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Inledning 
 

Mitt intresse väcktes när jag av en händelse lyssnade på radioprogrammet Radiominnen. 

Programmet spelade upp lyssnarreaktioner på journalisten Astrid Kindstrand när hon, som 

första kvinna, debuterade som nyhetsuppläsare i radio den 26 april år 1938.2 Lyssnarna som 

ringde in var kritiska och ansåg att det både var fruktansvärt och fasansfullt att höra en kvinna 

läsa upp nyheterna.  

 

Jag hade, redan innan jag lyssnade på Radiominnen, funderat kring det hat som riktats mot 

kvinnor som debuterar inom manligt kodade yrken. Jag såg de hatiska reaktionerna på sociala 

medier som ett nytt fenomen. Självfallet är plattformen ”sociala medier” nytt men innehållet i 

kommentarerna, insåg jag, verkade vara betydligt äldre. Jag föreställde mig att det är värre nu 

eftersom vi lever i en tid där allt bedöms och allt kritiseras offentligt. Med några enkla klick får 

jag veta mer om dagens nyhetsankare än vad jag vet om min granne. Några klick till och jag får 

veta precis hur många misstag och snedsteg som samma nyhetsankare har gjort. Vi är snabba 

och skoningslösa i vår kritik och inte sällan gör vi politik av det.  

 

Som när Sverige, år 2015, fick sin första kvinnliga hockeykommentator, Lena Sundquist. Då, 

som kvinna, flyttade hon en osynlig gräns i den starkt mansdominerade hockeyvärlden. Det 

steget uppskattades inte av alla, ett hat utbröt på sociala medier där könsord och svordomar blev 

vardag för Sundquist. En twittrare skrev: ”Du har helt rätt […] Kvinnor som Lena ska vara i 

köket med hennes gris-skratt. Totalt felplacerad idiot.”3 Sundquist berättar själv om hatet i 

Göteborgsposten:  

 
Jag visste ju att det skulle bli en mer utsatt roll i och med att min roll skulle bli historisk, samtidigt som det är ett 

annat genomslag i tv än vad det är i radio. Jag fick ställa mig själv frågan; "Kommer det vara värt det"?4 

 

                                                
2 Nya Dagens Allehanda folkets röst om kvinnlig hallåman, 27 april 1938, Sveriges Radios arkiv, Lyssnarpost 
3 Dorian, Hampus, (2016) Hatas för sitt kön - nästan varje sändning (www). Hämtad från Göteborgsposten. 
Publicerad på http://www.gp.se/sport/ishockey/hatas-för-sitt-kön-nästan-varje-sändning-1.3952348- Hämtad: 
2017-01-05. Tidningsartikel 
4 Citat av Sundquist från artikel, Dorian, Hampus, (2016) Hatas för sitt kön - nästan varje sändning (www). 
Hämtad från Göteborgsposten. Publicerad på http://www.gp.se/sport/ishockey/hatas-för-sitt-kön-nästan-varje-
sändning-1.3952348- Hämtad: 2017-01-05.  
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Sundquist blir också intervjuad av P4 Norrbotten. I intervjun fick Sundquist frågan hur hon 

reagerade när hon hörde de inspelade lyssnarreaktionerna Astrid Kindstrand fick efter debuten 

som nyhetsankare år 1938. Sundquist berättar att hon känner igen sig i det, speciellt i kommen-

tarerna kring att kvinnoröster inte passar sig i radio. Sundquist menar också att kritiken hon får 

riktar sig mot henne som kvinna inte mot hennes yrkesroll som sportjournalist.5 

 

När jag lyssnade på Radiominnen och på inslaget om Sundquist insåg jag att min syn på hat-

reaktioner som ett nutida fenomen var historielös. Vi hatar inte mer idag. Eller blir mer upprörda 

när osynliga gränser flyttas och normer bryts. Fast en viss skillnad måste det ha varit, då 1938, 

innan sociala medier och snabba klick. Men hur hörde lyssnare av sig då? Via brev givetvis. 

Men i så fall, var fanns de breven, vad stod det i dem och framförallt vem skrev in? 

 

Den här studien handlar om just de breven och de reaktionerna. Den handlar om när en kvinna 

flyttar en osynlig gräns som hade kunnat gå obemärkt förbi, om det inte hade varit så att den 

gränsförflyttningen hördes av över en miljon människor. I den här studien görs ett litet nedslag 

under några få månader i en extremt turbulent politisk tid. En tid dominerad av män och en tid 

då alla satt som klistrade vid radion för att höra om Hitlers, Chamberlains och Mussolinis 

politiska maktspel. En tid då ingen förväntades höra en kvinna, på bästa sändningstid, 

rapportera om just det.   

