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Abstract 

I uppsatsen undersöks hur män och kvinnor representeras i Piteå Tidningen, en av Norrbottens 

största lokaltidningar. I Norrbotten pågår en genusdebatt, som kretsar kring kvinnors svårigheter att 

slå sig fram på näringsmarknaden. Följande studie utgår ifrån en kvantitativ innehållsanalys, som 

genom en rad variabler söker besvara uppsatsen frågeställningar: [1] Hur stort utrymme ges män 

respektive kvinnor i tidningen? [2] I vilka sammanhang förekommer män respektive kvinnor i 

nyhetsrappoteringen? och [3] Vilka skillnader och likheter finns i framställningen av kvinnor och 

män? Genom en rad olika teorier och tidigare forskningar tolkas resultatet och analyseras i en slutlig 

diskussion. I nyhetsrapportering skulle det generellt kunna upplevas att män och kvinnor värderas 

olika, genom att de inte tilldelas lika utrymme och förekommer på lika villkor. Hypotesen bekräftas i 

denna studie av norrbottnisk lokalpress, som landar i ett resultat som visar på mäns 

överrepresentering i nyheterna. I de analyserade artiklarna förekommer kvinnor främst i ämnen som 

vård och utbildning, medan män främst porträtteras i ämnen som företagsamhet och sport. I tidigare 

genusstudier framgår ett synsätt där mannen är samhällets norm som kvinnan jämförs med, vilket 

kan innebära att manliga egenskaper värderas högre. Resultatet av denna studie visar på ett mönster 

där män visas i Piteå Tidningen på bekostnad av kvinnor, som i sig kan vara ett tecken på ett samhälle 

som inte är jämställt. 
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1. Inledning 

I Norrbotten är jämställdhetsfrågor prioriterade ämnen i länets utvecklingsplan. Länets kvinnor 

måste ofta kämpa hårdare och längre för att nå chefsposterna och bli accepterade i ledarsfären, där 69 

procent av Norrbottens 5214 chefer och ledare i styrande organ är män. På grund av kvinnors 

svårigheter att göra sig framgångsrika i Norrbotten väljer många yngre kvinnor att flytta söderut, 

samtidigt som få väljer att flytta norrut. Jämställdhetsarbetet har därför inriktats på att bryta den 

maktstruktur som råder inom länet, både den synliga och den osynliga (lansstyrelsen.se 2007).  

 

I media är kvinnor som företagare främst kvinnor - män som företagare är främst företagare 

(Britt Nilsson, nyhetsartikel pitea-tidningen.se 2012). 

 

Egna företagaren Britt Nilsson från Piteå menar att de jämställdhetsproblem Norrbotten dras med 

beror på att framgångsrika kvinnor inte syns i nyheterna lika ofta som män. När företagsamma 

kvinnor väl syns porträtteras de dessutom främst som kvinnor, medan manliga företagare främst är 

företagare, säger hon i en föreläsning i maj 2012. Nilsson driver projektet Främja kvinnors 

företagande, som uppmuntrar kvinnor att sluta vara nöjda och vilja ta för sig av medialt utrymme 

(pitea-tidningen.se). År 2005 genomfördes en nationell undersökning av kvinnor och män i Sveriges 

nyhetsrapportering, som pekade på att 70 procent av alla som förekom i nyhetsrapporteringen var 

män (Fagerström, Nilsson 2008:119). Endast 30 procent utgjordes av kvinnor, vilket tyder på en 

kraftig underrepresentation i nationella nyheter.  

I Norrbotten sitter endast 31 procent kvinnor på beslutsfattande positioner. Män har således 

en stor del av makten i länet, där lokaltidningarnas skildringar av män och kvinnor i det offentliga 

rummet kan tänkas bidra till bilden av Norrbotten som ett mansdominerande län. En 

nyhetsrapportering där män och kvinnor inte tilldelas lika stort utrymme kan i sin tur leda till att män 

och kvinnor värderas olika i samhället, vilket är viktigt för att upprätthålla ett demokratiskt samhälle 

(Jarlbro 2006:8). Filosoferna Fagerström och Nilsson (2008:25f) skriver att varje svensk konsumerar 

ungefär sex timmar medier om dagen. Människan tenderar därför att skapa en stor tilltro till vad som 

sägs i medier och att denna bild är en exakt avspegling av verkligheten. Men sanningen är att 

journalistiken bara skildrar en av många verklighetsbilder som kan tolkas på flera olika sätt, menar 

Medie- och Kommunikationsvetaren Gunilla Jarlbro (2006:8). 
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1.1 Bakgrund och problemformulering 
 

På grund av det höga antalet manliga chefer har Norrbotten länge varit beryktat som ett 

mansdominerat län. Många av de viktiga besluten sägs fattas i herrbastun på fredagskvällarna, vilket 

gör att den manliga makten i länet är stark men osynlig (Petersen, Newmill, 2012). Hösten 2012 ska 

Norrbotten utse en ny landshövding. Många kvinnliga kandidater har varit aktuella, något som väckte 

starka känslor hos Norrbottens turistchef Jan-Erik Jaensson. Jaensson skrev i februari 2012 ett 

pressmeddelande till regeringen, där han hävdar att den nye landshövdingen bör vara en hängiven 

bastubadare. Jaensson syftar här indirekt på att landshövdingen bör vara en man, då kvinnor inte 

inkluderas i de privata bastumötena där många av Norrbottens viktiga beslut ofta diskuteras. 

Turistchefens brev, som kom att kallas ”bastubrevet” upprörde många, såväl i Norrbotten som i hela 

landet (kuriren.nu). 

”Norrbottningarnas ilska mot gubbig bastukultur ger mig hopp”, skriver frilansskribenten Åsa 

Petersen i en debattartikel på nyhetssajten Newsmill 2012. Petersen menar att ”bastubrevet” bekräftar 

en sedan länge rådande maktstruktur i Norrbotten, som hon menar är ett av Norrbottens största 

problem (nll.se). Den kraftiga respons som uppstod i samband med ”bastubrevet” anser Petersen är 

positiv - norrbottningarna börjar ta avstånd från gubbigheten och machokulturen. Turistchefens 

bastubrev med uppmuntran till manlig makt i länet orsakade en genusdebatt i Sveriges nordligaste 

län, vilket fick lokaltidningarna att lyfta frågan.  

Med anledning av den pågående jämställdhetsdebatten i Norrbotten är det intressant att 

studera män och kvinnors förekomst i lokalpress. Årligen genomförs undersökningar som visar att de 

tre mest lästa ämnena i en tidning är lokala nyheter, olyckor och brott, skriver forskaren Ulrika 

Andersson i en arbetsrapport (2005:29). Eftersom dessa tre ämnen kan anses vara de vanligaste och 

mest lästa är det av intresse att studera vilka personer som här lyfts fram. Om en grupp människor 

osynliggörs, fråntas gruppen makten och kan anses vara mindre värda än de som faktiskt syns 

(Fagerström, Nilsson 2008:43). Då nyhetsrapportering inte speglar en helt objektiv bild av 

verkligheten kan inte en enda studie visa vilka maktaspekter som råder i regionen, men att räkna 

förekomster visar på män och kvinnors faktiska utrymme i lokalpressen. Eftersom Norrbotten flitigt 

arbetar mot att bryta de maktstrukturer som råder i länet är det intressant att med hjälp av en 

kvantitativ innehållsanalys undersöka hur kvinnor och män representeras i en av Norrbotten största 

lokaltidningar. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att studera hur män och kvinnor representeras i Piteå Tidningen, 

genom att söka mönster i förekomst och framställning.   

1. Hur stort utrymme ges kvinnor respektive män i Piteå Tidningen? 

2. I vilka sammanhang förekommer män respektive kvinnor i nyhetsrapporteringen? 

3. Vilka skillnader och likheter finns i framställningen av kvinnor och män? 
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2. Material och metod 

Eftersom syftet med studien är att undersöka hur kvinnor och män framställs i norrbottnisk 

lokalpress, har Piteå Tidningen valts som empiriskt material. I Piteå Tidningens spridningsområde 

bor 58 803 invånare, i totalt 24 725 hushåll. Tidningen täcker 72,7 procent av regionens yta, vilket 

innebär 15 100 prenumeranter och ca 200 dagliga lösnummer. I Norrbotten finns andra stora 

tidningar, bland andra Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten (NSD). NSD är den 

tidning med flest prenumeranter, 32 300, och tidningen når 49 procent av regionens 

spridningsområde. Norrbottens Kuriren har 19 100 abonnenter och täcker 48 procent av regionens 

spridningsområde. Jämförelsevis har exempelvis Borlänge Tidning 15 600 prenumeranter, vilket är 

likvärdigt med Piteå Tidningen, men når endast 18 procent av Falun-regionens räckvidd. Piteå 

Tidningen är på grund av sin stora läsekrets och vida spridningsområde en av länets största 

lokaltidningar (ts.se 2012). 

