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I det hållbara samhället utgör det gröna näringslivet själva hjärtat. På
sikt är tillväxtmöjligheterna stora – men det behövs fler nya talanger,
fler affärsidéer och företag som tar vara på möjligheterna. Och det är
avgörande att kvinnor och män ges samma förutsättningar att vara en
del av utvecklingen.
LRF startade Jämställdhetsakademin för att arbeta mer fokuserat
med jämställdhet och sprida kunskap och uppmärksamma normer,
värderingar och attityder som påverkar villkoren för både kvinnor
och män.
I år djupdyker vi i ämnet medierapportering. Vi vet att kvinnliga
politiker generellt är underrepresenterade i nyheterna i förhållande
till hur många de faktiskt är. Det är också ett stort glapp i ekonomijournalistiken när det gäller att skildra kvinnors arbetsliv, visar en
studie från Nordicom från 2020.
Men hur skildras lantbruket av medierna? Vi bad Kantar Public
analysera frågan ur ett jämställdhetsperspektiv och även i vilken grad
medierapporteringen speglar fördelningen bland LRFs medlemmar
och mer specifikt förtroendevalda. Undersökningen ska fungera som
ett diskussionsunderlag för både oss själva i det gröna näringslivet,
men även för mediebranschen.
Detta är en sammanfattning av undersökningen, där vi samlat in
kommentarer kring vikten av jämställdhet i medierapporteringen.
Undersökningen i sin helhet hittar du på jamstalldhetsakademin.se.
Jag hoppas att den blir ett inspel till viktiga samtal.
Varma hälsningar
Palle Borgström
Ordförande LRFs Jämställdhetsakademi
Juni 2022
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Om Jämställdhetsakademin
LRFs Jämställdhetsakademi är en tankesmedja som genom idéutveckling, forskning och opinionsbildning ger ökad kunskap om kvinnors och mäns möjligheter
att starta och driva företag inom de gröna näringarna.
Jämställdhetsakademin väcker debatt och presenterar kreativa idéer för hur alla
kan ges likvärdiga möjligheter att förverkliga och utveckla sina företagsidéer.
Akademin utgår från de gröna näringarna och ett uthålligt näringsliv, men många
av de förslag som presenteras är relevanta för småföretagare i allmänhet.
Jämställdhetsakademin består av nitton ledamöter och leds av LRFs förbundsordförande Palle Borgström.
Läs mer på jamstalldhetsakademin.se
Kontaktperson: Anna Iwarsson, ansvarig för LRFs Jämställdshetsakademi,
anna.iwarsson@lrf.se

Om undersökningen
Kantar Public har fått i uppdrag att undersöka bilden av lantbrukaren ur ett jämställdhetsperspektiv. Analysen baseras på cirka 1 100 införanden, där drygt 1 300
lantbrukare förekommer, från ett 30-tal olika redaktionella medier, både på nationell
och lokal nivå, samt branschmedia. Riks- och storstadsmedier står för den största andelen, tätt följt av lokalmedier. Det beror främst på att fler antal medier ingår inom
dessa kategorier, medan branschmedier står för cirka en fjärdedel av införandena.
Av de drygt 1 300 lantbrukarna som förekommer i medierapporteringen under
undersökningsperioden är 26 procent kvinnor och 74 procent män. Åtta av tio
är 35–64 år, varav den enskilt största gruppen lantbrukare, fyra av tio, är i åldersgruppen 35–49 år.
Analysperioden var helåret 2021 samt januari till april 2022.
Läs mer om undersökningen i Kantar Publics rapport på jamstalldhetsakademin.se
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Inledning
Av de lantbrukare som syns i media under undersökningsperioden är 26 procent
kvinnor, medan 38 procent kvinnor syns i den sammantagna svenska medierapporteringen, enligt rapporten Räkna med kvinnor (Göteborgs universitet och
Medieinstitutet Fojo, 2021). Det kan jämföras med att av de drygt 166 000 personer som är sysselsatta på hel- eller deltid inom jordbruket, är 43 procent kvinnor
enligt Jordbruksverket. Bland skogsägarna är motsvarande siffra 38 procent
kvinnor enligt Skogsstyrelsen.
Kvinnliga lantbrukare är således underrepresenterade i mediebilden jämfört med
sina manliga kollegor och även jämfört med hur många kvinnor som syns i övrigt
i media. Antalet kvinnliga lantbrukare som syns i medierna beror dock på frågor
som medietyp, geografi, sakfrågor och ålder samt om talespersonerna representerar LRF eller inte.

