sorterandets
ideologiska konsekvenser
Vilka slutsatser är det utifrån exemplen Dagens Nyheter och Aftonbladet möjligt
att dra kring genusdiskurser i forskningsrelaterad pressjournalistik? Vad kan
denna studie säga om vilka mönster och hierarkier som skapas i talet om kön och
genus i tidningarnas representationer av forskning?  Detta sista kapitel syftar till
att sammanfatta svaren på mina frågeställningar och till att dra ihop trådarna och
göra en sammanfattande tolkning och diskussion av studiens resultat och
analyser.

Studien startade från en förförståelse om att morgontidningens och
kvällstidningens olika ekonomiska villkor och medielogiker påverkar vilka
perspektiv på kön/genus som ges utrymme och hur de presenteras. Den första
översiktliga innehålls- och tematiska analysen visade tydliga skillnader mellan de
båda tidningarna, men också att olika genrekonventioner och redaktionella ramar
i n o m  respektive tidning är nog så betydelsefulla för vilka slags
forskningsanknutna kunskaper om kön och genus som görs tillgängliga för
läsarna. En viktig infallsvinkel i studien har sålunda varit att undersöka på vilka
sätt såväl innehållsliga som formmässiga genrekonventioner och specifika
redaktioners läsartilltal får betydelse för vilka slags forskning om kön/genus som
görs tillgängliga för läsarna, hur de forskningsbaserade kunskaperna framställs
och vilka genusdiskurser tidningstexterna därmed bidrar till.

Det studerade materialet är hämtat från alla redaktioner i tidningarna,
inklusive ledar- och debattsidor. I den fördjupade textanalysen har fokus dock
legat på nyhets- och kulturjournalistik.



238

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER: GENUSDISKURSER I

DEN FORSKNINGSANKNUTNA JOURNALISTIKEN

De diskurser om genus och om forskning som jag har kunnat utläsa i mitt
material kan tolkas som resultat av ett samspel mellan å ena sidan samtida
diskurser inom samhälle och vetenskap, å andra sidan mediernas villkor och olika
genrekonventioner. De skillnader mellan tidningarna jag kan utläsa när det gäller
genusdiskurser i det forskningsanknutna materialet beror framför allt på att
tidningarnas redaktioner gör olika val när det gäller vilka ämnesområden och
vilken slags forskning de skriver om, men även formmässiga skillnader har
betydelse för vilka genusdiskurser som (re)produceras.

Utifrån variationer i såväl tematiskt innehåll som form har jag kunnat dela in
de forskningsanknutna texterna i tre övergripande forskningsjournalistiska typer
med huvudfokus på forskning som empiri och resultat, som teori samt som
verksamhet och institution. Dessa återfinns inom olika genrer i dagstidningen
och undantagen är få, även om det naturligtvis finns texter i materialet som inte
renodlat kan placeras in i en enda av de kategorier min typifiering innehåller. I
detta avsnitt sammanfattar jag analysen genom att relatera de
forskningsjournalistiska typerna till genre, redaktionell avdelning, medietexternas
och journalistikens förhållningssätt till den representerade kunskapen och vilka
genusdiskurser som därmed reproduceras.

Nyhetsmaterialet består nästan uteslutande av notiser och artiklar som
behandlar forskning som empiri och resultat. De representerar dels
forskningsbaserade utsagor om kvinnor och män, kvinnligt och manligt, dels om
jämställdhet och könsroller i både offentlig och privat sfär.

Kön som biologi och skillnad

I både Aftonbladet och Dagens Nyheter domineras nyheternas dagordning av ett
samspel med den hos biomedicinsk forskning. Det innebär fokus på människan
som biologisk kropp och på kön som enhetlig kategori. I dessa texter ges framför
allt utrymme åt utsagor om kvinnor och/eller män, och det gäller framför allt
Aftonbladet. Genom upprepad kategorisering i kvinnor och män som enhetliga
grupper, genom att dessa kategorier relateras i olika utsträckning och på olika sätt
till samma sjukdomstillstånd, hälsofrågor eller beteenden, och genom upprepade
jämförelser mellan könen reproducerar och förstärker dessa texter, med få
undantag, en biologisk-essentialistisk diskurs om kön som biologi och som
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skillnad. Denna diskurs blir mer uttalad i Aftonbladet på grund av den större
mängden nyhetstexter i materialet.

I texterna om hälsa, sjukdomar och behandling är kvinnor över-
representerade och de associeras till stor del med sitt kön. Genom upprepad
uppmärksamhet på kvinnor och i synnerhet på reproduktiv hälsa framstår
kvinnokroppen som mer problematisk och kvinnor som sjukligare. Genom det
jag benämner som jämförelsens logiker framstår män och det som definieras som
manliga egenskaper som norm och kvinnor och det som definieras kvinnliga
egenskaper som avvikelse. Genom beskrivningar av skilda orsaker till hälsa och
ohälsa bland män respektive kvinnor reproduceras också en genuskodad
hälsomoral. Utan att ha gjort en direkt jämförelse mellan de vetenskapliga
originalutsagorna och de journalistiska texterna, är min tolkning att de nyhets-
journalistiska presentationsformerna och förhållningssätten till den represen-
terade forskningen ofta bidrar till att förstärka såväl skillnadsdiskursen som olika
slags normer och en genuskodad fördelning av moral och skuld.

Nyheterna om medicinsk, naturvetenskaplig och beteendevetenskaplig
forskning kan till stor del kategoriseras som det jag kallar forskningsjournalistik,
det vill säga journalistik som endast eller i huvudsak bygger på forskningskällor
och fokuserar just forskning. Forskare och forskning ges därmed
problemformulerings- och tolkningsföreträde. Visserligen förekommer det bland
notiserna och de korta nyhetsartiklarna i mitt material en hel del texter som kan
sägas åstadkomma ett slags journalistiskt kritiskt förhållningssätt genom att
raljera med den presenterade forskningen. När det däremot gäller föreställningar
om kvinnor och män som enhetliga biologiska och psykologiska grupper,
förekommer nästan inga krackeleringar i texten, inga sprickor som tyder på
förhandlingar eller strider om den dominerande skillnadsdiskursen (jfr Ljuslinder
2002:43).

Jämställdhetens kön

I en annan stor grupp av nyhetstexter, de som tar upp forskningsresultat
relaterade till samhälle och livsvillkor utifrån ett jämställdhetsperspektiv,
överväger representationer av kön som social kategori. Jämställdhetsperspektivet
är vanligt i båda tidningarna, framför allt i nyheter och debatt och framför allt
när det gäller arbete och yrkesliv, vård, barn och föräldraskap och hemarbete. I
dessa artiklar dominerar samhällsvetenskaplig forskning, framför allt sociologi,
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ekonomi och statsvetenskap. De karaktäriseras av vad jag kallar forsknings-
anknuten journalistik, det vill säga journalistik som använder forskare och
forskning som källor som står för faktauppgifter och/eller kommentarer om
någon aktuell fråga, exempelvis politiska beslut. I denna textgrupp förekommer
forskningsrelaterade utsagor som kan bidra till nya föreställningar och normer
och till att nya frågor kommer upp på dagordningen. Både starka, framgångsrika
kvinnor och ”mjuka” män figurerar i materialet, framför allt i Aftonbladet
Kvinna. Föreställningar om hur kvinnor och män är och gör reproduceras inte på
samma sätt som i nyheterna om hälsa, kropp och själ. Detta eftersom den
forskning som refereras ofta förhåller sig kön som social kategori och till socialt
skapade orättvisor när det gäller kvinnors och mäns olika villor och positioner.
Ändå finns där motsägelser och paradoxer som leder till att även dessa
nyhetstexter reproducerar traditionell genusordning på olika sätt.

Det sker för det första genom att retoriken i artiklar med jämställdhets-
perspektiv ofta är universalistisk och präglas av att kategorierna kvinnor och män
framställs som enhetliga grupper. Det sker för det andra när kvinnligt och
manligt reproduceras relationellt, genom frånvaron av män (och närvaron av
kvinnor) i texterna. Vissa frågor, exempelvis beslut om barn och familjebildning
eller jämställdhet i hemmet, framstår därmed som kvinnofrågor och männen som
utan delaktighet och ansvar. Genusordning skapas med andra ord genom att
könen positioneras på olika sätt i relation till struktur och agentskap. För det
tredje reproduceras traditionella genusmönster paradoxalt nog just i
formuleringar som uttryckligen bryter mönstren, i det omkastade tal som går ut
på exempelvis att även män kan vara mjuka, rädda och visa känslor eller att även
kvinnor vågar satsa på mer riskabla aktieköp. Genom att betona undantagen
bekräftar utsagorna regeln, i detta fall genuskodade mönster och norm(alitet).

Fokus på forskningsresultat om samhälle och livsvillkor med utsagor om
kvinnors och mäns villkor och om ”könsroller” som socialt bestämda finner jag i
nyhetsmaterialet framför allt i AB Kvinna, men även i kulturmaterialet
förekommer texter som reproducerar en tydlig åtskillnad när det gäller hur män
och kvinnor positioneras som aktörer eller som delar av, alternativt offer för, en
strukturell ordning. Det sker framför allt i de recensioner och essäer som
innehåller beskrivningar av historiska perioder och skeenden där kvinnor som
kollektiv kopplas till underordning och maktlöshet, medan enstaka starka och
gränsöverskridande kvinnor lyfts fram. Dessa historiska bakgrunder i
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kombination med att männen är så gott som frånvarande i texterna, både som
individer och som grupp, leder till en diskursiv konstruktion av kvinnor som
både offer och aktörer och av män som passiva, ja osynliga delar av en
underliggande struktur – en struktur som kvinnor inte är med och reproducerar.
I de nyhetstexter och kulturjournalistiska texter som har fokus på kvinnorörelse
och jämställdhet positioneras därmed män som icke relevanta eller ansvariga när
det gäller förändring av rådande mönster och kvinnor som icke relevanta eller
ansvariga när det gäller reproduktionen av desamma. Undantagen från dessa
diskursiva mönster hittar jag i en del av nyheterna i Aftonbladet Kvinna och i
enstaka artiklar på annan plats, exempelvis i DN Jobb.