2.1 Urval och avgränsning 

Materialet som ligger till grund för undersökningen är sex nummer av Piteå Tidningen, under 

perioden november 2011 till april 2012. För att få stor urvalsvariation valdes sex nummer, en tidning 

från varje månad och en av veckans alla dagar, bortsett från söndag som är tidningsfri dag, med cirka 

tre veckors intervall. Detta gör att urvalet består av tidsaktuella artiklar och en närhet till uppsatsens 

tillkomst.  

Undersökningen baseras på artiklar och tillhörande bilder författade av Piteå Tidningens egna 

journalister för att studera aktuella händelser i Norrbottens län. Till dessa hör förstasidan, samt 

nyhets- sport- och kulturartiklar, där sidorna Kultur och Nöje är överskrifter. Begränsningen 

exkluderar debattartiklar, insändare, köpt material och familjenyheter. Debattartiklar och insändare 

valdes bort eftersom dessa ofta är åsiktsbaserade och vinklar materialet åt ett visst håll. Till det köpta 

materialet räknas annonser och artiklar från nyhetsbyråer, som eliminerades ur studien eftersom köpt 

material inte skildrar lokala händelser. Familjesidorna som i Piteå Tidningen kallas Nära Dig valdes 

bort eftersom de inte ansågs kunna säga något om genusperspektiv i nyhetsrapportering utan främst 

innehåller grattishälsningar samt döds- och födelseannonser. I vissa fall förekom dock längre artiklar 

och personporträtt även under rubriceringen Nära Dig, vilka har valts bort för att säkerställa en 

konsekvent användning av kodschemat.  

Det empiriska materialet består av sex nummer av Piteå Tidningen från november 2011 till 

april 2012, där antalet artiklar resulterar i 152 stycken (se bilaga 2).  
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2.2 Metod 

För att undersöka hur män och kvinnor representeras i Piteå Tidningen är en kvantitativ 

innehållsanalys ett användbart forskningsredskap eftersom syftet är att studera mönster och räkna 

förekomster. En av innehållsanalysens fördelar är dess effektivitet, som genom ett systematiskt 

tillvägagångssätt möjliggör studier av ett större material, skriver medie- och kommunikationsvetarna 

Mats Ekström och Larsåke Larsson (2010:122f). Med hjälp av innehållsanalysen är det möjligt att 

studera det explicit uttalade i texter och utgår från ett på förhand utarbetat kodschema. För att 

besvara studiens frågeställningar utses ett antal variabler, med utgångspunkt i studiens syfte och vad 

som önskas generaliseras (Ibid:122). När ett väl fungerande kodschema utarbetats bör materialet 

provkodas i en pilotstudie, där ett mindre material studerats för att säkerställa att variablerna 

fungerar i praktiken. I detta skede kan variabler revideras eller adderas, beroende på vad som framgår 

ur det provkodade materialet, menar sociologerna Bergström och Boréus (2005:50). Vid 

provkodningen av ett nummer och cirka trettio artiklar av Piteå Tidningen framgick att några 

variabler fick väljas bort, eftersom de ansågs irrelevanta och inte kunde besvara frågeställningarna. De 

eliminerade variablerna är ålder, vinkling, veckodag och journalistens kön. Ålder visade sig vara en 

svårdefinierad variabel, då det sällan framgick i artikeln. I början var dessutom avsikten att försöka 

avgöra om artiklarna hade en positiv eller negativ vinkling, vilket upptäcktes bli alltför stort och 

svårdefinierat inom ramarna för en B-uppsats. Vid provkodningen framgick även att variabeln 

veckodag inte ansågs relevant mot forskningssyftet och exkluderades från kodschemat. Journalistens 

kön hade varit intressant att studera för att undersöka om män och kvinnor främst rapporterar om 

vissa specifika ämnen, men valdes bort eftersom variabeln inte ansågs kunna svara på uppsatsens 

syfte och frågeställningar. 

En öppen kodning användes vid pilotstudiens genomförande, för att hitta relevanta 

variabelvärden. Att använda öppen kodning innebär att många olika teman och kategorier framgår, 

som i denna studie sammanfattas i åtta variabelvärden. För att räknas till en egen kategori har en 

gräns på fem av samma förekommande variabelvärden dragits, artiklar med färre än fem har placerats 

i kategorin övrigt. När en kvantitativ innehållsanalys tillämpas är det viktigt att definiera variablerna 

och variabelvärdena tydligt så att en annan kodare kan komma fram till samma resultat och därmed 

uppnå intrasubjektivitet (Bergström, Boréus 200:36).  

Uppsatsen har genomförts av två kodare, varpå det har varit av stor vikt att använda ett 

konsekvent kodningsschema då materialet har kodats oberoende av varandra och sedan jämförts och 

sammanställts i diagram som tolkas utifrån forskningssyftet. Till denna kvantitativa analys hör ett 

kodschema (se bilaga 2) samt instruktioner för avkodning (se bilaga 1). Genom att kvantifiera 

förekomster i Piteå Tidningen utifrån nedan angivna variabler kan eventuella mönster synliggöras, 

som besvaras utifrån uppsatsens frågeställningar. Till den första frågan, Hur stort utrymme ges 

kvinnor respektive män i tidningen? har materialet undersökts utifrån följande variabler: 

 

V1  Person i text  

Artiklarna har kategoriserats efter den mest framträdande personens kön, eller den 

person som får komma till tals flest gånger. Artiklar där inget av könen förekommit 
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har raderats ur studien eftersom de inte kan svara på frågeställningarna, varpå varje 

analyserad artikel representeras med en framträdande person. De artiklar där flera 

personer förekommer har antal uttalanden eller omnämningar i text räknats, där den 

mest framträdande personen noterats. 

V2  Artikellängd 

Artiklarna har kategoriserats i förstasida, notiser eller artiklar. Till notiser räknas 

texter med 5-30 spaltrader, artiklar har fler än 30 spaltrader och förstasidesnyheter 

är placerade på förstasidan. I Piteå Tidningen lyfts dagligen 1-2 större nyheter fram 

på förstasidan, dessa har noterats vid studering av tidningens framsida. Små puffar 

som är vanligt förekommande på framsidan valdes därför bort, eftersom de oftast 

företräds av en enda mening.  

 

Till den andra och tredje frågeställningen, I vilka sammanhang förekommer män respektive kvinnor 

i nyhetsrapporteringen? Och Vilka skillnader och likheter finns i framställningen av kvinnor och 

män? kopplas nedanstående variabler: 

 

V3   Del i tidning 

Artiklarna har kategoriserats efter placering i tidningen: förstasida, nyhets-, sport- 

eller kultursidor. Till kultursidorna räknas de sidor med kultur och nöje som 

överskrift.  

V4 Citerad/omnämnd 

 Artiklarna har kategoriserats efter huruvida huvudpersonen antingen kommer till tals 

eller blir omnämnd.  

V5 Person i bild 

Artikelbilderna har kategoriserats efter könet på personen som är mest framträdande 

i förekommande artikelbilder. I bilder med fler än en person och artiklar med flera 

bilder räknas antal huvuden, där det mest förekommande könet noteras. I 52 av de 

152 analyserade artiklarna förekom ingen bild, alternativt en bild där ingen person 

visades. Efter att dessa bilder raderats ur studien återstod 100 artiklar med bilder, där 

minst en person framträder. 

V6 Artiklarnas huvudtema 

Artiklarna har kategoriserats utifrån det ämne som artikeln främst behandlar. De 

förekommande ämnena är: företagsamhet, kriminalitet, vård, musik/film, utbildning, 

trafik, sport och övrigt. För att ett ämne ska räknas som en egen kategori ska minst 

fem artiklar gå under denna benämning. Ämnen med färre än fem förekomster 

placerades i kategorin övrigt, som inrymmer många olika teman. 

V7 Huvudpersonens egenskap  

Artiklarna har kategoriserats efter den egenskap som textens mest framträdande 

person företräds av. De förekommande egenskaperna är: yrkesroll, gärningsman, 

offer, idrottsutövare, tränare, privatperson och övrigt. Som offer definieras personer 
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som råkat ut för olyckor, våld och maktutövande. I övrigt placerades alla egenskaper 

som förekom i mindre än fem artiklar.  
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3. Teori och tidigare forskning 

3.1 Teori 
 

Kvinnor har historiskt sett alltid varit underrepresenterade både i delar av samhället och i 

medierapporteringen, menar Fagerström och Nilsson (2008:12) som beskriver genus som en social 

och kulturell konstruktion: vad som är kvinnliga och manliga egenskaper är inget vi föds med utan 

formas till utifrån den sociala kontext vi befinner oss i. Redan i ung ålder benämns vi som flicka eller 

pojke, i de olika könen ligger värderingar och förväntningar på hur vi ska agera i samhället. Dessa 

konstruktioner lär sig människan genom samhällsregler och sociala koder, vilket gör att flickor agerar 

som flickor och pojkar som pojkar (Fagerström och Nilsson 2008:16). De sociala konstruktionerna 

skulle kunna avspeglas i medier, således i studiens empiriska material Piteå Tidningen. 