43 % 57 %

Sysselsatta inom
jordbruket

26 %

38 % 62 %

Skogsägare i Sverige
En fjärdedel av lantbrukarna i
medierna är kvinnor
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82%

Viktigaste frågorna hos allmänhet
och media
När Kantar Public frågar allmänheten om de viktigaste politiska frågorna i januari
2022 blir miljö och klimat den fjärde största för både kvinnor och män, en fråga
som är högst relevant för lantbruket. I sin mätning Mediemätaren analyserar
Kantar Public också samtalet kring svenska riksdagspartier och partiledare i sociala
och redaktionella medier, och också där klättrar frågan om miljö och energi på
den politiska medieagendan. Klimattoppmötet i Glasgow, debatten om energipriserna, fortsatta turer kring Cementa samt nyheter kring slutförvaret av kärnavfall
bidrar till att miljö och energi blir den näst största frågan som bevakas under mätperioden oktober till december 2021.
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MEDIEMÄTAREN – STÖRSTA FRÅGORNA I DEN POLITISKA DEBATTEN
MARS 2022
1. Utrikespolitik
2. Försvaret
3. Miljö och energi
4. Lag och ordning
5. Valrörelsen
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ALLMÄNHETENS VIKTIGASTE POLITISKA FRÅGOR Allmänhetens viktigaste politiska frågor
TRE PUNKTMÄTNINGAR
Tre punktmätningar
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Om vi istället tittar på mätningen av allmänhetens
viktigaste politiska
frågor
i marsfrågor
Allmänhetens
viktigaste
politiska
2022 ser vi att försvaret intar en andraplats och miljö och klimat
halkar ned på en
Tre punktmätningar
sjätteplats. Kriget i Ukraina kastar
om agendan för vilka frågor som anses viktigast
70
och även energipolitik ökar i60betydelse
på grund av de höga priserna på el och
50
50 av Ryssland.43
drivmedel och energiberoendet
I Mediemätaren
en liknande
41
39noteras
36
35
40
utveckling under första kvartalet
2022. Försvar och utrikespolitik går från relativt
26
30
undanskymda frågor till att stå
i centrum vilket också innebär att livsmedelsförsörj20
ningsfrågan blir central. Miljö
och energi fortsätter att ligga högt med fokus på
10
höga priser på energi och drivmedel.
0

Frågorna som lantbrukarna får
kommentera i medierna
Temat miljö, klimat och hållbarhet syns också tydligt i Jämställdhetsakademins
medieundersökning, där det ofta relateras till hur lantbrukarnas verksamheter
påverkas. En återkommande oro för lantbrukarna är hur klimatförändringar
påverkar verksamheten, framförallt kopplat till torka under sommarperioden och
kraftiga regn med översvämningar som följd. Både manliga och kvinnliga lantbrukare talar om liknande frågor, som förutsättningarna för ekologiskt jordbruk samt
andra åtgärder inom verksamheten för att arbeta mer hållbart, men i dessa frågor,
och andra framtidsfrågor, syns en högre andel kvinnor.
Närmare 30 procent av rapporteringen i media handlar om olika typer av förutsättningar för arbetet som lantbrukare och rör frågor som el- och bränslepriser,
EU-stöd och skadedjur, med stort fokus på verksamheten, som djurhållning, växtodling eller skogsbruk. Inom dessa områden dominerar männen mediebilden i
alla medietyper.
Ungefär 20 procent av det publicerade materialet handlar om livet som lantbrukare,
vilket tyder på ett medialt intresse för lantbrukaren som person och livsstil och inte
bara yrket, något som bland annat syns i hur olika realityserier uppmärksammas.
Även här är det framförallt männen som syns, vilket till stor del beror på ett medialt
fokus kring ”Bonde söker fru” där majoriteten av deltagande bönder är män. När
kvinnliga lantbrukare kommer fram handlar det ofta om att på olika sätt sprida
kunskap om livet som lantbrukare. Här syns dock en stor skillnad i de olika medietyperna, i lokal- och riksmedia är det runt 10 procent kvinnor som uttalar sig i dessa
frågor, medan det i branschmedia är runt 50 procent kvinnor.