Genus och normaliteter som konstruktion

Resultatorienterade texter angående genus som social och kulturell konstruktion
är vanligast på kultursidorna, exempelvis i recensioner av avhandlingar från
humanistiska ämnen eller specifikt genus-, queer- eller biteori. Annars domineras
kultursidesmaterialet av en diskurs om själva könskategorierna som social och
kulturell konstruktion som går att problematisera. Där förekommer också flera
exempel på ett konstruktivistiskt perspektiv på kropp, biologi och sexualitet.
Sådana perspektiv förekommer bara i enstaka fall på annan plats i tidningarna,
till exempel i Kvinna, på nyhetsplats och i DN Vetenskap.

De kulturartiklar som ifrågasätter könskategorisering som sådan hör till den
forskningsjournalistiska typ som också, eller enbart, behandlar forskning som teori.
Denna typ av forskningsanknutna tidningstexter hittar jag framför allt på DN:s
kultursidor, men ett par exempel förekommer på Aftonbladet Kvinna och på
Aftonbladet Nyheter. I texterna om forskning som teori utspelas en del av det
offentliga samtalet om olika vetenskapliga perspektiv på kön/genus och
sexualitet. Ibland är genus och feministisk teori föremålet för samtalet eller
debatten. Men jag kan i mitt material också se tendenser till att diskussioner om
genus och feministisk teori fungerar mer som katalysator för diskursiva strider
om andra värden. Det kan till exempel gälla politik eller kunskapssyn och
forskningskvalitet.

I den diskussion om forskning och vetenskapliga teorier om genus som
representeras i dessa texter ligger fokus på att problematisera och lösa upp
självklara kategorier. Vinklingen mot teoretiska perspektiv och texternas
abstraktionsgrad (de handlar inte om människor utan om företeelser) leder i flera
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fall till att konkreta mänskliga kroppar och de situerade villkor som den
biologiska kroppen innebär exkluderas helt ur texten. I sådana texter finns inte
samma inbjudan till identifikation som i de ofta mer konkreta nyhetstexterna
som framför allt Aftonbladet presenterar.

Också den tredje typen av forskningsanknutna artiklar, de som i huvudsak
tar upp forskning som verksamhet och institution, ingår i materialet från
kultursidorna samt i enstaka nyheter om universitets- och högskolevärlden och i
personporträtt på DN Familj. De här texterna behandlar bland annat den
akademiska genusforskningens historia och framtid och dess koppling till
(feministisk) politik och emancipatoriska mål. De förekommer i båda
tidningarna, men i första hand DN, eftersom kulturartiklarna därifrån utgör
mycket större andel av materialet än i Aftonbladet.

De två senare forskningsjournalistiska typerna bidrar, enligt min analys, till
en form av metadiskussion om forskning, i och med att de synliggör forskning
som företeelse och verksamhet, sätter ljuset på en del av dess sociala villkor och
visar att den kan vara föremål för debatt – inte bara en auktoritativ källa till
kunskap. Det typiska för kulturjournalistiken i mitt material är just att den intar
en uttalad position som aktör i det offentliga samtalet om frågor kring kön och
genus och i samtalet om frågor som rör forskning. Medan jag i nyhetstexterna
utläser förgivettaganden om kvinnor, män och könsbundna egenskaper, är
reproduktionen av sådana diskurser inte lika dominerande i materialet från
kultursidorna. I dessa texter reproduceras inte i första hand diskurser om kvinnor
och män, om femininitet och maskulinitet. Det naturaliserade och för givet
tagna är snarare olika genus- och kunskapsteoretiska synsätt, politiska ideologier
samt, i de flesta texterna, skribentens identitet som trovärdig auktoritet och
läsarens identitet som antingen bildad, införstådd och inkluderad i ett
gemensamt ”vi” med skribenten och andra implicita läsare, eller som mottagare
av skribentens monolog.

De reproducerade genusdiskurserna i mitt forskningsanknutna pressmaterial
kan rimligtvis tillskrivas både den forskning som artiklarna representerar och
kulturen i allmänhet, men min studie visar att medielogik och journalistiska
ramar bidrar till de diskursiva formationerna. Ett exempel på detta är att i
Aftonbladets nyhetstexter är diskursen om kön som biologi och skillnad mer
dominerande än i DN, liksom indelandet i könen som enhetliga sociala
kategorier. Jag kan se två huvudorsaker. Den ena är kvantitativ, i det att
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kvällstidningen innehåller större andel nyhetstexter om hälsa och sjukdom och
dessutom fler notiser och korta artiklar om skillnader i kvinnors och mäns
beteenden och om hur personer av olika kön attraheras av varandra.
Kvällstidningen har en annan dagordning. Den andra orsaken har att göra med
tidningarnas gestalningsmakt. De nyhetstekniker som innebär att negativa
aspekter betonas, att händelser och företeelser personifieras och att nyhets-
texterna bygger på polarisering och kontrastering, bidrar till att förstärka
betoningen på skillnad mellan kategorierna kvinnor och män – och en långt
driven användning av dessa nyhetstekniker präglar den lösnummerförsålda
kvällstidningen Aftonbladet mycket tydligare än morgontidningen DN.

Jag vill också hävda att reproduktionen av traditionella föreställningar och
genusdiskurser kan kopplas till det Hillevi Ganetz (2004) benämner mediernas
genusslentrian, som i sin tur har sin grund både i samhälleliga och kulturella
tankemönster och i mediernas och redaktionernas villkor och konventioner.
Bakom upprepningarna av för givet tagna enhetliga kategorier och bakom de
jämförelser där män och manliga egenskaper är den norm det kvinnliga jämförs
med finns knappast medvetna ställningstaganden utan snarare visar studien hur
kategorisering och åtskillnad mellan könen, exempelvis representationen av
kvinnor som svagare och sjukligare, byggs upp bland annat genom de
nyhetstekniker som bygger på förenkling, betoning av negativa aspekter,
tillspetsning, polarisering och kontrastering.

DISKUSSION: FORSKNINGS(ANKNUTEN) JOURNALISTIK

SOM IDEOLOGISKA FORMAT

På samma sätt som det är relativt ointressant att diskutera politik endast utifrån
frågor om hur olika grupper bäst ska infogas i det rådande systemet, utan att
fundera över om och hur själva systemet bör förändras – så är det som jag ser det
ointressant att analysera och diskutera representationer av forskning i medierna
utan att reflektera över medieformatens och genrekonventionernas betydelse. Här
gör jag ett försök att dra samman alla trådarna i en avslutande reflektion.

I nyhetsmaterialet handlar det om sjukdom och hälsa, kropp och köns-
skillnader i beteende, rättvisefrågor, jämställdhet och könsroller. Genom nyhets-
redaktionernas upprepade val att i första hand publicera forskningen som empiri
och resultat, och i första hand rön från medicin och samhällsvetenskaplig
forskning, reproduceras dessa ämnen som viktiga och relevanta och som
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producenter av rakt och enkelt presenterbara fakta. Kulturjournalistikens
forskningsrelaterade texter å sin sida följer traditionen att framför allt behandla
forskning inom humaniora och numera även genus- och queervetenskapliga
perspektiv inom olika ämnen. Genom kulturjournalistikens genrekonventioner
reproduceras denna forskning som något man kan reflektera över, problematisera
och bedöma.

Journalistikens rutinmässiga placering av ämnesområden och därmed
forskningsresultat och vetenskapliga tanketraditioner inom olika genrer både
reproducerar och förstärker också indelningen av vetande gällande kön och genus
i en del som handlar om politik och ekonomi, och en annan del som rör kultur.
Medan könssocialisation och könsroller/genusordning numera tar plats även på
nyhetssidorna vid sidan av medicinnyheter, om än i mindre grad, så hör frågor
om ifrågasättande av könskategorier och heteronormativitet fortfarande till det
kulturella. Indelningen förutsätter en grov åtskillnad mellan kultur å ena sidan
och politik och ekonomi å den andra, där det politiska av tradition uppfattas som
viktigare och mer samhällsrelevant (jfr Butler 2005:235ff; Rosenberg 2005:28ff).

Vad blir då kontentan av försöket att studera hur de journalistiska texternas
epistemologiska förhållningssätt verkar i representationen av just forskning om
kön och genus? En slutsats är att det finns ett ömsesidigt samspel mellan de
bevakade forskningsinriktningarnas epistemologi och journalistikens genre-
format. Vad jag menar är följande: i nyhetsmaterialet – vars journalistik präglas
av ideal som vikt och relevans, enkelhet, sanning och i praktiken ofta ett
objektivitetsideal – hittar vi i första hand hänvisningar till forskning som ingår i
ett positivistiskt paradigm och även forskning som innehåller inslag av
reduktionistiskt, förenklande tänkande. Medan en del av den forskning som
presenteras i notiser och korta artiklar, framför allt i kvällstidningen Aftonbladet,
får tjäna som underhållning och kuriosa, är det övergripande mönstret att
forskningens utsagor presenteras som oproblematiska fakta. Nyhetstexternas
forskningsrepresentation kommer på så vis att ingå i journalistikens konstruktion
av sig själv som trovärdig förmedlare av riktig och relevant information till
medborgarna.

På motsvarande sätt dyker frågor om genuskonstruktioner och identitet
framför allt upp i kultursidornas diskuterande och ofta abstrakta textformer. Det
sker i ett slags rundgång där arvet från akademin präglar kulturjournalistiken,
som i sin tur i sina genrebundna, institutionella och textuella rutiner och ritualer
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fortsätter välja ett visst innehåll och presentera det i vissa typifierade former. En
stor del av det genusvetande som presenteras i kulturartiklarna, nämligen den
forskning som fokuserar könskategoriernas sociala och kulturella grunder,
framträder därmed som en fråga för diskussion, bedömning och kritik, samtidigt
som de kulturjournalistiska genrerna i mötet med sådan forskning reproduceras
som kvalificerade deltagare och aktörer i det intellektuella offentliga samtalet.