För att förklara relationsmönster mellan män och kvinnor i samhället använder 

genushistorikern Yvonne Hirdman (2003:84) begreppet genuskontrakt. Kontraktet bygger på två 

olika delar, dels att mannen är samhällets norm och dels principen om att män och kvinnors 

egenskaper hålls isär. Hirdman (2008:84f) menar att mannen genom att utgöra samhällets 

standardmänniska står högre upp i det hierarkiska samhälle vi lever i, som upprätthålls av både män 

och kvinnor genom att acceptera kvinnors underordning. Samtidigt är det viktigt att manliga och 

kvinnliga egenskaper inte jämförs med varandra utan hålls isär, de unika egenskaperna är vad som 

gör människor olika och bör inte förändras. Genuskontraktet har existerat genom hela människans 

historia och omförhandlas med jämna mellanrum. Bara över de senaste hundra åren har en stor 

förändring skett, om än kontraktet fortfarande förändras väldigt långsamt, menar Hirdman 

(2008:84f). 

Makt är inget någon äger, men något som alla kan utöva genom bland annat tankesätt, språk 

och handlingar (Fagerström och Nilsson (2008:12f). Medier är en offentlig arena där alla röster ska få 

göras hörda och alla samhällsgrupper ska få komma till tals. Genom att osynliggöra olika grupper i 

samhället fråntas de makten och därmed kan inte samhället ses som helt demokratiskt (Jarlbro 

2006:8).  

Att kvinnor inte representeras lika ofta som män i nyhetsrapporteringen kan bero på vad 

medierna väljer att ta upp på sin dagordning. Genom mediernas dagliga urval av vad som ska 

betraktas som värdefulla nyheter påverkar medierna befolkningen i frågan om vad de ska ha en åsikt 

om, vilket kallas Agenda Setting. Nyheterna som lyfts fram påverkar befolkningen då de skapar sig en 

bild av verkligheten så som media framställer den, snarare än hur verkligheten egentligen ter sig. Att 

medier bestämmer vad som ska uppmärksammas gör att de även influerar vad som ska ignoreras 

menar statsvetaren Lars Nord och journalisten Jesper Strömbäck (2004:349ff). 

Denna studie utgår ifrån en kvantitativ metod och studerar därför endast det som står explicit 

uttalat, trots detta är det intressant att nämna stereotypifiering som en av mediernas knep för att få 

uppmärksamhet. Genom mediers framställning av män och kvinnor skapas stereotyper för vad som är 
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manligt och kvinnligt, som genom att tillskriva dem bestämda utseenden, egenskaper, färdigheter och 

beteenden påverkar människor i samhället. Egenskaperna som medierna framhäver skapar i sin tur 

ideal som befolkningen förväntas leva upp till, menar sociologen Simon Lindgren (2009:170ff). 

Människan tar lättare till sig sådant hon känner igen, vilket skapar identifikation hos 

mediekonsumenten (Nord, Strömbäck 2004:230). Denna typ av stereotypifiering gynnar oftast en 

specifik grupp, där det maskulina förstoras, medan det kvinnliga förminskas. När journalistiken 

porträtterar kvinnor i näringslivet används ofta stereotyper, som i sin tur skapar maktaspekter. 

Fagerström och Nilsson (2008:128) menar att vi så ofta omges av stereotypa framställningar att vi blir 

blinda för dem, ett begrepp de kallar genusslentrian.  

3.2 Tidigare forskning 

På genusfältets forskningsområde har en rad tidigare studier genomförts. Som utgångspunkt i denna 

studie av Piteå Tidningen redogörs nedan för tre olika forskningar och studier, som behandlar genus i 

medier och nyhetsläsning. 

Medie- och kommunikationsvetaren Kerstin Engström avhandlade 2008 vid Umeå 

universitet, Genus & genrer - forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress. Engström tar avstamp 

i dagspressens betydelse för sociala konstruktioner av manligt och kvinnligt, med hjälp av 

diskursanalysens olika delar där hennes empiriska material består av Dagens Nyheter och 

Aftonbladet. Engströms forskning visar att det i det svenska samhället råder en maktstruktur där 

kvinnor är ekonomiskt, men också socialt och psykologiskt, underordnade männen. Manliga 

egenskaper är normen som de kvinnliga jämförs med, vilket bland annat konstrueras genom 

massmediernas representationer av kvinnor som passiva. Engström resonerar kring kvinnors 

underordning som hon till viss del menar beror på massmedier. De nyheter media väljer att visa kan 

av befolkningen lätt tolkas som en representation av verkligheten, medan det i själva verket ger en 

skev bild av den verkliga världen, menar Engström. 

Syns du inte – finns du inte är en uppsats skriven av Helena Huhta vid Uppsala universitet 

2009. Huhta behandlar ämnet genus i media, närmare bestämt kvinnor och mäns framställning i 

SVT:s tv-nyheter. Det empiriska materialet består av Aktuellt och Rapport under tio veckodagar, där 

Huhta studerat kvinnor och mäns utrymme, taltid, egenskap, position, ämnesområde, ålder, etnicitet 

och plats i nyhetsordningen. Huhtas undersökning visar att män förekommer oftare än kvinnor i tv-

nyheter, samt att män tilldelas längre taltid än kvinnor. När kvinnor positioneras i Aktuellt och 

Rapport sker detta oftast i form av deras privatroll, medan männen företräder sin yrkesroll. Huhta 

resonerar kring ”hårda” och ”mjuka” ämnen, där hon visar att kvinnor förekommer i samband med 

ämnen som vård, skola, omsorg och hemmamiljö, medan män positioneras i ämnen som ekonomi, 

politik, vetenskap och rättsväsende. Vad gäller ålderskategori på figurerande kön i tv-nyheterna är 

yngre kvinnor och äldre män mest frekvent förekommande, visar Huhtas studie. Kvinnor och män 

med en annan etnisk bakgrund än svensk är kraftigt underrepresenterade i SVT:s nyhetsrapportering, 

men även i denna kategori förekommer kvinnor med utländsk härkomst mer sällan än män med 

liknande bakgrund. 



 9 

Josefin Sternvik genomförde 2004 en forskningsöversikt där hon resonerar kring 

dagstidningsläsning. Under det senaste decenniet har en förändring skett av tidningarnas design och 

layout och dagens aktörer på nyhetsspridningens område har flera mediekanaler att tillgå. Förut 

tillhörde tidningsläsning de flesta människors vardag, men i och med skapandet av nya medier är det 

inte längre lika vanligt att ta del av de stora nyheterna via pressen. TV, radio och internet är några av 

de stora medieplattformerna där medieaktörerna snabbt kan sprida sin information, menar de 

journalistiska filosoferna och professorerna Stig Hadenius, Lennart Weibull och Ingela Wadbring 

(2008:79f). Idag handlar därför tidningsförsäljningen om att locka läsaren genom tilltalande 

löpsedlar och förstasidor, menar Sternvik. När läsaren sedan köpt tidningen gäller det att få dem att 

verkligen läsa mer, varpå Sternvik gjort ett nerslag i de aspekter som gör att en nyhet fångar läsarens 

intresse. En läsare uppmärksammar först det som är stort och iögonfallande, vilket kan handla om 

stora artiklar, bilder eller rubriker. Rubriker är viktiga för tidningsläsning, en sorts ingång till vad 

artikeln kommer att handla om och är i många fall avgörande för om läsaren fortsätter läsa eller 

vänder blad. Sternvik menar också att bilder utgör ett viktigt element i en dagstidning, som med hjälp 

av dess visuella effekter drar läsaren till sig.  
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4. Analys och resultat 

Som tidigare nämnts är syftet med denna studie att undersöka hur män och kvinnor representeras i 

Piteå Tidningen. Utifrån en kvantitativ metod söktes mönster i förekomster och framställningar, 

som nedan presenteras i diagram med tillhörande analyser.  

 

4.1 Person i text 
 

Vem Piteå Tidningen väljer att lyfta fram i sina artiklar är av intresse vid studier av vilket kön som är 

mest frekvent förekommande.  