TRE AV TIO INFÖRANDEN OM FÖRUTSÄTTNINGAR NÄR LANTBRUKARE
UTTALAR SIG I MEDIA
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FÖRDELNING KVINNOR OCH MÄN – ÖVERGRIPANDE SAMT I SAKFRÅGOR I
DE OLIKA MEDIETYPERNA

24 %

76 %

RIKS- OCH STORSTADSMEDIER

Förutsättningar

28 %

23 %

77 %
LOKALMEDIER

72 %

27 %

73 %

Förutsättningar

Fokus på verksamheten

26 %

74 %

Fokus på verksamheten

79 %

Livet som
18 %
lantbrukare/kultur/trad…

82 %

Livet som
9%
lantbrukare/kultur/trad…

Miljö/klimat/hållbarhet 20 %

80 %

Miljö/klimat/hållbarhet

77 %

Framtid och
förväntningar

23 %

Jämställdhet
Övrigt

100 %
24 %

76 %
Kvinnor

48 %

Jämställdhet
Övrigt

Livet som
lantbrukare/kultur/trad…

91 %
52 %

31 %

69 %

Män

89 %
Kvinnor
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Miljö/klimat/hållbarhet
Framtid och
förväntningar

27 %

Män

Övrigt

73 %

33 %

67 %

52 %

48 %

30 %

70 %

41 %

Jämställdhet

100 %
11 %

67 %

BRANSCHMEDIER

Förutsättningar

Fokus på verksamheten 21 %

Framtid och
förväntningar

33 %

59 %
100 %

23 %

77 %
Kvinnor

Män

KÖNSFÖRDELNING I OLIKA SAKFRÅGOR
Förutsättningar

28%

72%

Fokus på verksamheten

27%

73%

Livet som lantbrukare/
kultur/ traditioner

84%

16%

Miljö/ Klimat/ Hållbarhet

32%

68%

Framtid och förväntningar

32%

68%

Jämställdhet
Övrigt

65+
9 % införanden som handlar
91 %
I de fåtaliga

om jämställdhet är det enbart kvinnliga
lantbrukare som kommer till tals, oavsett medietyp. Frågeställningarna handlar då om varför det finns så få kvinnor
inom branschen samt kränkningar
50-64
gentemot kvinnliga lantbrukare.

100%
19%

Kvinnor

Män

35-49

35%

Från ljus till mörk bild
I lite över hälften av artiklarna under 2021 förmedlas antingen en mörk eller ljus
18-34
31 %Två tredjedelar av
bild av lantbruket, tillvaron som lantbrukare
eller framtiden.
dessa ger en positiv bild och när LRFs förtroendevalda uttalar sig är hela tre
fjärdedelar positiva. Fördelningen mellan män, kvinnor och åldrar ligger i linje
med det övergripande resultatet.

0%

20 %

40 %

69 %

60 %

80 %

Om vi istället tittar på första kvartalet 2022 är resultatet det omvända. Drygt 80
procent av införandena förmedlar då antingen en ljus eller mörk Kvinnor
bild av tillvaronMän
och två av tre är negativa till utvecklingen. Detta beror till stor del på den
kostnadskris som uppstått efter Rysslands invasion av Ukraina.