Det kan således tyckas som att de olika urvals- och sorteringsmekanismerna
inom journalistikens diskursiva praktiker leder till att de olika paradigmen eller
epistemologierna inom forskning respektive journalistik förstärker varandra.
Nyhetsjournalistiken både förstärker och tillfredsställs själv av enkla, veten-
skapliga ”sanningar” om könens egenskaper och beteende, medan kultur-
journalistikens aura av intellektualitet, bildning och reflekterande hållning lättare
sammanflätas med den genusforskning som ifrågasätter, dekonstruerar och vrider
och vänder på begreppen. De vetenskapliga grundantagandena och teoretiska
hållningarna, de olika vetenskapernas ’identiteter’ både förstärker mediegenrernas
’identiteter’ och förstärks själva av genreindelningens olika urval och
presentationsformer. Somt är sant, somt är öppet för diskussion.

Kan jag då dra slutsatsen att den journalistiska representationen av köns- och
genusforskning bidrar till att reproducera traditionella och schablonartade
uppdelningar: av forskningen i en essentialistisk respektive konstruktivistisk
huvudinriktning och av journalistiken i en förenklande och lösnummersäljande
respektive en som kräver vissa förkunskaper och inbjuder till en reflekterande
läsarposition? Å ena sidan är mönstren tydliga. Genom sin upprepade,
rutinmässiga placering av olika typer av forskning inom olika genrer reproducerar
och kanske också förstärker tidningarna vad C. P. Snow redan 1959 kallade ”de
två kulturerna” (Snow 1959/1993:3f; Collini 1993:vii). Kulturerna uppbars
enligt Snow av å ena sidan ”de litterärt intellektuella” och å andra sidan
(natur)”vetenskapsmännen”125 och relationen mellan dem präglades av ömsesidig
misstänksamhet och brist på förståelse. Även om en sådan formulering kan ses
som alltför förenklad generaliserande så ligger har den fortfarande viss relevans.
Idag kan man visserligen se att det inom vissa forskningsområden förekommer

                                           

125 Begreppet science och scientist syftar i engelskan endast på naturvetenskap, om det inte föregås
av något bestämmande begrepp, som i exempelvis ”the social sciences”.
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fakultets- och ämnesöverskridande samarbeten, som både kan öka olika
forskningskulturers förståelse för varandras villkor och traditioner och bidra till
att förändra desamma. Men dessa processer har inte gjort några avtryck i mitt
forskningsrelaterade tidningsmaterial från 2001. Å andra sidan kan jag i mitt
material utläsa variationer och dra slutsatsen att brott mot genrekonventionerna
är möjliga.

Att utifrån skillnaderna mellan genrerna uttala sig om vilka läsargrupper som
nås av vilken typ av forskning om kön och genus är minst sagt vanskligt och
innebär en risk att på ett schablonmässigt sätt dela in läsare i exempelvis hög- och
lågutbildade och automatiskt koppla dem till en viss typ av läsvanor. Däremot
kan jag med fog säga att texter om kvinnor och kvinnlighet respektive män och
manlighet som enhetliga biologiska eller sociala kategorier oftare presenteras på
sätt som i texten skapar en implicit läsare som måste lockas till läsning och
behöver enkla, kategoriska budskap.

Den senaste forskningen och teoriutvecklingen inom genusforskningens olika
områden återfinns framför allt inom kultursidornas genrekonventioner, vars
underförstådda kunskap och blinkningar till en implicit införstådd läsare, leder
till att forskningen på kultursidorna presenteras framför allt för de redan invigda.
Om man ser detta som ett problem eller inte beror på perspektiv. I relation till
den tydliga uppdelningen av olika slags forskning om kön och genus på olika
genrer i den forskningsrelaterade journalistiken, får de genrebundna läsartilltalen
avgörande betydelse för vilka läsare som får veta vad – i alla fall genom sitt
tidningsläsande.

En fråga som i det här sammanhanget är viktig att ställa sig, och som
måhända en del av bokens läsare redan har undrat över, är vad man egentligen
kan förvänta sig av journalistisk verksamhet och de enskilda reportrar, redaktörer,
redigerare och andra yrkesgrupper som påverkar innehållet. Är det alltför
idealistiskt att tala för förändringar av de diskursiva mönster som jag har granskat
och som jag hävdar har sin grund både i mediernas villkor och i genrebundna
rutiner och konventioner? Jag ställer frågan utifrån två perspektiv.

För det första kan man liksom Harald Hornmoen (2003:kap.7) ifrågasätta
om det egentligen skulle gynna den forskningsanknutna journalistiken som genre
att synliggöra vetenskapens politiska dimensioner, värderingar och osäkerhet –
och då avser jag inte bara den forskning som redan idag är föremål för kritisk
granskning, utan även medicinsk forskning och naturvetenskapliga ämnen.

•
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Journalistikens trovärdighet är ju bland annat kopplad till objektivitetsideal,
opartiskhet och neutralitet, värden som forskning och forskare vanligen blir
tilldelade i samhället och som gör dem till trovärdiga källor. Kan det vara så att
journalistikens behov av forskningskällor, och de legitimerande värden som
forskning står för, i det dagliga arbetet väger tyngre än yrkesideal om att kritiskt
granska just den delen av samhälle och kultur?

För det andra, vad kan man förvänta sig när det gäller viljan, orken och tiden
att förändra journalistiken? Journalistisk verksamhet har sina ramar och
begränsningar och någon form av genrekonventioner behövs – både som rutiner
för att det vardagliga journalistiska arbetet ska kunna fungera och som invanda
former för läsarna att förhålla sig till. Jag vill ändå tro att reflektioner över hur
genusdiskurser reproduceras i mötet mellan medier, journalistik och forskning
kan få större plats på dagordningen inom såväl forskning som journalistik.

Min studie ger fog för att hävda att mediernas institutionaliserade former och
logiker, deras dagordningar och gestaltningsformer bidrar till att reproducera
vetenskapens olika världar, där exempelvis humaniora och naturvetenskap
befinner sig i olika rum där olika former av vetande om kön och genus ges
utrymme på olika villkor. De ideologiska konsekvenserna av detta kan inte
skyllas vare sig på mediernas eller forskningens aktörer ensamma, utan är följden
av ett komplext samspel mellan forskarsamhälle, medier och publik. Däremot är
ingen fri från ansvar för att ifrågasätta rådande mönster och reflektera över
språkets och (de journalistiska) representationernas diskursiva makt.
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Summary

GENDER & GENRES

– RESEARCH-RELATED GENDER DISCOURSES

IN THE DAILY PRESS

Background and purpose

Questions about women and men, and about the importance of sex and gender,
are, and have been, historically, the object of scientific interest as well as the
subject of political discussion and controversy. In recent decades,  there has been
an increase in research in both the area of biological sex differences and their
importance for health, psychological characteristics and behaviour,  as well as the
area of social and cultural gender constructions related to social structures and
power relations.

Over the same period, the media’s use of expert sources, among them
researchers from different disciplines, has also increased. In daily news reports as
well as in media debates, media audiences are exposed to research-based
statements about women and men, femininity and masculinity, and sex and
gender.

At the centre of this study lies the question of how research-related media
texts contribute to the social construction of sex and gender conceptions when
they use research, either as a main source, or to support or comment on specific
issues and statements, from the political arena, for example. The principal aim of
the study is to analyze and problematize the ways in which different types of
newspapers and genres reproduce, or contribute to change, in existing gender
discourses.

More precisely, I study newspaper articles from different genres and editorial
sections in order to analyze their representations of scientific theories, research
results and conclusions about sex and gender. The genre traditionally called
science journalism constitutes only a small part of the material. The main focus
lies on the journalistic genres of news and culture.  Material was collected from
two Swedish newspapers during the year 2001: the national morning paper
Dagens Nyheter (DN), and the national evening paper Aftonbladet. After years
of feminist and other criticism of reductionist, biological explanations of
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differences between women and men, I wanted to investigate the media
representation of different research traditions in the area. The year that I started
my study, 2001, was also a period when a public debate on gender theory and
feminist research was starting to take place in the media arena.

The papers were selected for two reasons. First, they are the two newspapers
in Sweden with the largest circulation figures and it can therefore be assumed
that they reach a mass audience. Second, I work on the assumption that the two
papers’ different positions in the media market and their different media logig
would have effects on how they represent issues on sex and gender, and also on
how they represent the scientific sources. While the subscription-based morning
paper does not have to convince its readers to purchase on a daily basis, the
evening paper does, and therefore adopts more accentuated media dramaturgical
principles and techniques.

In line with the critical tradition of discourse analysis, one important
starting-point of my study is that even social action and organization related to
sex/gender is discursively constructed. It is therefore of great importance to
analyze, problematize and question the media representations and their use of the
legitimacy and authority of science and researchers.

Theoretical starting points and analytical perspectives

In this study I conceive of media and journalism, as well as research, as
important signifying practices with discursive power, that is, the power to define
what the important issues are, which problems to discuss and solve, as well as the
power to present explanations and possible solutions. Its power extends to
regulating what can be said by whom, which perspectives are represented, which
standpoints and views are seen as plausible and thereby established and
reproduced. In the media’s discursive power lies a) the agenda-setting function,
that is, the decisions about what is to be presented and placed on the public
agenda, and b) the power of framing, of deciding how to present events, issues
and phenomena. In this case, the agenda-setting function consists of the
decisions about what kind of research questions and results on women and men,
or aspects of sex/gender, the papers present to their readers, and the framing lies
in how this knowledge is represented. Thus the theories of discourse, agenda-
setting and –framing are related to the questions: what kinds of knowledge on
women and men, and biological, physiological, psychological, social and cultural

•
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perspectives on sex/gender are represented; how are they described; and how do
content and form contribute to the (re)production of, or change in, gender
discourses?

By gender discourses I refer to patterns and order in our ways of thinking,
talking and representing sex and gender, on two levels. First, the concept refers to
our symbolic and social construction and reproduction of gender and gender
order; that is, categorizations and conceptions of women and men, femininity
and masculinity, and also conceptions and ideas about these categories’ spaces
and positions in society and culture, including different kinds of asymmetries
and power relations. Second, gender discourse refers to how we conceive and
understand sex and gender as phenomena or processes; what they are and/or how
they are constructed socially and culturally.