 

 

 

Som diagrammet visar förkommer män som artikelns mest framträdande person i större utsträckning 

än kvinnor. Män utgör 70 procent av de analyserade artiklarna, kvinnorna i 30 procent. Skillnaden 

mellan män och kvinnor är så pass stor att 40 procentenheter utgör differensen mellan dem, något 

som stämmer överens med tidigare forskning om kvinnor och mäns förekomst i 

nyhetsrapporteringen, som Fagerström och Nilsson (2005:119) redogör för. Där framgick att det 2005 

förekom 70 procent män och 30 procent kvinnor i de svenska nyheterna, något som exakt 

överensstämmer med denna studies statistik över Piteå Tidningen. 

 

4.2 Artikellängd 
 

Utifrån huruvida de noterade huvudpersonerna är män eller kvinnor (se diagram 4.1.1) har artiklarnas 

längd noterats, för att undersöka om något av könen tilldelas större utrymme när de förekommer i 

Piteå Tidningen.  
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Enligt diagrammet ovan har män högst procentvärde oavsett om de förekommer i en fullstor artikel, 

notis eller förstasida. Kvinnor förekommer i mindre utsträckning än män både i tidningen och i 

artikellängd, de tilldelas mindre spaltutrymme. Detta stämmer överens med Helena Huhtas studie 

Syns du inte - finns du inte, som studerat män och kvinnors framställning i tv-nyheter. Huhtas studie 

visar att män inte bara förekommer oftare, utan även att de tilldelas längre taltid, så är fallet även i 

Piteå Tidningen. Detta kan tolkas utifrån Hirdmans (2003:84f) resonemang kring genuskontrakt, då 

männen anses vara samhällets norm kan det också tänkas vara därför som männen främst figurerar i 

medier. En liknande diskussion för Kerstin Engström i sin avhandling från 2008, där hon konstaterar 

att manliga egenskaper är normen som de kvinnliga jämförs med, vilket massmedier hjälper till att 

konstruera. 

 

4.3 Del i tidning 
 

Som diagram 1 visar representeras män i Piteå Tidningen i större utsträckning än kvinnor. Dessa män 

och kvinnor har placerats i fyra kategorier: nyhet-, sport- eller kulturartikel eller förstasida. Både män 

och kvinnor framkommer i tidningens olika delar, män tenderar dock att framträda oftare i samtliga 

kategorier. 
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Som ovanstående diagram visar syns män i ovanstående kategorier betydligt oftare än kvinnor, 

oavsett vilken del i tidningen det rör sig som. Skillnaden i procentenheter är som störst i 

nyhetskategorin, där det skiljer 29 procentenheter mellan kvinnor och män. Av 152 analyserade 

artiklar utgör nyhetskategorin den största delen, med 49 procent män och 20 procent kvinnor. Av de 

sex analyserade tidningarna förekom nio män och två kvinnor på förstasidorna. Förstasidan är ofta 

det första en tidningsläsare kommer i kontakt med, därför är det utifrån Jarlbros (2006:8) 

resonemang kring osynliggörande intressant att notera att kvinnor endast förekommer på två av de 

sex analyserade tidningsframsidorna. Då kvinnor är underrepresenterade i nyhetsrapporteringen 

osynliggörs de av Piteå Tidningen och tilldelas därför ingen makt eller legitimitet i samhället.  

 

4.4 Citerad eller omnämnd 
 

När huvudpersonen framträder i text är det följaktligen intressant att studera om denne är citerad 

eller omnämnd, samt vilket kön som oftare får komma till tals.  
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Diagrammet ovan visar att män oftare blir citerade och omnämnda än kvinnor. Eftersom det främst 

förekommer manliga huvudpersoner i Piteå Tidningens nyhetsrapportering (se diagram 4.1.1) är det 

också väntat att resultatet i ovanstående resultat visar att män blir citerade/omnämnda flitigare i 

jämförelse med artiklarnas kvinnliga huvudpersoner. Medierna är en offentlig arena där alla röster 

ska få höras och vara lika mycket värda, därför är det viktigt att enligt Jarlbro (2006:8) låta både män 

och kvinnor komma till tals i nyhetsrapporteringen för att upprätthålla ett demokratiskt samhälle. 

Resultatet av Piteå Tidningens citerade och omnämnda personer stämmer dessutom överens med 

Huhtas studie, där kvinnor inte får lika mycket taltid som män i tv-nyheter.  

 

4.5 Person i bild 
 

I de 100 artiklar där bild förekommer är det vidare intressant att studera vilket kön som porträtteras, 

med tanke på Sternviks forskning om hur människan läser tidningen (se diagram 4.1.1).  
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Enligt ovanstående diagram förekommer män oftare än kvinnor i bild, det skiljer 14 procentenheter 

mellan de båda könen. Återigen har detta ett samband mellan antalet män och kvinnor i 

nyhetsrapporteringen (se diagram 4.1.1). I vissa fall handlar artikeln om en kvinna men en man visas i 

bild eller tvärtom. Det är därför inte säkert att artikelns huvudperson framträder i artikelbilden, varpå 

läsaren kan få en missvisande uppfattning av vad artikeln egentligen handlar om. Detta kan tolkas 

utifrån Josefin Sternviks forskningsöversikt som visar att läsaren först uppmärksammar 

iögonfallande rubriker och bilder, vilket blir den första ingången till nyhetsartikeln. Om en läsare inte 

anser att rubriken eller bilden är intresseväckande finns risken att läsaren vänder blad och hoppar 

över artikeln, och därmed kan gå miste om artikelns innehåll eftersom personen som porträtteras i 

bild kanske inte framträder i texten. 

 

4.6 Artiklarnas huvudtema 
 

Vad handlar artiklarna om? De män och kvinnor som förekommer i de 152 analyserade artiklarna 

porträtteras inom en mängd olika områden, som nedan redovisas i åtta sammanfattande kategorier.  

 

 

 

Även i ovanstående diagram är män mer frekvent förekommande än kvinnor. Mest synligt blir detta 

inom ämnena kriminalitet, företagsamhet och sport, medan det i kategorierna vård, musik/film och 

övrigt, förhåller sig relativt jämnt mellan könen. Detta överensstämmer med Helena Huhtas studie av 

män och kvinnor i tv-nyheter, där hon kommer fram till att män främst förekommer i ”hårda” ämnen 

och kvinnor i ”mjuka” (se avsnitt 3.2.2). I diagrammet ovan synliggörs detta i Piteå Tidningens 

nyhetsrapportering. I de ”mjuka” ämnena är differensen dock inte markant mellan de båda könen där 

endast några procentenheter skiljer dem åt medan skillnaderna i de ”hårda ämnena” är betydligt 
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större, differensen uppnår minst tio procentenheter. Denna notering stämmer även överens med 

Engströms forskning, där kvinnor i DN och Aftonbladet framställs som passiva och männen aktiva.  

 

4.7 Huvudpersonens egenskap 
 

Artikelns mest framträdande person representeras ofta med en roll, som nedan redovisas i sju 

sammanfattande kategorier.  

 

 

I diagrammet ovan utläses att män är mest framträdande i samtliga egenskaper utom offer, där 

kvinnor representeras med sju procent jämfört med männens fem. I egenskaperna yrkesroll, 

gärningsman och tränare är skillnaden mellan de båda könen relativt stor, minst sju procentenheter 

skiljer män och kvinnor åt i varje kategori. Egenskaper som huvudpersonerna företräds av går hand i 

hand med ”hårda” och ”mjuka” ämnen, i enlighet med Huhtas studie (se avsnitt 4.1.6). I hennes studie 

framgår att män ofta positioneras i sin yrkesroll medan kvinnorna företräds privat. Liknande 

tendenser framgår i Piteå Tidningen, där kvinnor är underrepresenterade i sin yrkesroll i jämförelse 

med männen. Den enda egenskap där kvinnor representeras mer frekvent än män är offerrollen, där 

det skiljer två procentenheter mellan de båda könen. I övriga roller är männen fortfarande det kön 

som mest förekommer, främst i kategorin gärningsmän och tränare. Den enda roll där kvinnor 

företräds i större utsträckning än män är offerrollen, vilket stämmer överens med Engströms 

forskning där kvinnor främst förekommer i ”mjuka” roller som vårdande och omhändertagande och 

män främst i ”hårda” roller som företagare och beslutsfattare. Detta skulle kunna förklaras utifrån 

Nord och Strömbäcks (2004:230) teori om stereotypifiering i media, som bland annat används som 

ett sätt att väcka uppmärksamhet. Dessutom kan Lindgrens (2009:171) resonemang kring tillskriften 

av olika bestämda egenskaper hos stereotyperna vara ytterligare en förklaring till kontrasterna mellan 

män och kvinnor i Piteå Tidningen.  
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4.8 Sammanfattande analys 

Innehållsanalysen visar överlag på en tydlig mansdominans i Piteå Tidningens nyhetsrapportering, 

där kvinnor tenderar att hamna i skymundan. Att kvinnor och män i Norrbotten värderas olika är 

enligt Petersen (Newsmill, 2012) vida känt inom länet, vilket till viss del bekräftas i studiens resultat, 

då män som synes är kraftigt överrepresenterade i tidningen. Den manliga makten i länet avspeglas 

alltså inte bara i turistchefens bastubrev utan även i Piteå Tidningens nyhetsrapportering. Män 

förekommer inte bara oftare, utan även i de flesta sammanhang och i större spaltutrymme. 