100

Kvinnliga och yngre lantbrukare tenderar dock att ge en något ljusare bild än
resten. Två av tre i gruppen under 35 år ger en positiv bild av tillvaron, exempelvis
kommer under våren 2022 nyheter om att fler unga söker sig till naturbruksgymnasier. Branschpress förmedlar dessutom en något ljusare bild, medan lokalmedia
200
300
och framför allt riks- och storstadsmedia visar en betydligt mörkare bild.

Kvinnor

Män

43 %

38 %
L

33 % 67 %

60 % 40 %

2021

2022
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Mörk bild av lantbruket
Ljus bild av lantbruket

Stora skillnader beroende på medietyp
FÖRDELNING MELLAN KVINNOR, MÄN OCH ÅLDER I DE OLIKA MEDIETYPERNA

24 %

76 %

23 %

RIKS- OCH STORSTADSMEDIER
65+

50-64

21 %

35-49

79 %

27 %

18-34

0%

40%
Kvinnor

60%

80%

19 %

81 %

50-64

26 %

78 %

66 %

18-34

34 %

66 %

20%

40%
Kvinnor

60%

18-34

80%

100%

56 %

58 %
0%

20%

40%
Kvinnor

42 %
60%

80%

100%

Män

8 av 10 lantbrukare över
50 år är män

90 %

34 %

Män

44 %

Det finns också skillnader geografiskt. I medierna i Götaland
och Svealand ligger den kvinnliga representationen på mellan
20 till 26 procent medan den i Norrland inte är högre än
16 procent.

Män

35-49

60%

73 %

Kvinnor under 50 år syns nästan lika ofta som män i branschmedier, och i åldersgruppen 18–34 är de i majoritet. Även i
riks- och storstadsmedier är kvinnor i den åldersgruppen
mer synliga, medan de i lokalmedier syns väldigt lite.

80 %

22 %

40%

27 %

Kvinnliga lantbrukare kommer generellt fram mer i branschmedier än i lokal-, riks och storstadsmedier. I branschmedier är
mer än var tredje talesperson kvinna, jämfört med den totala
mediebilden där var fjärde talesperson är kvinna.

74 %

65+ 10 %

20%

95 %

5%

35-49

84 %

16 %
0%

100%

67 %

Kvinnor

Kvinnor

0%

50-64

84 %

Götaland 20 %

50-64

65+

Män

Norrland 16 %

Svealand

83 %

18-34

59 %

20%

17 %

33 %

67 %

BRANSCHMEDIER

65+

35-49

73 %

41 %

33 %

LOKALMEDIER

94 %

6%

77 %

Lantbrukare under 34 år förekommer ungefär dubbelt så ofta
i medierapporteringen som de över 65 år. Av de som är över
50 år är hela 8 av 10 män. Flest kvinnliga lantbrukare förekommer i de yngsta åldersgrupperna, 18–34 och 35–49, men
sett till totalen är andelen kvinnor aldrig högre än cirka en
tredjedel i någon åldersgrupp.
80%

100%

Män

- 10 -

Lantbrukare benäms ofta vid
förnamn i rubriker
Utöver att manliga lantbrukare får mer plats är det få skillnader i hur kvinnliga och
manliga lantbrukare kommer fram i mediebilden. De får ofta prata om samma typer
av frågor och synas på bild i lika hög grad.
Lantbrukarna porträtteras ofta på en åker eller i ladugården, gärna tillsammans med
djur. Bilderna skapar en personlig förankring till lantbrukaren som ofta förstärks
genom rubriksättning med förnamn och yrkestiteln ”bonde” eller ”lantbrukare”.
Inte sällan är det både en man och en kvinna som är delaktiga i artikeln, och då
oftast jämbördiga.

85 procent av LRFs förtroendevalda
under 50 år i medierna är kvinnor
12 procent av lantbrukarna i undersökningen representerar
LRF, antingen som förtroendevalda eller medlemmar.