I find these dimensions of gender discourses indissolubly interrelated.
Certain concepts of sex/gender must be taken for granted if certain statements
about men and women are to be possible. Moreover, what we have learned about
men and women, and masculinity and femininity, limits how we perceive and
think about what sex/gender is. My theoretical tools for analysis, discourse
theory, theories on gender construction and genre theory, all consider meaning
production as a consequence of repetition, conventions and routine. Repetitions
of signs (in this case words) related to both gender and research, and the linking
of certain signs to others in special combinations within specific media traditions
and genre conventions, are all part of the (re)production of gender discourses.

Material and methods

The material for the study was collected by searching the databases Presstext
(DN) and Mediearkivet (Aftonbladet). The search words used were forms of sex,
gender, woman, man, equality and feminism, in combination with forms of
research, theory and study. In total the study covers 219 texts, 100 from Dagens
Nyheter and 119 from Aftonbladet.

To investigate the newspapers’ representations of research-related knowledge
on sex and gender, I used a combination of analytical strategies and methods.
First of all, a combination of content analysis and thematic analysis was used to
obtain an overview of the distribution of subjects, themes, research disciplines
and perspectives on sex/gender in the two papers, their genres and editorial
sections.
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A qualitative analysis of text and language was undertaken with
methodological tools from different traditions of discourse analysis. It was
performed on a smaller quantity of material, with a focus on the journalistic
genres which were represented most in my study, namely those of news and
culture. The analytical tools used to deconstruct statements and discursive
patterns related to sex/gender were: the choice of signs (words), the combination
of words, the association or articulation of words with other words, and
metaphorical descriptions. I also analyzed how the slanting of the news in
headlines and standfirsts as well as journalistic dramaturgical techniques such as
simplification, polarization and emphasis on conflict, formed the statements
related to sex/gender.

To draw conclusions about what kinds of research and theory on sex and
gender are made available to the readers of different editorial sections, aspects of
genre format and reader address were analyzed and discussed. Among other
things I looked at the level of concretization and abstraction, and at what kinds
of identity categories were used to promote the identification of the readers with
the issue of the article: illness for example, or health care treatment, equal wages,
sexual attraction.

Gender discourses in different newspaper types, genres and
editorial sections

Finding variations in both content and form, I divided the material into three
different types of research-related journalism, with their respective focuses on
research as result, research as theory, and research as social activity and institution.

Focus on research as result dominated the news genres in texts from all the
editorial sections of my material. The most common theme was medical news
about illness, disease, health issues and treatment. In this news, a discourse of sex
as biological category and difference prevailed, constructed through
categorization, comparison and normalization. Another common theme in the
news was that of equality issues in society and the home. In these texts the focus
was on gender as social category. In both medical news and news about equality
issues in the public and the private sphere, gender order was constructed through
asymmetries in the discursive distribution of agency between men and women in
relation to specific problems, causes and solutions.

•
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There were differences though, in both content and form, between the two
papers and between editorial sections. I attribute these differences to economic
factors and the general differences between the papers regarding their need to sell
in the media market, and to the different policies of the editorial sections. To
take two examples: all the material from the evening paper made greater use of
media dramaturgical techniques such as harder slanting of the news,
simplification, and polarization. It also personified accentuating identity
categories like “women”, “men”, “boys” or “girls”, while the morning paper
focused more on the phenomenon described than on the people. As a
consequence, the discourse of difference is generally stronger in the evening
paper than in the morning paper. The other example has to do with the policy of
the different editorial sections. While the general news section (Aftonbladet
Nyheter) was dominated by news items and short articles on women’s and men’s
health, and about differences in both biology and behaviour, almost all the news
articles in the woman’s section (Aftonbladet Kvinna) focused on equality
between men and women and on both traditional and changing gender roles.

In the news texts there was a general lack of journalistic distance and critical
attitude towards the reseach(-ers) as sources, although there were some
differences between general news reporters and the news from specialized
editorial sections.

In the journalistic material from the Culture section, the focus on research
results was found in texts that describe and/or discuss new research on female
writers for example, or historically important feminists. With this, the sign
“woman” is associated with agency and struggle, while the sign “men” is almost
invisible in the texts. Men are only present as absence, represented as part of an
unequal social structure,  against which women agents are revolting. With these
textual patterns, reproduced by research and the media texts, men are less linked
to individual and collective agency and responsibilities, while women are not
linked to the reproduction of social and cultural gender patterns.

Focus on research as theory and as activity and institution are almost
exclusively represented in the cultural articles. Descriptions and discussions of
theoretical perspectives on the construction of gender heteronormativity and
normality, are found mostly in research-related essays and criticism of theses and
other scientific texts. Reports and opinion columns on gender and feminist
research activities and institutionial issues represent the academic discussions on
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issues such as the changes in, and the future of gender research, and the question
about its relation to feminist, emancipatory projects. These kind of research-
related media texts can contribute to the notion of research as a human activity
influenced by social factors and theoretical standpoints – in contrast to the image
of neutral observations by objective scientists.

Conclusions and discussion

In my study of gender discourses in research-related media texts, with its primary
focus on news and cultural journalism, I can see an interplay between research
traditions and genre conventions in the (re)production of gender discourses.
Since the news sections repeatedly choose to publish research as empiric and in
the form of results, and then within that, primarily findings from medicine and
the social sciences, these areas are reproduced as important and relevant, and as
producers of objective, true knowledge that can be presented as simple facts.
Research-related texts in culture journalism, on the other hand, follow the
tradition of primarily treating research within the humanities, and nowadays also
gender and queer theoretical perspectives within different disciplines. Through
the genre conventions of culture journalism this research is reproduced as
something that you can reflect upon, problematize, criticize, form an opinion of,
and judge.

These patterns are not, of course, created exclusively in the media’s discursive
practices, but also in the academic world and other parts of society. But media
and journalism, however, by routinely placing certain kinds of subjects and
thereby even certain kinds of research results and theoretical traditions in
different genres and editorial sections, reproduce and reinforce the dividing up of
knowledge concerning sex and gender, into one part dealing with politics and the
economy, and another part dealing with culture. While research concerning
gender socialization and gender roles is found in the news section alongside
medical news, for example, theory and research focusing on gender
categorization, heteronormativity and other processes of othering and
normalization are considered as cultural matters. The division presupposes a
distinction between culture on the one hand and politics on the other, in which
politics is traditionally regarded as more important and more socially relevant (cf
Butler 2005:235pp; Rosenberg 2005:28pp).
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On the basis of analysing my material, it would appear that there is a mutual
interplay that there is a mutual interplay between the epistemologies of the
represented research and the genre formats of the newspapers. The news, whose
ideals are those of importance, relevance, simplicity, truth and objectivity,
primarily present research that is part of a positivist paradigm and makes
statements about facts and the state of things in reality. The research-related
news, then, functions as part of news journalism’s construction of itself as a
trustworthy transmitter of correct and relevant information to the citizens.

In a corresponding way, questions about gender construction and identity
primarily appear in the culture section. This happens through a kind of loop, in
which the heritage from literary and academic genres characterize the culture
journalism, that in its turn repeatedly covers those areas and presents it in its
special ways. With this, much of the gender research presented in the culture
section appears as issues to reflect on, problematize and discuss. This happens at
the same time as the cultural journalistic genres, in their meeting with that kind
of more or less relativistic and reflexive research traditions, are reproduced as
qualified participants in the intellectual public debate. Thus, the epistemological
and theoretical perspectives of research and media genres seem to reinforce each
other.

To draw conclusions about which kind of research-based knowledge is made
available to which kind of reader groups, on the basis of differences between the
papers, genres and editorial sections, would be more than difficult and involve
the risk of classifying readers according to their educational background, for
example, and automatically relate them to different reading habits. From my
study, however, it is reasonable to draw the conclusion that research-based
statements about men and women, and about  masculinity and femininity as
uniform categories, biological or social, are mostly presented in forms that
construct an implicit reader who has to be enticed to read and who needs
simplified and unequivocal messages. The latest development of gender theory
and research in different areas is presented in text forms that imply previous
knowledge and invite to a reflexive reading.

Whether or not one considers that a problem depends on one’s perspective.
My study, though, gives reason to argue that media logic and institutionalized
genre conventions contribute to the reproduction of science and research as
different worlds and cultures, in which, for example, the natural sciences and the
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humanities are to be found in different media spaces, and in which different
forms of knowledge about sex/gender are given space on different conditions and
in different forms. The ideological consequences of those patterns cannot be
blamed on either media or research, but are the result of a complex interplay
between research society, the media and the public. However, this absolves no-
one of the responsibility to problematize and question existing patterns and
reflect upon the discursive power of language and journalistic representations.

Språkgranskning: Neil Gosser-Duncan
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http://koncernen.aftonbladet.se/tidningen/tidningen_i_siffror/
2007-11-08

DN Info: Visioner och mål:
http://www.dn.se/Dnet/jsp/polopoly.jsp?d=602&a=4514
2007-11-08

Tidningen: Journalistiken: (AB)
http://koncernen.aftonbladet.se/tidningen/journalistiken/, 2007-11-08
Tidningen: Policy (AB): http://koncernen.aftonbladet.se/tidningen/policy/.
2007-11-08

INTERVJUER
Larsson, Christina. Tidigare redaktör för Aftonbladet Kvinna. (2006-01-12)

KÄLLMATERIAL
Aftonbladet Ledarsidan
AB/osignerad 2001-02-01 M:s unkna motargument (ledare)
AB/osignerad 2001-04-17 Det onda arbetet (ledare)
AB/Petersen 2001-05-30 Kul figur i partiprogrammen (debatt)
AB/Petersen 2001-07-05 När p-piller gör ont (debatt)
AB/Regnèr 2001-07-15 Lågt barnafödande inte kvinnornas fel

(ledare)
AB/Petersen 2001-09-26 De får lita till stjärnorna (debatt)

Aftonbladet Debatt
AB/Fölster 2001-07-27 Kvinnoföretagare hindras av politisk

diskriminering
AB/Olsson 2001-10-24 Läkarnas svek mot offren för vestibulit
AB/Lindeborg 2001-11-26 Föraktet för kvinnor bakom hatet mot väst
AB/Movahed 2001-12-05 Repliken: Hårresande, Lindeborg!
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Aftonbladet Nyheter
AB/Mårtensson 2001-01-05a
(ej forskning i denna artikel, men
i kommenterande artiklar intill)

”En försörjd man är osexig”. Lena, 37, har
svårt att acceptera att hon tjänar mer än vad
hennes man gör. Han har tappat sin
mansroll.