Skillnaderna i framställning av de båda könen är många, men likheterna är nästan obefintliga. Den 

enda kategorin där en likhet har kunnat identifieras är när män och kvinnor porträtteras som ett offer, 

då är framställningen tämligen likvärdig mellan de båda könen. 
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5. Slutdiskussion 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur män och kvinnor representeras i norrbottnisk lokalpress, 

genom frågeställningarna [1] Hur stort utrymme ges män respektive kvinnor i tidningen? [2] I vilka 

sammanhang förekommer män respektive kvinnor i nyhetsrapporteringen? och [3] Vilka skillnader 

och likheter finns i framställningen av kvinnor och män? 

 Piteå Tidningen som en av Norrbottens största lokaltidningar utgör en medial arena där 

främst män skildras och får göra sin röst hörd. Resultatet i denna studie bekräftar Britt Nilssons 

resonemang om att män i Norrbotten i större utsträckning syns i medier än kvinnor. Vad beror det 

på? Kanske kan det vara så att kvinnor inte är lika positiva till uppmärksamhet som män, och därför 

inte vill medverka lika aktivt i tidningen. Nilsson, som arbetar för att främja kvinnors företagande, vill 

uppmuntra kvinnor till att ta för sig och våga synas i medier. Mediernas dagordning beror inte endast 

på deras egna nyhetsvärderingar, utan också på vad som är aktuellt i samhället. Det handlar alltså inte 

bara om att medierna ska tilldela kvinnor utrymme, utan för kvinnor gäller det att våga visa upp sig 

och ta initiativ till uppmärksamhet.  

Då en tidnings tre mest lästa ämnen utgörs av lokala nyheter, olyckor och brott, kan det 

utifrån resultatet konstateras att män utgör en större del i dessa sidor. Kvinnor i Piteå Tidningen 

förekommer i samtliga ämnen och sidor, men i mindre utsträckning än männen. Resultatet visar att 

kvinnor främst förekommer i ämnen som kan anses vara ”mjuka”, såsom vård, skola och omsorg, 

medan män främst förekommer i ”hårda” ämnen såsom kriminalitet, företagsamhet och sport. Det 

kan upplevas som att de mjuka ämnena inte är lika viktiga som de hårda, varpå kvinnor nedvärderas i 

samband med framställning i dessa ämnen. Dessa tankegångar resulterar dock i ett cirkelresonemang, 

eftersom kvinnor anses vara mjuka porträtteras också kvinnor i mjuka ämnen och därmed 

nedvärderas de. Idag bör det inte vara självklart att företagsamhet, kriminalitet och sport anses vara 

manliga ämnen, eftersom målet med ett jämställt samhälle är att båda könen är lika mycket värda 

oavsett vilket ämne de representeras i samband med. Detsamma gäller för ”hårda” och ”mjuka” roller, 

där män främst agerar som företagare och kvinnor främst som privatpersoner. Den enda egenskap där 

kvinnor utgjorde en större del är offerrollen, där män inte förekom i samma utsträckning. Vad säger 

detta om jämställdheten i Norrbotten? Dessa representationer i Piteå Tidningen stärker bilden av 

kvinnor som passiva och män som aktiva, vilket stämmer överens med bilden av manliga och 

kvinnliga stereotyper. För att Norrbotten ska bli ett jämställt län är det viktigt att de kvinnliga 

egenskaperna inte jämförs med de manliga och därmed nedvärderas. Hirdmans resonemang kring 

genuskontraktet, där mannen är norm samtidigt som manliga och kvinnliga egenskaper hålls isär, kan 

vara en viktig aspekt att uppmärksamma i arbetet mot ett jämställt och demokratiskt län. Kvinnor och 

män kommer alltid vara olika, men ska ändå vara lika mycket värda i samhället. Män och kvinnor kan 

tillföra olika saker i olika sammanhang, därför är det viktigt att båda könen syns i Piteå Tidningens 

nyhetsrapportering utan att ett av könen dominerar och värderas högre. Att medier i dagsläget 

framställer kvinnor främst som kvinnor medan män framställs främst som företagare är ett faktum 

som behöver ändras på, duktiga och driftiga kvinnor ska inte uppmärksammas just för att de är 
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kvinnor utan för att de är framgångsrika. Att konstant jämföra kvinnliga och manliga egenskaper 

leder i slutändan till att de kvinnliga egenskaperna inte uppnår den manliga normen.  

Om Norrbotten hösten 2012 får en kvinnlig landshövding skulle detta innebära ett stort kliv 

framåt för den norrbottniska jämställdheten. De nuvarande maktstrukturerna skulle bitvis brytas ned 

och ge genusdebatten en rejäl skjuts framåt om länets ansikte utåt var en kvinna. Norrbottningarna 

måste börja sätta ned foten och stå emot makthierarkin där beslutsfattande män träffas och gör upp i 

bastun. Brevet som Jaensson skickade till regeringen i februari 2012 vara ett tecken på de osynliga 

maktstrukturerna som råder i Norrbotten och som inte tidigare synliggjorts. Att brevet skrevs och 

fördes i ljuset ledde till att genusdebatten i norra Sverige fick luft under vingarna. De starka 

reaktionerna som blev följden av ”bastubrevet” kan därför anses positiva i den bemärkelse att 

befolkningen började ifrågasätta mansdominansen. 

Varför går jämställdhetsarbetet så trögt? Genom de senaste århundradena har en stor 

förändring skett, där kvinnor gått från att vara helt osjälvständiga till att idag vara accepterade i den 

manliga sfären. Trots att denna förändring har pågått under en lång tid är samhället fortfarande långt 

ifrån helt jämställt. Ett eller flera generationsskiften kommer förmodligen att behöva ske innan 

samhället kan deklareras jämställt där kvinnor och mäns egenskaper slutar jämföras och värderas 

likvärdigt. Vid denna studies inledning var uppsatsförfattarnas föreställning att Piteå Tidningen 

skildrar män och kvinnor i ungefär lika stort utrymme, vilket dementeras av studiens resultat. Kanske 

beror det på att befolkningen är så vana vid denna genusslentrian att de inte reagerar på de 

ojämnställda samhällsstrukturerna som blir synliga i nyhetsrapporteringen. 

Så vem syns då egentligen i Piteå Tidningen? I studiens resultat framgår att män är kraftigt 

överrepresenterade i nyhetsrapporteringen. Norrbotten står inför ett spännande uppdrag – att bli mer 

jämställt och värdera män och kvinnor på lika villkor. Det är inget som sker i en handvändning, men 

ett steg i ledet skulle kunna vara att Piteå Tidningen slutar osynliggöra kvinnor och börjar skildra män 

och kvinnor i samma utsträckning. Att börja nysta i genusfrågan gör också att andra maktperspektiv 

kommer fram och blir intressanta att studera, som genom upplysning på tidningsredaktionen kan öka 

medvetandet om vems åsikter och röster som värderas högre. Ett jämställt samhälle handlar inte bara 

om att räkna huvuden eller förekomster, men det kan vara en början. 

5.1 Vidare forskning 

Denna studie utgår endast ifrån sex nummer av Piteå Tidningen och 152 analyserade artiklar, vilket 

kan ses som ett relativt litet material i det stora hela. Då resultatet från denna undersökning visar på 

att männen tilldelas betydligt större utrymme i lokalpressen, hade det varit spännande att lyfta frågan 

i ett vidare perspektiv och studera dels andra nummer, men dels också under en längre tidsperiod för 

att undersöka om resultatet skulle överensstämma. En intressant aspekt att ta i beaktning vid 

ytterligare genusstudier är att studera vilka journalister som rapporterar om vad, om kvinnor skriver 

om kvinnor och män om män eller tvärtom. Då hade bland annat studier av Piteå Tidningens krönikor 

kunnat kasta nytt ljus över journalisternas specialiseringsämnen, då det flitigt förekommer manliga 
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och kvinnliga krönikörer som skriver om olika genrer, och om någon av dessa kan tänkas vara ”hårda” 

eller ”mjuka” teman.  

Vidare hade det varit intressant att studera hur genusperspektivet ser ut i Sverige och på 

internationell nivå, eftersom denna studie begränsas till Norrbotten och dess största lokaltidning. 