ANDELEN FÖRTROENDEVALDA
50+

Könsfördelningen mellan LRFs representanter är nästan
lika mellan kvinnliga och manliga lantbrukare – det vill
säga betydligt högre jämfört med den totala mediebilden
och urvalet. Sett till ålder är skillnaderna ännu större,
förtroendevalda över 50 år representeras till 70 procent
av män, medan de under 50 år representeras till 85 procent av kvinnor. Kvinnliga förtroendevalda, och speciellt
de under 50 år, är alltså markant överrepresenterade i
mediebilden jämfört med urvalet. Att notera är dock att
fördelningen i den yngsta målgruppen, 18–34 år, baseras
på ett litet antal artiklar.

23 %

77 %

FÖRTROENDEVALDA LRF

39 %

61 %

MEDLEMMAR LRF
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35 %

35-49

65 %

62 %

18-34

38 %

89 %

0%

20%

40%
Kvinnor

11 %

60%
Män

80%

100%
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Röster om resultaten
Lena Johansson, politisk chefredaktör, Land Lantbruk
Varför är jämställdhet i mediebilden viktigt?
Det är viktigt att visa en mångfald inom de gröna näringarna.
Många allmänmedier har ganska grunda och ibland lite
gammalmodiga föreställningar om de gröna näringarna.
För vissa av dem är fortfarande bilden av bonden en äldre
man i keps och gummistövlar. Den bilden sprider de sedan
till läsare som också ofta har grunda kunskaper om dagens
lantbruk.
Män dominerar mediebilden i samtliga åldrar på totalen, men det är en högre grad
kvinnor under 50 år som framträder i media. Vad är din kommentar till det?
Jag tror att det är fler yngre kvinnor som deltar aktivt i arbetet på gården och är
med och fattar strategiska beslut i företagen numera. Äldre kvinnor har ofta en
mer traditionell roll och låter mannen ”fronta”. Traditionellt har det ju också varit
sönerna som tagit över gårdarna, och då blir det de som spelar ”huvudrollen”.
Jag tror även att det till viss del beror på samhällets och de gröna näringarnas
förändringar. Dels har ett aktivt arbete bedrivits för att få in fler kvinnor i styrelser,
dels har samhället idag en större acceptans för kvinnliga företagare inom de gröna
näringarna. Och när kvinnor får en mer framträdande roll som företagsledare och
förtroendevalda blir de också en mer naturlig del av de sfärer där valberedningar
och andra letar efter tänkbara personer till olika poster.

”Många allmänmedier har ganska grunda och
ibland lite gammalmodiga föreställningar om de
gröna näringarna.”
I branschmedier är kvinnor överlag något överrepresenterade, medan de i lokal-,
riks- och storstadsmedier är underrepresenterade, jämfört med antalet aktiva. Vad
tror du att det beror på?
Branschmedierna har mer kunskap och en mer uppdaterad bild av lantbruket. De
har också ett bredare kontaktnät och kan därför skriva om bönder som kanske inte
är så framträdande i offentliga sammanhang. Kanske speglar även allmänmedia,
medvetet eller omedvetet, den bild de och allmänheten har av lantbruket, en något
föråldrad bild.
Det finns nog även fler unga kvinnor som frontar företagen idag än för kanske
20–30 år sedan och fler kvinnor som engagerar sig som förtroendevalda. Det är
vidare en medveten strategi hos branschmedia och vi pratar regelbundet om hur
vi kan lyfta fram fler duktiga kvinnor, gärna yngre. Yngre kvinnor har kanske också
bättre självförtroende och vågar ta för sig mer. Kanske kan det även bero på att
både LRF och LRF Ungdomen har och har haft duktiga kvinnliga ordföranden,
som synts i media och därmed blivit bra förebilder för andra unga kvinnor.
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Gunnar Gidefeldt, kommunikationschef, LRF
Varför är jämställdhet i mediebilden viktigt?
Det handlar om att alla ska känna sig representerade i de
gröna näringarna, oavsett kön. Då kommer fler aspekter
fram ur en fråga och alla undersökningar visar att besluten blir bättre i jämställda organisationer. Alla behövs
inom det gröna näringslivet, och det är bra att det syns i
medierna.
Kvinnor är överlag underrepresenterade i media, enligt undersökningen, men
LRFs talespersoner har en jämn könsfördelning på totalen. Vad är din kommentar
till det?
Det visar att vi måste fortsätta att jobba med jämställdhetsfrågor i hela organisationen.
LRF arbetar aktivt med att visa upp hela bredden inom LRF – branscher, kön,
ålder och geografi. Det är en styrka för de gröna näringarna, att våra medlemmar
är så brett representerade inom hela samhället, och det är en viktig bild att förmedla. Det skapar förståelse och en attraktion för LRF. Det är klart att resultatet ger oss
underkänt i detta avseende, samtidigt som vi ser en förbättring från tidigare år.