AB/Mårtensson 2001-01-05b Forskaren: Kvinnor som har högre lön än
mannen är inte mer jämställda

AB/Mårtensson 2001-01-05c Beteendevetaren: Hög status viktigt
AB/Bratt 2001-02-01 Homosexuella: Adoptionsrätt föreslås
AB/Stenius 2001-02-06 Adoption för homopar: vad är bäst för

barnet?
AB/Hansson 2001-03-01 Nytt vaccin mot cancer i livmodern
AB/Wennman 2001-03-15 Forskare: Ketchup dunderkur för trötta

spermier
AB/TT 2001-03-23 Kvinnor mår ofta illa efter narkos
AB/Hougner 2001-03-30 Yrkena som ökar risken för cancer
AB/Peruzzi 2001-03-31 Forskare: Modiga män är lyckligare
AB/Lindham 2001-04-07 Klackarna i taket för alla stilettfans: Ny

forskning: Foträta skor farligare än
högklackade

AB/Engström 2001-04-12 Drick sprit – och bli smal … men bara om
du äter fettsnålt

AB/Lindham 2001-04-17 P-piller kan minska risken för cancer
AB/osign. 2001-04-22
(källa New Scientist)

Doften visar när det är dags att göra barn

AB/Hansson 2001-05-10 ”Homosexuella kan bli hetero – om de bara
vill”

AB/Kendel 2001-06-22 Värt att veta – Sniff, sniff … så hittar du din
kära. Svettas – och du kan fånga din stora
kärlek i midsommar

AB/osign. notis 2001-06-22 Företag säljer feromonspray
AB/Uddenfeldt 2001-08-03 I en queer värld är alla lika
AB/Olsson, Belinda 2001-08-08 Feminism för egen vinning (krönika)
AB/Mårtensson 2001-09-01 Vuxna mammor gör de flesta aborterna.

Singeltjejer och strulande tonåringar lyser
med sin frånvaro i ny rapport.

AB/Larsson 2001-09-03 Svenska födelsetalen de lägsta sedan 1700-
talet. Aftonbladet granskar barnkrisen i
Sverige.

AB/Larsson 2001-09-04a Aftonbladet granskar barnkrisen i Sverige.
Experter: Sverige kommer att kollapsa om vi
inte får fler barn.

•
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AB/Larsson 2001-09-04b Det är onaturligt att inte skaffa barn.
Aftonbladet granskar barnkrisen i Sverige.

AB/Larsson 2001-09-04c Aftonbladet granskar barnkrisen i Sverige.
Sara, 19: för mig är det inte normalt att
skaffa barn.

AB/Barkeman 2001-09-05 Fråga din mamma – innan det är för sent.
Generna bestämmer när du kommer i
klimakteriet.

AB/Vallgren 2001-09-05 ”Ät oftare – bli smalare” Studie visar att
magra män äter fem gånger om dagen

AB/Barkeman 2001-09-08 Sökes: världens bästa vits
AB/TT 2001-09-09 Viagra kan bli mindre effektivt efter två år
AB/Bergman 2001-09-11 Svenska barn har 536 leksaker var
AB/osign. Notis 2001-09-11 Män med hemmafru tjänar mer
AB/Hougner 2001-09-13 Chips och godis ökar risken för gravida att få

kramp
AB/Barkeman 2001-09-15 Könshormon gör att kvinnor lever längre
AB/Uddenfeldt 2001-09-18 Skilsmässor på jobbet smittar. Om dina

kolleger skiljer sig ökar risken för ditt
äktenskap

AB/Barkeman 2001-09-29 Nu är det bevisat: Vi skrattar på olika sätt

AB/Larsson 2001-10-14 Nu är det mamma som bestämmer
AB/Castelius 2001-10-17 Hon gör sina barn sjuka. Mikaela: De borde

låsa in mig och kasta bort nyckeln
AB/Castelius 2001-10-17 Mammorna har ofta en tragisk bakgrund
AB/Blanksvärd 2001-10-20 Livräddande eller skadligt ? Ny

mammografistudie vållar strid bland
experterna

AB/Ohlsson 2001-10-21 Var tionde har en mobil bara för hemligheter
AB/Mårtensson 2001-10-21 Flickornas kön kom bort i nya ordboken
AB/ DPA-TT 2001-10-24 Kvinnor är mer oroliga än män
AB/Lagerwall 2001-10-25 Kvinnor kan få ny livmoder – av sin mamma

Experiment ger barnlösa hopp
AB/Hougner 2001-10-26 Tandläkarstämman Slutsnarkat med ny

tandställning
AB/Olsson 2001-10-31 Skidoverall – rätt plagg för en oseriös debatt

(krönika)
AB/Hansson 2001-10-31 Kurvan som visar lönefällan. Kvinnor som

föder barn kommer aldrig i kapp männen i
lön.

AB/Barkeman 2001-11-19 120 – här går gränsen. Vi blir allt äldre –
men till sist säger kroppens celler stopp



272

AB/Peruzzi 2001-12-03 Män sämre på att använda solskydd – därför
drabbas fler

AB/Lagerwall 2001-12-20 ”Avskaffa gynstolen”
AB/Hansson 2001-12-23 Män rimmar bara med halva hjärnan

Aftonbladet Kvinna
AB/Larsson 2001-01-03 Forskare: Klitoris är ett 10 centimeter långt

organ
AB/Larsson 2001-01-04 Männens makt större även ute i

föreningslivet
AB/Larsson 2001-01-29 Vem tar ansvar när en tjej slår en tjej? I USA

är våld i homosexuella relationer lika vanligt
som våld hos heterosexuella

AB/Gustavsson 2001-02-01 Unga väljer familjen före jobbet
AB/TT 2001-02-19 Dyslexi drabbar flickor lika ofta som pojkar –

men det upptäcks inte
AB/ Nordström 2001-02-23 Kvinnor hjälper män att klättra – vill inte bli

chefer i kvinnodominerade yrken
AB/Gustavsson 2001-02-26 ”Ta kvinnodebatten tillbaka till 70-talet”

Professor tycker forskningen om kvinnor
blivit för filosofisk

AB/osign. Notis 2001-03-16 Flickor vill hålla vikten – pojkar vill bli mätta
AB/Gustavsson 2001-03-20 Allt kan förändras men pappa är du för alltid
AB/Gustavsson 2001-03-23 Arbetslivsinstitutet sparar på jämställdhet
AB/Gustavsson 2001-03-23 På nätet låter hon som en hel karl
AB/Popova 2001-03-27 Susanna Popova: Vad har manliga

förskollärare gemensamt? (krönika)
AB/Lagerwall 2001-03-27 Livet på luckan mjukare än vi tror. Tjejen

som gjorde lumpen ger en ny bild av killar i
uniform

AB/Larsson 2001-04-04 Varför gråter du när du är arg, Amelia?
Psykolog: Tårarna döljer kvinnors ilska och
ger män felaktiga signaler

AB/Carlsson 2001-04-05 Kafferep på livstid? Invandrarkvinnor får laga
mat och sy täcken men kommer aldrig att få
jobb

AB/Lagerwall 2001-04-06 Mormor super minst. Men inte av moraliska
skäl – hon blir lika full fast på mindre sprit

AB/Gustafsson 2001-04-10 Kvinnors orgasm – från sjukdom och skam
till lovlig lycka

•
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AB/Nordström 2001-04-17 Männens sista fäste: hos brunnsborrarna. De
sista enkönade jobben – kvinnorna håller
stånd i syslöjden

AB/Lagerwall 2001-04-23 Så vill 7-åringarna se far och mor. Pojkar och
flickor i första klass ser 50-talets könsroller
som förebild för mannligt och kvinnligt

AB/Hansson 2001-05-10 Hon är hemma – även om hon tjänar mer –
Ny undersökning: Attityder – inte pengar –
styr föräldraledigheten.

AB/osign. (källa Sunday Times)
2001-05-15

Alla räknar med att kvinnor ska tjäna mindre

AB/Vallgårda 2001-05-18 Bort med gubbväldet i sametinget – Nu vill
kvinnorna ha hälften av makten, renarna och
marken

AB/Vallgårda 2001-05-21 ”Jag trodde det skulle vara som en operation”
– Ny undersökning: svenska BB gör
invandrarpappor jämställda

AB/Larsson 2001-05-30 Flykten från landet – dålig affär för tjejer. Ny
avhandling: Killar tjänar mer på att lämna
glesbygden

AB/Gustavsson 2001-06-07 Kvinnliga lärare: Män, vi behöver er.
Forskaren Eva Gannerud: Vi är uppvuxna i
tron att manlighet = auktoritet

AB/Nandra 2001-06-13 - Miljön är skapad för männen
AB/Mårtensson 2001-06-15 Pappan krisar också när babyn kommer
AB/Moberg 2001-06-20 Kvinnor idag skäms över sina förmödrar
AB/Gustavsson 2001-06-22 - Jag vill visst klättra! – Nu kommer första

läroboken om varför kvinnor halkar efter
AB/osign. Notis  2001-07-02
(källa The Independent)

Håll ögonbrynen högt när ni flirtar, tjejer!