Ytterligare aspekter som kan vara värdefulla att belysa i samband med genus är etnicitet och ålder, 

som kan tänkas synliggöra stereotyper som medier eventuellt använder sig av och varför.  
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6. Källförteckning 

Kodningsmaterial 

Sex tryckta nummer av Piteå Tidningen, hämtade på Piteå Tidningens redaktion 2012-05-02 

 

Litteratur  

Bergström Göran, Boréus Kristina, Textens mening och makt, Författarna och Studentlitteratur 2005 

 

Ekström Mats, Larsson Larsåke, Metoder i Medie- och Kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur 

2010 

 

Fagerström Linda, Nilsson Maria, Genus, medier och masskultur, Gleerups Utbildning AB 2008 

 

Hadenius Stig, Weibull Lennart, Wadbring Ingela, MASSMEDIER – Press, radio och tv i den digitala 

tidsåldern, Ekerlids förlag 2008 

 

Hirdman Yvonne, Genus – om det stabilas föränderliga former, 2:a upplagan, Liber 2003 

 

Jarlbro Gunilla, Medier, genus och makt, Studentlitteratur 2006 

 

Lindgren Simon, Populärkultur, Studentlitteratur 2009 

 

Nord Lars, Strömbäck Jesper, Medierna och demokratin, Författarna och Studentlitteratur 2004 

 

Elektroniska källor 

Nyhetssajten Newmill 

http://www.newsmill.se/artikel/2012/02/20/norrbottningarnas-ilska-mot-gubbig-bastukultur-ger-

mig-hopp hämtad 2012-05-07 

 

Norrbottens Kuriren 

http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=6309038 hämtad 2012-05-07 

  

Länsstyrelsen i Norrbotten 

http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/manniska%20o

ch%20samhalle/Jämställdhet/Kv-M_BD_09_web.pdf hämtad 2012-05-07 

 

Tidningsstatistik  

http://ts.se/Mediefakta/Dagspress.aspx?Aregion=67 hämtad 2012-05-07 
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Norrbottens Läns Landsting 

http://www.nll.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Nyhetsbrev-och-Morgonrock/Regional-

planering/Kronika/Tidigare-Kronikor/Serverhallarna-och-sen-da411111/ hämtad 2012-05-21 

 

Övrigt  

Länsstyrelsen Norrbotten, På tal om kvinnor och män i Norrbotten, faktabok publicerad i Luleå 2009 
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Bilaga 1 - Kodinstruktioner 

V1 - Person i text  

Artiklarna har kategoriserats efter den mest framträdande personens kön, eller den person som får 

komma till tals flest gånger. Artiklar där inget av könen förekommit har valts bort. Varje artikel 

representeras med en framträdande person. De artiklar där flera personer förekom räknades antal 

uttalanden eller omnämningar i text, där den mest framträdande personen noterats. 

Variabelvärden: 

1. Man 

2. Kvinna 

 

V2 - Del i tidning 

Artiklarna har kategoriserats efter placering i tidningen.  

Variabelvärden: 

1. Förstasida 

2. Nyhetsartikel 

3. Sportartikel 

4. Kulturartikel 

 

V3 - Artikellängd 

Artiklarna har kategoriserats i förstasida, notiser eller artiklar. Till notiser räknas texter med 5-30 

spaltrader, artiklar har fler än 30 spaltrader och förstasidesnyheter är placerade på förstasidan.  

Variabelvärden: 

1. Förstasida 

2. Artiklar 

3. Notiser 

 

V4 - Citerad/omnämnd 

 Artiklarna har kategoriserats efter huruvida huvudpersonen får komma till tals eller blir omnämnd. Om 

flera personer omnämns eller citeras i texten har den person som är mest framträdande, alternativt 

omnämns/citeras flest gånger noterats. 

 Variabelvärden: 

 1. Citerad 

 2. Omnämnd 

 

 

V5 - Person i bild 
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Artikelbilderna kategoriseras efter könet på personen som är mest framträdande i förekommande 

artikelbilder. I bilder med fler än en person och artiklar med flera bilder räknas antal huvuden där det 

mest förekommande könet noteras. I artiklar där ingen bild förekommer, alternativt en bild där ingen 

person visas, väljs bort.  

Variabelvärden: 

1. Man 

2. Kvinna 

 

V6 - Artiklarnas huvudtema 

Artiklarna kategoriseras utifrån det ämne som artikeln främst behandlar. För att ett ämne ska räknas 

som en egen kategori ska minst fem artiklar gå under denna benämning. Ämnen med färre än fem 

förekomster placeras i kategorin övrigt, som kan inrymma olika teman. Inom kategorin sport 

representeras alla förekommande sporter, oavsett hur många förekomster som noterats.  

Variabelvärden: 

1. Sport 

2. Företagsamhet 

3. Vård 

4. Kriminalitet 

5. Utbildning 

6. Musik/Film 

7. Trafik 

8. Övrigt 

 

V7 - Huvudpersonens egenskap  

Artiklarna har kategoriserats efter den egenskap som textens mest framträdande person företräds av. 

Som offer definieras personer som råkat ut för olyckor, våld och maktutövande. I övrigt placeras alla 

egenskaper som förekommer i mindre än fem artiklar.  

Variabelvärden: 

1. Yrkesroll 

2. Gärningsman 

3. Privatperson 

4. Idrottsutövare 

5. Offer 

6. Idrottsutövare 

7. Övrigt 
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Bilaga 2 – Kodschema 

 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Datum Rubrik 

Man 1:a sida Förstasidesnyhet Omnämnd Ingen bild Utbildning Offer 2011-11-07 Brister när elev sattes i särskola 

Man 1:a sida Förstasidesnyhet Omnämnd Man Övrigt Privatperson 2011-11-07 Stämningsfull helg på kyrkogårdarna 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Man Utbildning Offer 2011-11-07 Placering i särskola kritiseras 

Kvinna Nyhet Fullstor artikel Citerad Kvinna Utbildning Yrkesroll 2011-11-07 Ruth Rahkola erkänner fel 

Man Nyhet Fullstor artikel Omnämnd Ingen bild Kriminalitet Gärningsman 2011-11-07 17-åring från Boden anhållen 

Kvinna Nyhet Notis Omnämnd Ingen bild Kriminalitet Gärningsman 2011-11-07 Dansade som en "polis" 

Man Nyhet Fullstor artikel Omnämnd Ingen bild Olycka Offer 2011-11-07 Tillståndet stabilt för Pitebon 

Man Nyhet Notis Omnämnd Ingen bild Kriminalitet Gärningsman 2011-11-07 Åtalad för grov kvinnofridskränkning 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Man Väder Privatperson 2011-11-07 Hårda vinterstormar har rubbat hus 

Man Nyhet Notis Omnämnd Ingen bild Kriminalitet Gärningsman 2011-11-07 Man åtalad för mordförsök 

Man Nyhet Notis Omnämnd Ingen bild Kriminalitet Gärningsman 2011-11-07 Blev stucken med spruta 

Man Nyhet Notis Omnämnd Ingen bild Kriminalitet Gärningsman 2011-11-07 Bilist körde in i backspegel 

Man Nyhet Notis Omnämnd Ingen bild Kriminalitet Gärningsman 2011-11-07 Älvsbybo åtalad för olovlig körning 

Kvinna Nyhet Fullstor artikel Citerad Ingen bild Företagsamhet Yrkesroll 2011-11-07 Piteå på sjätte plats på listan 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Ingen bild Vård Yrkesroll 2011-11-07 Få Pitebor når målen efter infarkt 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Man Företagsamhet Yrkesroll 2011-11-07 Markägare nyfikna på gallringssystem 

Man Nyhet Notis Omnämnd Ingen bild Kriminalitet Offer 2011-11-07 Blev skjuten i rumpan 

Man Nyhet Notis Omnämnd Ingen bild Kriminalitet Gärningsman 2011-11-07 Våldsam gäst omhändertagen 

Man Nyhet Notis Omnämnd Ingen bild Kriminalitet Gärningsman 2011-11-07 Misstänkt för våldtäkt 

Man Nyhet Notis Omnämnd Ingen bild Kriminalitet Gärningsman 2011-11-07 Man misshandlade frun 

Man Kultur Fullstor artikel Citerad Man Musik Yrkesroll 2011-11-07 Pontare inleder julturnén 

Man Sport Fullstor artikel Citerad Man Sport Idrottsutövare 2011-11-07 Morén hjälte när Wibax Patriots vann 

Man Sport Fullstor artikel Citerad Man Sport Idrottsutövare 2011-11-07 Åtta (!) mål av Jonas Degerman 

Man Sport Fullstor artikel Citerad Man Sport Tränare 2011-11-07 Sämre än väntat för Piteå Hockey 