”Alla behövs inom det gröna näringslivet, och det
är bra att det syns i medierna.”
Ser vi till LRFs förtroendevalda som är talespersoner i media är de över 50 år till
70 procent män, medan de under 50 år till 85 procent är kvinnor. Vad beror det på
tror du?
Det beror på flera faktorer, förstås. Främst att fler yngre kvinnor har och tar möjligheten att synas på ett annat sätt än den äldre generationen. Fördelen är att det
lockar ännu fler drivna kvinnor till de gröna näringarna, och det tjänar alla på.
Vilka åtgärder ser du behöver vidtas för att öka jämställdheten i medierapporteringen?
Dels kan medierna själva fundera över bildval och intervjupersoner, samt fråga sig
om man ställer samma typ av frågor till män som till kvinnor. Från oss som organisation är det viktigt att vi har både män och kvinnor som talespersoner i våra olika
sakfrågor. Vi som organisation måste också fundera på hur vi ska göra så att jämställdhetsfrågan kommer upp till diskussion, men i en bransch som under det senaste
halvåret har varit fullt fokuserad på att klara kostnadskrisen så är det förstås svårt att
både få och ta medietid i dessa mer långsiktiga frågor.
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Johan Taubert, vd, Tidningsutgivarna
Varför är jämställdhet i mediebilden viktigt?
Journalistiken ska spegla samhället och då är det viktigt att
den bild som återges i medierna inte snedvrider balansen
mellan kvinnor och män på ett sätt som inte motsvarar hur
det ser ut i verkligheten. Att medieföretagen lyckas med
detta är särskilt viktigt eftersom medierapporteringen har
stor inverkan på hur medborgarna uppfattar samhället och
därmed också på hur samhället utvecklas.
När lantbruket skildras dominerar män mediebilden i lokal-, riks och storstadsmedia. Vad beror det på tror du?
Jag tror att det generellt sett kan handla om att riks-, storstads- men också lokalmedia inte har samma kontaktnät bland lantbrukare som branschmedia har. Då
kan det lätt bli att man hör av sig till personer som man varit i kontakt med tidigare. Men jag vet att många redaktioner jobbar systematiskt med att säkerställa att
skapa balans utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i fråga om vilka
som intervjuas. Många kontaktar också branschorganisationer som LRF – både
centralt och regionalt – när de vill komma i kontakt med en talesperson. Alla inblandade – medierna, LRF och bönderna själva – behöver reflektera över vem som
ska intervjuas för att det ska bli en så sann skildring av verkligheten som möjligt.