AB/Gustavsson 2001-08-14 Tonårshäxan – bra för kvinnor Feminister
listar de bästa förebilderna i tv

Aftonbladet Hälsa
AB/osign. 2001-03-10 Syndrom kan ligga bakom yrsel
AB/Holm 2001-03-31 Därför blir vi bara tyngre och tyngre. För

varje år går medelsvensson upp ett halvt kilo
AB/osign. Notis 2001-03-31 Spermier blir pigga av tomat
AB/osign. Notis 2001-04-07 Akupunktur istället för östrogen
AB/osign. notis 2001-04-07
(källa Reuters Health)

Meditera – slipp smärtan

AB/Tiwe 2001-04-07 Dokument: Smärta Sök hjälp för smärtan –
innan den blir kronisk
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AB/osign. 2001-04-28 (källa
Centrum för Idrottsforskn.)

Smalmat skyddar mot bröstcancer

AB/sign. RA 2001-09-04 Kanske inte så nyttigt ändå … (om
vindrickande)

AB/sign. JS 2001-09-04 Breda höfter kan rädda liv
AB/sign. PH 2001-09-18 Lakrits – rena lustdödaren för män (även

30/10)
AB/Holm 2001-09-18 När han inte längre vill… Tappad sexlust lika

vanligt hos män som hos kvinnor
AB/Milstead 2001-09-25 Låt inte svartsjukan ta över förhållandet
AB/Sjögren 2001-10-02 Dokument: Spelberoende Det finns en väg ut

ur cirkeln
AB/sign. PH 2001-10-09 Motion minskar risken för cancer
AB/sign. PH 2001-10-30 Lakrits minskar sexlusten hos män
AB/Ernemo 2001-10-23 CLA håller koll på fettcellerna
AB/Hougner 2001-10-26 Tandläkarstämman. Slutsnarkat med ny

tandställning

Aftonbladet Sport
AB/Bank 2001-12-12 Kravet på att bilda familj på väg att försvinna

Aftonbladet Kultur
AB/Carlsson 2001-01-11 Ett slag under bältet
AB/Annell 2001-02-13 Är vi kanske lite av både och? (recension)
AB/Deland 2001-06-25 Den sanna bilden av Foucault. Mats Deland

läser en av 1900-talets viktigaste filosofer
AB/Stahre 2001-07-04 Har någon rätt till barn? (debattartikel om

socialstyrelsens remissvar angående
homoadoptioner)

AB/Stahre 2001-07-13 Synd, hot & kärlek. Ulrika Stahre läser om
homosexualitet under förra seklet

AB/Ulmanen 2001-07-23 När mamma tog makten. Petra Ulmanen om
patriarkatets kris – och den nya,
demokratiska familjen

AB/Hammarström 2001-08-05 Från kvinnor till människor? (anmälan av
KvT:s temanummer om akademin)

AB/Hammarström 2001-08-06 Befria de kvinnliga författarna! Camilla
Hammarström om den feministiska
litteraturforskningens triumfer och
tillkortakommanden – första delen

AB/Hammarström 2001-08-07 Låt inte könet styra allt (som ovan – andra
delen)

•
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AB/Hammarström 2001-10-01 Det onda arvet. Camilla Hammarström läser
om kolonialismen – förr och nu (recension)

AB/Andersson 2001-10-21 Kärlek, på gott och ont (recension av
litteraturhistorisk bok)

AB/Stahre 2001-11-18 Mannens kris når ytan. Ulrika Stahre dimper
ner bland könen – i både text och konst

DN Ledarsidan
DN/Wold 2001-01-30 Kolumn/Agnes Wold: En sorts gästarbetare

utanför systemet (krönika)
DN/osignerad 2001-02-02 Adoptivbarnets bästa (ledare)
DN/osignerad 2001-05-21 Forskare på fel sida dörren (ledare)
DN/osignerad 2001-10-08 Sjuktal kräver granskning (ledare)
DN/Hadley-Kamptz 2001-11-27 Våld/Isobel Hadley-Kamptz: En tyrann inom

oss alla (kommentar)
DN/Kjöller 2001-12-15 Våld mot kvinnor/Hanne Kjöller: Blinda

fläckar kostar liv

DN Debatt
DN/Britton, Akuffo 2001-01-08 Striden om statsanslagen: ”Bryt gubbväldet i

forskarvärlden”
DN/Charles, Ingvardsson,
Westerholm 2001-02-11

Nya siffror om könsdiskriminering inom
vården: ”Äldre kvinnor får sämre läkemedel”

DN/Winberg, Nordh 2001-03-
07

Margareta Winberg och Sture Nordh
presenterar ny Sifo: ”Barn missgynnar
kvinnans karriär”

DN/Rembo, Schyman
2001-04-02

Gudrun Schyman och Sonja Rembo om ny
undersökning: ”Vården tar inte benskörhet
på allvar”

DN/Thurdin 2001-06-19 Görel Thurdin dömer ut jämställdheten i ny
rapport om transportsektorn: ”Statliga verk
missgynnar kvinnor”

DN/Bel Habib 2001-08-06 Forskare pekar på sämre villkor för kvinnligt
företagande: ”Aktiebolagslagen ny kvinnofälla

DN/Berggren 2001-09-06 Könskvotering: Rothstein kämpar mot
spöken.

DN/Magnusson, Palmgren
2001-10-29

Cancerforskare presenterar nya rön om varför
mammografin missar tumörer: ”Östrogen gör
cancern osynlig”

DN/Tillqvist, Andersson,
Damberg, m fl 2001-11-30

Ny Temoundersökning bland värnpliktiga
avslöjar: ”Minoriteter kränks grovt i
försvaret”
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DN/le Grand, Szulkin, Tåhlin
2001-07-02

Två regeringsutredningar avslöjar grova
orättvisor i arbetslivet: ”Dramatiskt lönetapp
för offentliganställda”

DN/Hetzler, Persson 2001-12-06 Ny undersökning om ensamstående
föräldrar: ”Var fjärde är man”

DN/Winberg, Ringholm,
Lundby-Wedin 2001-12-09

Repliken: ”Ökade löneskillnader hjälper inte
kvinnor”

DN/Ytterberg 2001-12-16 Repliken: ”Nonsens om diskriminering,
Leijonhufvud”

DN/Meyersson-Milgrom
2001-12-20

Ny statistik visar på små löneskillnader
mellan könen: ”Män är mer produktiva än
kvinnor”

DN/Leijonhufvud 2001-12-23 Repliken. ”HomO blundar när adoptivbarn
diskrimineras”

DN/Andersson, Thoursie
2001-12-28

LO angriper regeringen för orättvisor mellan
än och kvinnor: ”Lönepolitiken helt
bortkastad”

DN Inrikes
DN/Bojs 2001-02-12 Människans arvsmassa: Gener färre men

mångsidigare
DN/Bäck 2001-03-02 Vetenskap/p-piller för män: Protein hjälper

spermier utvecklas
DN/Jacobsson 2001-03-08 Internationella kvinnodagen. Enkät/Vad är

det mest uppmuntrande som har hänt för
kvinnlig frigörelse under din livstid?

DN/Byström 2001-06-05 Allmän kontroll av prostata övervägs
DN/Johansson 2001-06-15 Sjukvård på männens villkor: Kvinnor får

sämre vård än män
DN/Fredholm 2001-07-20 Vetenskap: Nya p-piller ökar risken för

blodpropp
DN/TT 2001-07-31 Östrogen misstänks ge lungcancer
DN/Engström 2001-08-02 Homorörelsen: Lika svårt som förut att

komma ut
DN/Bojs 2001-08-30 Vetenskap. Lukt påverkar könshormon
DN/Hellbom 2001-09-04 Kvinnors hjärtflimmer farligast
DN/Beckman 2001-10-15 Islam i Sverige. Islam försvenskas i snabb takt
DN/Hellbom 2001-10-26 Snarkare kan få problem att svälja
DN/Bodström 2001-12-05 Svenska elever bra på att läsa
DN/Johansson 2001-12-31 En plats i vården/del 4: Män får bättre vård –

kvinnor ses som gnälliga

•
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DN Ekonomi
DN/Keller 2001-03-06 Massiv kritik mot Trygg Hansa
DN/Björklund ”Varning för tidspressade styrelseproffs”
DN/Andersson 2001-07-05 Arbetsmarknaden könsuppdelad
DN/Welinder 2001-07-08 Fonder i veckan: Kvinnor har blivit djärvare
DN/Larsen 2001-09-27 Fonder: Val efter klass i PPM

DN Jobb
DN/Nolin 2001-04-22 Telia satsar på papporna
DN/Keller 2001-10-21 Stress: Stress går att mäta med ny metod

DN Bostad
DN/Reichwald Kvinnor flyttar oftare till stan

DN Kultur
DN/Gavanas 2001-01-03 Kulturessä: En god fader
DN/Olsson 2001-01-09 Emma Olsson: Hoppas det är ett skämt,

Expressen
DN/Witt-Brattström 2001-01-10 Kultur essä. Som kvinnan, så juden
DN/Rudbeck 2001-01-16 Litteratur: Kontroversiellt kodord. Social

konstruktion eller ej, det är frågan
DN/Kempe 2001-01-26 Jessica Kempe: Rökiga viskningar om en vit

ängel
DN/Raudvere 2001-02-07 Hierarkisk dans
DN/Ambjörnsson, R. 2001-02-
21

Låna röst av gud

DN/Hallberg 2001-02-22 Bortom kvinnan Edith
DN/Goldman 2001-02-27 ”Det blev en pojke”
DN/Holm 2001-03-02 Texten talar dubbelt
DN/Matthis 2001-03-08 Flickfria äventyr
DN/Milles 2001-03-08 Babyboom i den unga litteraturen
DN/Felski 2001-03-27 Med rätt att gråta
DN/Fredlund 2001-04-27 Pennan som sjöng
DN/Jonsson 2001-05-18 Litteratur: Rykande färsk 1300-talsskrift.

Genusteorins urfader tipsar.
DN/Lindén 2001-06-01 Litteratur: Feminismens utmanande morsarv
DN/ 2001-06-05 ”Kroppen är som en melodi”
DN/ 2001-06-08 Ulrich söker sin maka
DN/Jäderling 2001-06-12 Nedslag/Börshuset: Feminismens framtid.