Man Sport Fullstor artikel Citerad Man Sport Tränare 2011-11-07 Fyra mål av William när Rosvik vann 

Man Sport Fullstor artikel Citerad Man Sport Tränare 2011-11-07 Norrfjärden förlorade i toppmatchen 

Man 1:a sida Förstasidesnyhet Citerad Ingen bild Företagsamhet Yrkesroll 2011-12-22 Ny testanläggning invigs i Nattberg 

Man 1:a sida Förstasidesnyhet Omnämnd Man, kvinna Kultur Privatperson 2011-12-22 Stjärnglans på Medborgarhusets 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Man Företagsamhet Yrkesroll 2011-12-22 Biltestföretaget satsar i Nattberg 

Kvinna Nyhet Fullstor artikel Citerad Kvinna Väder Yrkesroll 2011-12-22 Älvsbyns lovas översvämningsstöd 

Man Nyhet Notis Omnämnd Ingen bild Kriminalitet Gärningsman 2011-12-22 Ung man åtalad för misshandel 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Ingen bild Företagsamhet Yrkesroll 2011-12-22 Elområden orsakar uppror i Sverige 

Kvinna Nyhet Fullstor artikel Citerad Kvinna Vård Yrkesroll 2011-12-22 Handlingsplaner för ohälsa 

Man Nyhet Notis Omnämnd Ingen bild Kriminalitet Gärningsman 2011-12-22 Kronofogden säljer Styrmans skog 

Kvinna Nyhet Notis Omnämnd Ingen bild Vård Offer 2011-12-22 Kvinna dog vid tvättning 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Ingen bild Olycka Yrkesroll 2011-12-22 En person drunknad efter isolycka 

Kvinna Nyhet Fullstor artikel Citerad Man, kvinna Ekonomi Offer 2011-12-22 Gunvor och Georg i kläm 
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Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Ingen bild Väder Privatperson 2011-12-22 Svaga isar i Arjeplog 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Ingen bild Övrigt Yrkesroll 2011-12-22 Yrkesfiske stoppas i Östersjön 

Kvinna Nyhet Fullstor artikel Citerad Kvinna Företagsamhet Yrkesroll 2011-12-22 Kvinnojouren i Älvsbyn belönas 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Man, kvinna Kultur Privatperson 2011-12-22 Scenvägar till tomteland 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Ingen bild Ekonomi Yrkesroll 2011-12-22 Många markägare i Norrbotten 

Kvinna Nyhet Fullstor artikel Omnämnd Ingen bild Olycka Privatperson 2011-12-22 Bilist körde in i mitträcket 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Man Övrigt Privatperson 2011-12-22 De utser julens godaste öl 

Man Kultur Fullstor artikel Omnämnd Man Musik Yrkesroll 2011-12-22 Kevin Borg i julkonsert 

Man Sport Fullstor artikel Citerad Man Sport Tränare 2011-12-22 Rosvik ordnade seriesegern 

Man Sport Fullstor artikel Citerad Man Sport Yrkesroll 2011-12-22 "Isse" sportchef för ÄIF-fotbollen 

Man 1:a sida Förstasidesnyhet Citerad Ingen bild Företagsamhet Yrkesroll 2012-01-13 Nya lokaler och 50 nya jobb på gång 

Man 1:a sida Förstasidesnyhet Omnämnd Man Vård Offer 2012-01-13 Pulsåderbråcket nära kosta Tore livet 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Kvinna Vård Yrkesroll 2012-01-13 Norrbotten sist att införa kontroll 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Man Vård Offer 2012-01-13 Tores puls kostade honom livet 

Man Nyhet Fullstor artikel Omnämnd Ingen bild Kriminalitet Gärningsman 2012-01-13 Fängelsedomar för utpressning 

Kvinna Nyhet Fullstor artikel Omnämnd Ingen bild Kriminalitet Gärningsman 2012-01-13 Villkorligt för förskingring 

Man Nyhet Notis Omnämnd Ingen bild Kriminalitet Gärningsman 2012-01-13 Misstänkt kvinnofridskränkning 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Man Företagsamhet Yrkesroll 2012-01-13 Goexcellents flytt öppnar för nya jobb 

Man Nyhet Notis Citerad Ingen bild Kriminalitet Yrkesroll 2012-01-13 Livsfarliga lampstölder 

Man Nyhet Notis Omnämnd Ingen bild Kriminalitet Gärningsman 2012-01-13 Man misstänkt för drograttfylleri 

Kvinna Nyhet Fullstor artikel Citerad Kvinna Företagsamhet Yrkesroll 2012-01-13 Kvinnligt företagande får mindre  

Man Nyhet Notis Citerad Ingen bild Företagsamhet Yrkesroll 2012-01-13 Piteåföretag producerar 

Man Nyhet Notis Omnämnd Ingen bild Kriminalitet Gärningsman 2012-01-13 Sovande väcktes av misshandel 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Man Utbildning Yrkesroll 2012-01-13 Jimmys utbildning ledde till fast jobb 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Ingen bild Kriminalitet Yrkesroll 2012-01-13 Brotten minskar i länet 

Kvinna Nyhet Notis Citerad Ingen bild Företagsamhet Yrkesroll 2012-01-13 Hett att jaga guld och koppar 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Kvinna Företagsamhet Övrigt 2012-01-13 Studenter vill att Piteborna cyklar 

Man Nyhet Notis Citerad Man Musik Övrigt 2012-01-13 Studenter hyllar Elton John  

Man Kultur Fullstor artikel Citerad Man Musik Yrkesroll 2012-01-13 Folkfest för frusna 

Kvinna Nyhet Fullstor artikel Citerad Kvinna Övrigt Privatperson 2012-01-13 Jennifer är fångad i en romans 

Kvinna Nyhet Fullstor artikel Citerad Kvinna Företagsamhet Privatperson 2012-01-13 Lina - Sveriges nästa mästerkock 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Ingen bild Företagsamhet Yrkesroll 2012-01-13 Begagnathandeln slår rekord 

Kvinna Nyhet Notis Citerad Ingen bild Företagsamhet Yrkesroll 2012-01-13 Laddar för snöbollskrig 

Man Sport Fullstor artikel Citerad Man Sport Idrottsutövare 2012-01-13 Järnkrok sköt skarpt i Luleå 

Man Sport Fullstor artikel Citerad Man Sport Tränare 2012-01-13 Joakim kom hem från NHL  

Kvinna Sport Fullstor artikel Citerad Kvinna Sport Idrottsutövare 2012-01-13 Dubbel för Hanna och Petter 

Man 1:a sida Förstasidesnyhet Omnämnd Ingen bild Kriminalitet Gärningsman 2012-02-21 Okänd man söker kontakt med barn 

Kvinna 1:a sida Förstasidesnyhet Omnämnd Kvinna Övrigt Yrkesroll 2012-02-21 Benhård jury korade årets vinnare 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Man Företagsamhet Yrkesroll 2012-02-21 Stridspilot utbildare skoterförare 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Ingen bild Kriminalitet Yrkesroll 2012-02-21 Ännu ett ofredande polisanmält  

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Man Företagsamhet Yrkesroll 2012-02-21 "Många orkar inte arbeta till 65" 

Man Nyhet Notis Omnämnd Ingen bild Kriminalitet Gärningsman 2012-02-21 Grovt rattfull stoppad av polis 

Kvinna Nyhet Notis Omnämnd Ingen bild Olycka Offer 2012-02-21 Kokerska miste fingertoppen 
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Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Ingen bild Vård Yrkesroll 2012-02-21 Fortsatt väntan på boendeplatser 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Ingen bild Utbildning Yrkesroll 2012-02-21 Skolan i Vistträsk får stå kvar 

Kvinna Nyhet Fullstor artikel Omnämnd Man Företagsamhet Yrkesroll 2012-02-21 Rättvisare fördelning av feriejobb 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Ingen bild Företagsamhet Yrkesroll 2012-02-21 Kommun och näringsliv i koncept 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Kvinna Utbildning Yrkesroll 2012-02-21 Förskolan i Arjeplog byggs ut  

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Ingen bild Företagsamhet Privatperson 2012-02-21 Stora prisskillnader hos uppköparna 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Man Företagsamhet Övrigt 2012-02-21 Piteson i SM-final för unga bagare 

Man Kultur Fullstor artikel Citerad Kvinna Musik Yrkesroll 2012-02-21 Midvinterfest med gratis musik 

Kvinna Kultur Fullstor artikel Citerad Kvinna Musik Yrkesroll 2012-02-21 Lisen Elwin tror på musiken 

Man Kultur Fullstor artikel Citerad Kvinna Film Yrkesroll 2012-02-21 Arjeplogs filmfestival satte rekord 