”Jämför man med hur det sett ut historiskt så går
utvecklingen åt rätt håll, men det är uppenbart så
att man inte kan släppa greppet om denna fråga”
Vad gör mediebranschen för att öka jämställdheten i medierapporteringen?
Under många år har andelen kvinnor som syns och hörs i nyhetsrapporteringen
i Sverige legat kring 30 procent, men nu har trenden glädjande nog brutits och
ligger på 38 procent inom press, radio och TV, enligt rapporten Räkna med kvinnor från Göteborgs universitet och Medieinstitutet Fojo från 2021. Det beror bland
annat på att frågan är prioriterad på ett helt annat sätt idag och att många nyhetsredaktioner driver ett systematiserat jämställdhetsarbete. Men även om utvecklingen går framåt finns det mycket mer att göra, det visar inte minst den här undersökningen och det faktum att kvinnliga politiker och experter till exempel är betydligt
färre i nyhetsflödet jämfört med hur det faktiskt ser ut i samhället.
Män dominerar mediebilden i samtliga åldrar på totalen, men det är en högre grad
kvinnor under 50 år som framträder i media, än de som är över 50 år visar undersökningen. Vad är din kommentar till det?
6o procent av alla som förekommer i svenska nyheter är mellan 35 och 65 år i
Sverige. Män dominerar i alla åldersgrupper över 35 år och kvinnors andel är högst
i åldersgrupper under 35 år. Så detta resultat ligger i linje med resultat från andra
liknande undersökningar. Jämför man med hur det sett ut historiskt så går utvecklingen åt rätt håll, men det är uppenbart så att man inte kan släppa greppet om
denna fråga – det är en bra bit kvar till jämställdhet och balans i rapporteringen.
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Martin Jönsson, redaktionell utvecklingschef, Bonnier News
Varför är jämställdhet i mediebilden viktigt?
Vi har en ambition att spegla samhället. Då kan vi inte ha
en rapportering som är obalanserad och som inte synliggör olika grupper. Vi har också en kundrelation att vårda,
hälften av våra läsare och kunder är kvinnor. Då är det
viktigt att innehållet uppfattas som relevant. I detta spelar
könsbalansen i innehållet en viktig roll.
Hur arbetar ni med frågan?
Vi har arbetat med jämställdhet på många olika sätt under många år. Det handlar
om rekrytering, chefsprogram, mentorskap, vilka som skriver olika typer av texter
och så vidare. Vi har idag 50 procent kvinnliga chefer och 49 procent kvinnliga
anställda, så på det området är vi jämställda. När det sedan gäller innehållet är det
något som vi diskuterar mycket, dagligen – och som vi mäter på olika sätt. Varje
dag redovisas könsbalansen på olika avdelningar – och vi sätter mål på vad vi vill
nå. För varje enskild skribent finns också verktyg som redovisar hur könsbalansen
sett ut senaste månaden i personens artiklar. Vi har också ett verktyg där man före
publicering kan mäta könsbalansen.

”Hälften av våra läsare och kunder är kvinnor.
Då är det viktigt att innehållet uppfattas som
relevant.”
I lokal-, riks- och storstadsmedier dominerar den manlige lantbrukaren rapporteringen i samtliga åldersgrupper. Vad tror du gör att så många fler män
än kvinnor syns i media?
Generellt sett beror det ofta på att omställningar tar tid och att gamla obalanser
lever kvar länge, om man ser till vilka som har de tyngsta chefsjobben, styrelseuppdragen etcetera. Då är det viktigt att inte förstärka det, utan att hitta andra sätt att
spegla en fråga genom att prata med andra typer av personer. Det är inte bara vd
som kan intervjuas om man skriver om ett visst företag, man kan lika gärna göra
det genom att prata med experter, forskare, kunder etcetera. Och då är det lättare
att få balans i rapporteringen.
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Sofia Gustafsson, kultur- och featurechef, Nerikes Allehanda
Varför är jämställdhet i mediebilden viktigt?
Idén med journalistik är att skildra samhället som det ser
ut, därför är det viktigt att representativiteten i våra publiceringar stämmer överens med verkligheten. Historiskt har
det inte funnits en jämställd representation i medierna,
det är fortfarande skevt, och vi vet att det inte är på grund
av att det finns fler män än kvinnor i samhället utan på
grund av att vi har misslyckats med att skildra vissa delar av
människors vardag och verklighet. En mediebild av samhället som är ojämställd och
där vissa grupper inte är representerade reproducerar idén om att vissa människor,
grupper och delar av samhället är mindre viktiga – när vi som tidning misslyckas
med jämställdheten misslyckas vi därför också med vårt demokratiska uppdrag.