Ödesmättade frågor, hårda bänkar och lågt i
tak

DN/Södling 2001-07-10 Litteratur: Svårt göra kristen tro kvinnlig
DN/Björk 2001-07-26 Litteratur: Teoretiker i Beauvoirs kölvatten
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DN/Hedstrand 2001-08-01 Tidskriften: Både och/varken eller. Lambda
Nordica ger en tvärvetenskaplig genomgång
av biteorin

DN/Hedstrand 2001-08-04 Nedslag/Pridefestivalen: Heteromännen
saknades. Mer solidaritet mellan
minoriteterna efterlystes

DN/Edenheim 2001-08-24 Är du tvetydig, lilla vän?
DN/Berggren 2001-09-06 Debatt/Könskvotering: Rothstein kämpar

mot spöken. Att feminism blivit ett redskap
för diskriminering av män är en ”liberal
kortslutning”, skriver Erik Berggren.

DN/Franzén 2001-09-10 Tidskrift/Kvinnovetenskaplig tidskrift Nr
1/01: Bokslut: Frågan om feminismens
identitet förblir öppen.

DN/Witt-Brattström 2001-10-09 Oidipus arvingar
DN/Söderqvist 2001-10-19 Mor är inte rar
DN/Lindblad 2001-10-27 Helena Lindblad: Kvinnliga filmare hamnar i

en gisslanposition
DN/Hedstrand 2001-11-19 Könsrollerna ställs på sin spets
DN/Johannisson 2001-12-11 Tidskrift: Normal eller ”sjuk”? Normalitet en

medelmåttans oförtjänta upphöjelse (bang)
DN/Södling 2001-12-17 Litteratur: Makt, frihet och möjligheter. De

svenska kvinnornas kamp för medborgarskap
– ett tungt arbete

DN Lördag
DN/Johansson 2001-03-10 Utbrändhet. Brist på djupsömn kan vara

orsaken.
DN/Johansson 2001-03-10 Folkbildare. Fredar kvinnors hälsa
DN/Bojs 2001-04-28 Vetenskap: Trots allt har nog även celler kön
DN/Hahne 2001-07-21 Heterosexuell – så funkar det
DN/Nilsson 2001-09-15 Vetenskap: Könet ingen självklarhet
DN/Fredholm 2001-10-20 Mamma och pappa tävlar i dina celler
DN/Bojs 2001-12-08 Elva priser på hundra år

DN Insidan
DN/Myrdal 2001-03-16 Svårt för män som misshandlar att få hjälp
DN/ 2001-06-20 "Rädslan att bli stämplad har tystat många

kvinnor"
DN/Borggren 2001-10-23 Hämnd: Bristen på jämvikt leder till många

småhämnder i vardagslivet
DN/Borggren 2001-11-20 ”Om mamma misshandlas är barnet ett

brottsoffer”

•
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DN Familj
DN/osign. 2001-01-08 Personnytt: Ny dekan och prodekan i Lund

(Inger Lövkrona och Jan Svensson)
DN/Tell 2001-01-27 DN gratulerar. Ett lappkast i förskolan

(”Emancipation och motstånd”, Hillevi Lenz
Taguchi, pedagogik)

DN/osign. 2001-02-02 Personnytt: Avhandling om kvinnors karriär
(Mia Hultin, sociologi)

DN/Tell 2001-02-21 DN gratulerar: Hur flicka blir kvinna och
pojke blir man (Marika Andrae,
litteraturvetenskap)

DN/Tell 2001-06-22 DN gratulerar: ”Vederstygglig synd” i
historien (”Från tidelag till homolag”, Jens
Rydström, historia)

DN/osign. 2001-07-02 Personnytt: Stipendier till kvinnliga forskare
DN/Bradley, Börjesson, Skåner
2001-07-17

Dödsfall: Cecilia Bergström
(företagsekonomi)

DN/Vinterhed 2001-09-29 Avhandlingen (”Amasonen och jägaren ”,
Lillian Rathje, arkeologi)

DN/Tell 2001-10-05 Avhandlingen (”Stridspiloter i vida kjolar”,
Pia Höök, ekonomi)

DN/Nordborg 2001-10-15 Dödsfall. Helena Sutorius (juridik)
DN/Cöster 2001-12-21 Dödsfall: Eva Åsbrink (genusperspektiv i

teologi)
DN/Benner 2001-12-22 Dödsfall: Asta Ekenvall (idéhistoria, bildare

av stiftelsen Kvinnohistoriskt arkiv)

DN Namn och Nytt
DN/Gustafsson 2001-09-25 Livmoderns väg till makten
DN/Molin 2001-12-22 London: Brittiska män dåliga på klappar
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Kodnyckel för innehållsanalysen 
 
V1  Tidning  
V2  Datum  
V3  Artikel: ID-nummer    
V4  Sida  
V5  Sökord  
V6  Avdelning 
 

1. Ledarsidan/debatt 
2. Kultur 
3. Vetenskap 
4. Kvinna (AB) 
5. Hälsa 
6. Nyheter (AB) 
7. Inrikes (DN) 
8. Insidan (DN) 
9. Familj (DN) 
10. Lördag (DN) 
99. Övrigt 
 

V7  Form/genre 
 

1. Notis 
2. Nyhetsartikel 
3. Fakta/bakgrund 
4. Reportage 
5. Intervju/personporträtt 
6. Ledare 
7. Debatt  
8. Krönika/analys/kommentar/essä 
9. Kåseri 
10. Recension/anmälan av tidskrift o dyl 
99. Övrigt 
 

V8  Storlek 
 
 

1. N(otis)= <1000 tecken 
2. M(edel)= <5000 tecken 
3. L(ång)= >5000 tecken 
 

V 9  Skribentens namn  
V10  Skribent/Undertecknare 0. Ingen (tidningen) 

1. Journalist (inkl ledar- eller kulturskribent) 
2. Forskare/doktorand 
3. Författare 
4. Politiker 
5. Tjänsteman/-kvinna (offentliganställd) 
6. Organisation/förening 
7. Annan expert 
99. Övriga 
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V11  Skribentens/undertecknarens kön 0. Framgår ej 

1. Kvinna 
2. Man 
3. Både kvinna (-or) och man (män) 
 

V12  Rubrik 
 

Text 

V13  Forskningsområde/fakultet 
 

0. Framgår ej/ej tillämpbart 
1. Samhällsvetenskap 
2. Humaniora 
3. Matematik, Naturvetenskap, Teknik 
4. Medicin, Folkhälsovetenskap 
5. Psykologi, psykiatri 
6. Genus-, queer-, biforskning 
7. Tvärvetenskap/flera discipliner 
 

V14  Ämnesområde 1. Politik (riks- och lokal samt intresseorg.) 
2. Forskning och teoriutveckling  
3. Universitet/högre utbildning 
4. Skola och barnomsorg 
5. Samliv och relationer 
6. Barn och föräldraskap 
7. Hälsa och sjukvård 
8. Kropp, biologi, sexualitet 
9. Arbete och yrkesliv 
10. Fritid 
11. Kultur, religion, historia 
12. Barn och ungdom  
13. Feminismer 
14. Rättsväsende/brott 
15. Samhällsplanering (miljö, boende, 
transporter m m) 
 

V15  Innehåll 
 

Text 

V16  Perspektiv 
 

1. Jämställdhet/jämlikhet  
(materiellt, juridiskt m m + könsroller ) 
2. Genuskonstruktion (inkl sexuell identitet) 
3. Kvinnligt/manligt (bla biol+psyk) 
4. Övrigt 
5. Kombination/diskussion 
 

V17  Forskare/expert 1 0. Framgår ej/opreciserat  
(t ex ”forskning visar”) 
1. Professor/docent/lektor/”forskare”, m m 
2. Läkare, psykiatriker o dyl 
3. Doktorand 
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4. Forskare i privat sektor 
5. Utredare/forskare i offentlig sektor 
99. Övriga 
 

V18  Namn (och/eller benämning) 
 

Text 

V19  Kön 0. Framgår ej/ej tillämpbart 
1. Kvinna 
2. Man 

V20  Lärosäte 
 

Text 

V21  Typ av referens 1. Intervju/flera pratminus 
2. Enstaka pratminus 
3. Refererad  
4. Omnämnd/omtalad 
5. Eget inlägg 
99. Övrigt 
 

V22  Uttalar sig om 0. Ej tillämpbart 
1. Egen forskning 
2. Andras forskning 
3. Kunskap producerad av myndighet/pol. 
instans 
4. Politiskt eller administrativt beslut 
5. Annan(-t) händelse/företeelse/förhållande 
6. Påståenden/intervju i tidningen 
7. Kombination av två-flera av ovanstående 
8. ”Forskning”  och begrepp mer generellt 
 

V23  Forskare 2 Se variabel 17 ”Forskare 1” 
 

V24  Namn och/eller benämning Text 
 

V25  Kön 0. Framgår ej/ej tillämpbart 
1. Kvinna 
2. Man 

V26  Skriftlig källa 0. Framgår ej/ej tillämpbart 
1. Avhandling/uppsats 
2. Rapport/utredning 
3. Bok/böcker 
4. Annat medium(t ex tidskrift, annan tidning) 
5. Övrigt 
 

V27  Totalt antal forskare/experter  
 

Siffra 
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Principer för kodningen 

En del av dessa kodningsprinciper har utarbetats först när problem och vägval dykt 
upp. Detta har förstås inneburit att jag för konsekvensens skull ibland har tvingats 
gå tillbaka i materialet för att kolla tidigare kodade artiklar. I detta dokument finns 
inte de oproblematiska variablerna med, som datum, sida o s v. 

Form/genre 
Mediearkivet (Aftonbladet) har kategoriserat de artiklar som finns i arkivet. Jag har 
delvis följt databasens indelning, men kollat att den inte skiljer sig från de egna 
kategoriseringar jag fått lov att göra av DN-artiklarna i Presstext (som alltså inte 
alltid har artikeltyp med). Bland annat har Mediearkivet kategoriserat en del 
krönikor och kåserier på nyhetsplats som nyhetsartiklar, vilket jag har ändrat i min 
kodning. 
 