Kvinna Nyhet Fullstor artikel Citerad Kvinna Övrigt Yrkesroll 2012-02-21 Ortopeden har korat bästa semlan 

Man Sport Fullstor artikel Citerad Kvinna Sport Privatperson 2012-02-21 Därför gick klubbarna emot PIF 

Man Sport Fullstor artikel Citerad Man Sport Idrottsutövare 2012-02-21 Offensiv taktik som gav utdelning 

Man Sport Fullstor artikel Omnämnd Man Sport Idrottsutövare 2012-02-21 Flera fina framgångar i skoter 

Man Sport Fullstor artikel Citerad Man Sport Tränare 2012-02-21 Idel vinnare när Björnligan slutade 

Kvinna Sport Notis Omnämnd Kvinna Sport Idrottsutövare 2012-02-21 Hanna 43:a i Ungdoms-VM 

Man 1:a sida Förstasidesnyhet Citerad Ingen bild Företagsamhet Yrkesroll 2012-03-14 Anställda i chock efter ABB-varsel 

Man 1:a sida Förstasidesnyhet Citerad Man Företagsamhet Idrottsutövare 2012-03-14 Skidjuniorerna startade egen klubb 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Man Företagsamhet Yrkesroll 2012-03-14 Stor oro på ABB efter chockbeskedet 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Man Företagsamhet Yrkesroll 2012-03-14 Lindberg ser scenariot som utmaning 

Man Nyhet Notis Omnämnd Ingen bild Kriminalitet Gärningsman 2012-03-14 Misshandel på krogen 

Man Nyhet Notis Omnämnd Ingen bild Kriminalitet Gärningsman 2012-03-14 Blockerade dörren med maskin 

Kvinna Nyhet Fullstor artikel Citerad Ingen bild Utbildning Yrkesroll 2012-03-14 Friskola på väg etablera sig i Öjebyn 

Man Nyhet Notis Citerad Ingen bild Företagsamhet Yrkesroll 2012-03-14 NSD och NK slår ihop avdelningar 

Man Nyhet Notis Citerad Ingen bild Övrigt Yrkesroll 2012-03-14 73 katter ska omplaceras 

Kvinna Nyhet Fullstor artikel Omnämnd Ingen bild Vård Offer 2012-03-14 Socialtjänsten kräver åtgärnder 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Man Trafik Yrkesroll 2012-03-14 Piteå Kommun utreder vägen igen 

Kvinna Nyhet Fullstor artikel Citerad Ingen bild Vård Yrkesroll 2012-03-14 Kommunalt nej till Obs-platser 

Kvinna Nyhet Fullstor artikel Citerad Kvinna Trafik Övrigt 2012-03-14 Medborgare slår ett slag för bussen 

Man Nyhet Notis Citerad Ingen bild Trafik Yrkesroll 2012-03-14 Fler charterresor från Luleå 

Kvinna Nyhet Fullstor artikel Citerad Kvinna Trafik Yrkesroll 2012-03-14 Åtta av tio tar bilen  

Kvinna Nyhet Fullstor artikel Citerad Ingen bild Trafik Yrkesroll 2012-03-14 Kommunal bilpool i centrum? 

Man Nyhet Notis Omnämnd Ingen bild Kriminalitet Gärningsman 2012-03-14 Ljög om knivskärning 

Kvinna Nyhet Notis Omnämnd Ingen bild Kriminalitet Gärningsman 2012-03-14 Tog armband på Glitter 

Man Kultur Fullstor artikel Citerad Man Musik Yrkesroll 2012-03-14 Jerry Williams till Arvidsjaur i juli 

Man Kultur Fullstor artikel Citerad Kvinna Musik Yrkesroll 2012-03-14 Laleh dragplåster  

Man Kultur Notis Citerad Ingen bild Musik Yrkesroll 2012-03-14 Country och rock hos Alligator 

Man Sport Fullstor artikel Citerad Man Företagsamhet Idrottsutövare 2012-03-14 De bildade en egen klubb 

Man Sport Fullstor artikel Citerad Man Sport Idrottsutövare 2012-03-14 Mårten gör succé i collegetennisen 

Kvinna Sport Fullstor artikel Citerad Kvinna Sport Idrottsutövare 2012-03-14 "Som vi har längtat"  

Man Sport Notis Omnämnd Ingen bild Företagsamhet Yrkesroll 2012-03-14 Patrik Sjöberg till Piteå 

Man Sport Fullstor artikel Citerad Man Sport Tränare 2012-03-14 Viktiga veckor för Piteås damer 

Kvinna Nyhet Fullstor artikel Citerad Kvinna Utbildning Yrkesroll 2012-03-14 Elkänsliga varnar för trådlösa nätverk 
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Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Ingen bild Övrigt Yrkesroll 2012-03-14 Vetenskapliga samband saknas 

Kvinna 1:a sida Förstasidesnyhet Citerad Kvinna Företagsamhet Yrkesroll 2012-04-28 Möt sytrarna som är 40-talister 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Man Företagsamhet Yrkesroll 2012-04-28 Nya sågverksplaner på Lövholmen 

Man Nyhet Notis Omnämnd Ingen bild Kriminalitet Offer 2012-04-28 Knivslagsmål vid krog 

Man Nyhet Notis Omnämnd Ingen bild Kriminalitet Gärningsman 2012-04-28 Inbrott och skadegörelse på tippen 

Man Nyhet Notis Citerad Ingen bild Kriminalitet Yrkesroll 2012-04-28 Mordutredning går framåt 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Ingen bild Kriminalitet Yrkesroll 2012-04-28 Misstänkt våldtäkt av flicka 

Kvinna Nyhet Fullstor artikel Citerad Ingen bild Övrigt Yrkesroll 2012-04-28 Ingen lösning för att rädda  kapell 

Kvinna Nyhet Notis Omnämnd Ingen bild Kriminalitet Offer 2012-04-28 Kvinna sparkad i underlivet 

Kvinna Nyhet Notis Omnämnd Ingen bild Kriminalitet Gärningsman 2012-04-28 Kvinna togs med Spice på sig 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Ingen bild Kriminalitet Yrkesroll 2012-04-28 Misstänkt miljöbrott i Bergsviken 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Ingen bild Företagsamhet Yrkesroll 2012-04-28 Elpriser - ett hett ämne på möte 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Man Företagsamhet Yrkesroll 2012-04-28 Åhman (S) lämnar alla uppdrag  

Man Nyhet Fullstor artikel Omnämnd Ingen bild Kriminalitet Gärningsman 2012-04-28 Par åtalat för våld - mot varandra 

Kvinna Nyhet Fullstor artikel Citerad Kvinna Vård Yrkesroll 2012-04-28 Vin till maten snart verklighet  

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Ingen bild Vård Yrkesroll 2012-04-28 Arvidsjaur först, Arjeplog följer efter 

Man Nyhet Notis Omnämnd Ingen bild Kriminalitet Gärningsman 2012-04-28 Kontanter beslagtogs efter tips 

Man Nyhet Fullstor artikel Citerad Kvinna Vård Yrkesroll 2012-04-28 Från missionskyrka till mottagning 

Kvinna Kultur Fullstor artikel Citerad Kvinna Musik Yrkesroll 2012-04-28 Sara Thuresson spelar på krokodil 

Kvinna Nyhet Fullstor artikel Citerad Kvinna Företagsamhet Yrkesroll 2012-04-28 En plats där drömmar blir verklighet 

Kvinna Nyhet Fullstor artikel Citerad Kvinna Företagsamhet Yrkesroll 2012-04-28 Systrar med vurm för svunna tider 

Man Sport Fullstor artikel Citerad Man Sport Tränare 2012-04-28 Öjebyn är tillbaka för att stanna 

Man Sport Fullstor artikel Citerad Man Sport Tränare 2012-04-28 Alterdalen siktar mot ny topplacering 

Man Sport Fullstor artikel Citerad Ingen bild Sport Tränare 2012-04-28 Piteå och Infjärden i viktiga matcher 

Kvinna Sport Fullstor artikel Citerad Kvinna Sport Idrottsutövare 2012-04-28 Målvakterna möts i damallsvenskan 

Kvinna Sport Fullstor artikel Citerad Kvinna Sport Idrottsutövare 2012-04-28 Bra start för Julia i "Godnattbollen" 

Man Sport Fullstor artikel Citerad Man Sport Yrkesroll 2012-04-28 Två som förlängde med PHC 

Man Sport Fullstor artikel Citerad Ingen bild Sport Tränare 2012-04-28 Suntory Royal nära 100 000 kronor 

Kvinna Nyhet Fullstor artikel Citerad Kvinna Företagsamhet Yrkesroll 2012-04-28 Nu rör Gunny om för sista gången 

 

 

 

 

 