”När vi som tidning misslyckas med jämställdheten misslyckas vi därför också med vårt
demokratiska uppdrag.”
Hur jobbar ni för att öka jämställdheten i medierapporteringen?
Vi har haft en jämställdhetssatsning de senaste två åren. Till en början handlade det
mycket om att medvetandegöra problemet genom till exempel olika föreläsningar
från bland annat genusprofessorer på Örebro universitet och vd:n på Rättvisaren
(tidigare Rättviseförmedlingen). Alla avdelningar har fått sätta upp mål för hur
de ska jobba för ett mer jämställt innehåll och medarbetarna har en checklista att
gå igenom inför varje jobb. Detta är ett sätt att undvika att i stressiga lägen jobba
slentrianmässigt och till exempel intervjua samma man som vi alltid tidigare intervjuat i en särskild fråga. Vi har också ett räknesystem där alla reportrar räknar antalet män och kvinnor i sina egna artiklar, vilket är ett sätt för oss att föra statistik över
var vi ligger jämställdhetsmässigt men också ett sätt för den enskilda reportern att se
sitt eget arbetssätt.
Män dominerar mediebilden i samtliga åldrar, men lokalmedierna lyfter kvinnor i
åldersgruppen 35-49 i högre grad än riks- och storstadsmedier. Vad är din kommentar till det?
Bra att det går framåt. Vad vi vet från andra undersökningar är att det framförallt är
äldre kvinnor som har svårt att få komma till tals i medierna, utrikesjournalistiken är
också extra ojämställd, vilket vi inte ägnar oss åt på samma sätt som riksmedierna.
I ett större perspektiv, vad tror du skulle kunna påverka urvalet av vilka lantbrukare
som får synas i lokalmedia?
Tips! Får vi bara veta kontaktuppgifter till de som finns i vårt bevakningsområde,
varför de är intressanta för oss att skriva om och vilka ämnen de kan uttala sig om –
till exempel grön omställning, vattenbrist och annat som vi återkommande skriver
om – så kommer vi höra av oss direkt.
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Undersökningen i 9 punkter
1 Män dominerar mediebilden. Av de lantbrukare som skildras i media
under undersökningsperioden är en fjärdedel kvinnor, resten män.

2 I de yngre åldrarna, 18–34 och 35–49 år, förekommer kvinnliga lantbrukare

oftare än i andra åldersgrupper, dock aldrig oftare än i omkring en tredjedel
av publiceringarna.

3 I lokal-, riks- och storstadsmedier dominerar den manlige lantbrukaren i
samtliga åldersgrupper. När det gäller lantbrukare över 50 år är hela 82
procent av dem som syns i media män.

4 I branschmedia förekommer kvinnor i högre grad (35 procent) på totalen
jämfört med i övriga medier i undersökningen (23 procent).

5 I branschmedierna är bilden jämställd när unga lantbrukare skildras. Från
50 år och uppåt dominerar dock männen igen. Lokala medier är också
något bättre på att lyfta fram kvinnor i åldern 35–49.

6 Närmare tre av tio publiceringar handlar om olika förutsättningar för arbetet
som lantbrukare. En stor del av innehållet fokuserar på själva verksamheten
och i media är det majoriteten män som lyfts fram.

7 Kvinnliga lantbrukare förekommer något oftare i frågor kring miljö, klimat
och hållbarhet samt framtidsfrågor, speciellt i bransch- och lokalmedia.

8 Endast ett fåtal artiklar handlar om jämställdhet och i samtliga av dessa är det
kvinnliga lantbrukare som uttalar sig.

9 Av de som i medierna representerade LRF, som medlemmar eller förtroende-

valda, är könsfördelningen betydligt jämnare, med bara en liten övervikt av
män. Bland förtroendevalda i LRF är fördelningen nästan jämn, men även här
är det stor skillnad mellan åldrarna. Under 50 år är fem av sex förtroendevalda
i medierna kvinnor.

Av de drygt 1 300 lantbrukarna som förekommer i medierapporteringen under
undersökningsperioden är 26 procent kvinnor och 74 procent män.
Analysperioden var helåret 2021 samt januari till april 2022.
Läs mer om undersökningen på jamstalldhetsakademin.se
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