Artiklar om disputationer (oftast på familjesidan i DN) har definierats som 
nyhetsartikel, även om de kan ses som ett mellanting mellan recension, 
nyhetsartikel och intervju. Detta val har jag gjort p g a att de pratminus 
(intervjucitat) som finns med oftast inte berör disputanden som person, utan 
avhandlingens tema. Själva disputationen är den ”nyhet” på vilken artikeln är 
upphängd. 
 
Dödsrunor och minnesord har kategoriserats som Personporträtt. 

Storlek 
Notis: Upp till 1000 tecken 
Mellan: Upp till 5000 tecken 
Lång: Mer än 5000 tecken 
 
Här har jag av tidsskäl tvingats följa Presstexts storlekskategorier, eftersom den 
databasen inte skriver ut det exakta antalet tecken, vilket Mediearkivet gör. 
Egentligen anser jag att det är för stort hopp från 1000 till 5000 tecken, och hade 
velat ha en ”kort artikel”-kategori. Men det hade krävt för mycket arbete med 
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teckenräknande, oavsett om det skett manuellt eller genom något lämpligt 
dataprogram. 

Skribent/undertecknare 
Det förekommer, fr a i DN, att forskare medverkar som skribenter, t ex kolumnist 
på ledarsidan eller kulturskribent/recensent. Under variabeln skribent/under-
tecknare har de då kodats som Forskare om de i tidningen presenteras med 
forskar- eller exempelvis professorstitel, annars som Journalist.  Jag har alltså utgått 
från vad tidningen upplyser läsaren om, inte vad just jag vet eller tror om personen 
ifråga. 

Forskningsområde/fakultet 
Här har jag kategoriserat i stort sett efter traditionell fakultetsindelning, eftersom 
indelandet i enskilda ämnesdiscipliner gav för få artiklar i varje kategori. Däremot 
har jag noterat ämnesdisciplin när det har varit möjligt att utläsa. När det talats om 
forskning som tydligt varit av humanistisk art (t ex könsperspektiv på museernas 
verksamhet) har den kategoriserats som humaniora, även om ingen särskilt 
ämnesdisciplin eller institution nämnts i artikeln.  
 
De ämnesdiscipliner som behandlar människans psyke (psykologi och psykiatri) 
har jag kategoriserat för sig, trots att de oftast tillhör samhällsvetenskaplig 
respektive medicinsk fakultet. Orsaken till detta beslut är att ämnena ifråga 
tydligare än andra ämnen går ut på att beskriva och förklara människan och hennes 
beteende, vilket öppnar för teorier och förklaringsmodeller med varierande 
utgångspunkter vad gäller exempelvis biologiska respektive sociala/kulturella 
faktorer. 

Ämnesområde: 
De ämnesområden jag tar upp nedan är endast de som under kodningsarbetet har 
orsakat funderingar och tveksamheter av olika slag. Det innebär inte att övriga 
ämneskategorier (se kodnyckeln, bilaga 1) allmänt sett är självklara och 
oproblematiska, bara att det inte dykt upp några större frågetecken i min kodning 
av artiklar under de rubrikerna. 
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I de fall då ett mångfacetterat artikelinnehåll har orsakat tvekan om vilken 
ämneskategori som varit mest adekvat, är det helhetsintrycket av artikeln som har 
fått styra kodningen. Jag har alltså endast kodat ett ämnesområde per artikel. 
 
Till kategorin Politik räknas riks-, landstings- och kommunalpolitik samt intresse-
organisationers politiska arbete.  
 
I kategorin Forskning harjag kodat artiklar om forskningsverksamhet, teori-
utveckling m m. Ämneskategorin kan tyckas problematisk, eftersom alla artiklar i 
mitt material berör forskning på ett eller annat sätt. Skillnaden är att de texter jag 
kategoriserat som Forskning handlar om forskningen i sig, till exempel teoretiska 
diskussioner, inte om en avhandling i exempelvis historia eller sociologi. 
 
Kategorin Universitet/högre utbildning inbegriper artiklar som berör forskning 
relaterat till kursinnehåll, akademikers och studenters villkor m m. 
 
Kategorin Kultur omfattar ämnen som litteratur, musik, historia och religion.  

Perspektiv 
Här kategoriseras vilken typ av köns- eller genusperspektiv som går att utläsa i 
artikeln och kodningen berör alltså endast de delar av artikeln som berör köns- 
eller genusfrågor. Perspektivkategoriseringen kan därmed gälla allt från hela 
artikeln till endast några rader. Med perspektiv menar jag från vilket håll artikeln 
närmar sig den köns-/genusfråga som tas upp, och indelningen är rätt grov utifrån 
olika huvudperspektiv i forskning och debatt på området. 
 
Jämställdhet och jämlikhet: Rättvisefrågor kring arbetsfördelning, löner, rättssäkerhet 
m m. Minoriteters rättigheter, t ex homosexuellas rätt att prövas som adoptiv-
föräldrar. 
 
Genuskonstruktion: Socialt och kulturellt skapande av manligt/kvinnligt, sexuell 
identitet etc. 
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Kvinnligt/manligt: Artiklar som talar om kön utifrån hur män och kvinnor är eller 
beter sig, oftast skillnader mellan män och kvinnor. Det kan vara biologiska, 
psykologiska, beteendemässiga och sociala. Dock inte artiklar som berör skillnader 
ur ett jämställdhetsperspektiv, som löneskillnader. Exempel på artiklar i denna 
kategori: Mäns och kvinnors olika solbeteende gör att män drabbas oftare av 
skivepitelcancer. Män rimmar bara med halva hjärnan (kvinnor med hela). 
 
Övrigt: I denna kategori har jag kodat artiklar om kvinnors eller mäns hälsa i vilka 
könet har betydelse men det inte uttalat handlar om könsskillnader. Andra exempel 
är artiklar som tar upp forskning om kvinno- och manshistoria, ekofeminism m m 
(utan fokus på något av de andra perspektiven). 

Forskare 1+2 
Presentationen i tidningen avgör. En person som presenteras som docent eller 
professor på Karolinska sjukhuset eller annat sjukhus, kan förstås även vara läkare, 
och tvärtom. Men jag utgår alltså från den titel/presentation de får i artikeltexten. 
 
Om flera forskare nämns i en artikel, kodas alla under rubriken Antal forskare, 
men endast de två som nämns först eller får mest utrymme i artikeln kodas med 
namn, titel och kön. Den första/mest framträdande kodas även med lärosäte, typ 
av referens och vad han eller hon uttalar sig om. Undantag från den 
kodningsprincipen sker i artiklar där endast någon eller några av de nämnda 
forskarna har ett köns-/genusperspektiv.  

Typ av referens: 
Intervju/flera pratminus: Hela eller större delen av artikeln bygger på personens 
uttalanden. 
 
Enstaka pratminus: Ett-två kortare pratminus, exempelvis en forskarkommentar om 
ett planerat forskningsprojekt. 
 
Refererad: Referat och sammanfattningar av vad någon sagt eller skrivit. Även citat 
ur texter, när personen ifråga inte är intervjuad i tidningen. 
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Omnämnd/omskriven: När en forskare nämns vid namn (kanske även forskningen 
beskrivs i stora drag) men inga referenser till personens muntliga eller skriftliga 
utsagor finns med i artikeltexten. 

Uttalar sig om 
Här har det ibland varit svårt att välja mellan kategorierna egen forskning/andras 
forskning och annan händelse/företeelse. Ofta är det ju så att forskaren 
kommenterar någon händelse eller företeelse utifrån egen eller andras forskning 
som hon/han har kunskap om. 
 
Principen för kodningen har då varit att använda alternativen egen/andras 
forskning när det framgått av artikeln att uttalandena byggt på det, och i övrigt 
koda som uttalande om annan händelse/företeelse.  



Medier och kommunikation 
 

Nr 1.Olle Findahl, Sveriges elfte TV-avtal. Valprogrammens publik, deras 
kunskaper, åsikter och viktigaste frågor under valrörelsen 1991. Umeå 1993.  

Nr 2. Inger Brännström och Inga-Britt Lindblad, Norsjösatsningen i 
massmedierna. Medieutbud och publikuppfattningar kring en hälsokampanj. 
Umeå 1993.  

Nr 3. Inga-Britt Lindblad, Hiv- och aidskampanjer. En text- och mottagarstudie. 
Umeå 1995.  

Nr 4. Eva Reimers, Vad lindrar de sörjandes hjärtan? Aktörer, ämnen, motiv och 
värderingar i det andra pressamtalet om bärgning av offren från Estonia. Umeå 
2000.  

Nr 4b. Vanni Tjernström, Europa norrifrån. En nordisk komparativ studie av 
europeisk politisk kommunikation. Umeå 2001. 

Nr 5. Kristina Wallander, Nyhetstextens förvandlingar: Fyra nyhetsberättelser i 
Dagens Nyheter 1914-1993. Umeå 2002. 

Nr 6. Karin Ljuslinder, På nära håll är ingen normal. Handikappdiskurser i 
Sveriges Television 1956-2000. Umeå 2002. 

Nr 7. Annika Sjölander, Kärnproblem - Opinionsbildning i kärnavfallsdiskursen i 
Malå. Umeå 2004. 

Nr 8. Boel Elmroth, Uppkoppling pågår. IT-föreningar bygger områdesnät för 
bredband. Umeå 2004.  

Nr 8b. Eva J:son Lönn, Jobb(iga) nyheter - Om dagstidningars bevakning av 
arbetsmiljöfrågor. Umeå 2005.  

Nr 9. Maria Högvall Nordin, "Dom brukar jämföra det med en stridspilot" - 
Föreställningar om arbetsmiljö och risker i skogsmaskinarbete. En studie i 
organisationskommunikation. Umeå 2006.  

Nr 10. Eva Ekstrand, Kaj Anderssons morgonbris. Kvinnopress, trettiotal och 
längtan efter fri tid. Umeå 2007. 

Nr. 11. Kerstin Engström, Genus & genrer – forskningsanknutna genusdiskurser 
i dagspress, Umeå 2008. 
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