 

 
 
  

                                                
5 Intervju med: Sundquist, Lena, (2016), Lena Sundqvist: Folk kommenterar hur jag låter och ser ut (www) 
Hämtad från Sveriges Radio, P4 Norrbotten. Publicerad på: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6566005 -Hämtad 2017-01-05. Radiointervju.  
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Syfte och frågeställningar 
Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att studera reaktionerna på kvinnans inträde som 

nyhetsuppläsare i radio. Som påvisas i inledningen skedde detta den 26 april 1938, av 

radioprataren Astrid Kindstrand, och det speciella med här inträdet är att det skedde 

ögonblickligen inför en stor åhörarskara. 

 

Frågeställningar 

• Hur många män, respektive kvinnor hörde av sig med kommentarer om Astrid 

Kindstrands nyhetsuppläsning samt hur många av kommentarerna var positiva 

respektive negativa? 

• Vad rörde synpunkterna? 

• Skilde sig synpunkterna åt beroende på om de var framförda av män eller kvinnor?  

 

Avgränsning, källor och källkritik 
Tidsavgränsningen är mellan 29:e april och 1: a september år 1938, anledningen till att studien 

startar den 29:e april är att den första reaktionen via brev inkom då. Att jag väljer att avsluta 

den 1:a september är att kritiken mot Kindstrands nyhetsuppläsning inte längre står i fokus utan 

brevskrivarna börjar riktar sin kritik mot andra programpunkter.  

 

Det primära källmaterialet i den här undersökningen är de 112 lyssnarbrev som inkom under 

den valda perioden till Sveriges Radio år 1938. Breven återfinns i Sveriges Radios privata arkiv. 

Lyssnarbreven står som primärkällor av två anledningar. 1) För att Sveriges Radio inte bandade 

alla sina samtal och det är av intresse att studera kommentarerna över ett längre tidsband, i det 

här fallet fem månader. 2) Det finns även ett intresse av att studera vilka typer av kommentarer 

som lyssnare väljer att författa i text och skicka in. 

 

När Astrid Kindstrand gjorde debut som nyhetsuppläsare kan man anta att en stor del av 

Sveriges radiolyssnare reagerade på något sätt. Men långt ifrån alla skriver in till Sveriges Radio 

för att framföra sina synpunkter. Studien utröner inte ”hur Sverige reagerade på att en kvinna 

läste upp nyheterna” utan källmaterialet kan enbart studeras utifrån de inkomna breven och 

några övergripande slutsatser kan således inte dras. En annan aspekt av källorna är att jag inte 
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har gjort någon språklig analys av breven. Utgångspunkten för den här studien har varit: vem 

som skrev in och vad som skrevs.  

 

Metod 
Materialet till studien baseras på lyssnarbreven. Studien baseras på en kvalitativ metod med 

kvantitativa inslag. Varje lyssnarbrev har fotats av och sedan digitalt numrerats av mig. Efter 

det har varje brev förts in i ett exceldokument där de kategoriserats efter kritik/ej kritik samt 

vilket kön och eventuell titel brevskrivaren har. De allra flesta har skrivit under med signaturer 

så som ”radiovän” eller ”många lyssnare i Småland”, ”N.O Lundborg”.6 Eftersom dessa brev 

saknar både titel och namn har de kategoriserats som anonyma. De lyssnare som har under-

tecknat med namn är anonymt hanterade av mig eftersom Sveriges Radios arkiv än så länge är 

stängt för allmänheten samt att brevskrivarna fortfarande kan vara vid liv. Jag har således inte 

skrivit vilket namn de undertecknat med utan enbart kategoriserat dem som man eller kvinna. 

De brevskrivare som undertecknat med titel har kategoriserats efter den könskodningen re-

spektive yrket har. Exempelvis har ”advokat” eller ”skogshuggare” kategoriserats som manliga 

brevskrivare. Det har inte gått att utröna något mönster gällande klass då många olika yrken 

förekommit bland de få brevskrivare som undertecknat med yrkestitel. Som studien kommer 

att visa är majoriteten av breven kritiska mot Kindstrands nyhetsuppläsning. Den kritiken har 

även påvisat en komplexitet som har behövts bearbetas, jag har i materialet hittat tre olika 

teman: a) kritik mot rösten b) kritik mot att det var en kvinna c) kritik mot den upplevda 

feminiseringen av radion. 

 

 

Exempel:  

Negativ kommentar -han 
Brev Datum Kritik Namn/Titel 

14 07-maj Tillgjord, barnslig, verkar okultiverad Ja/kommendörkapten 

 
  

                                                
6 Brev 58, 8 juni, hen, brev 66, 11 juni, hen, brev 86 23 juni, hen  
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Tidigare forskning 
Genus som teori slog igenom på 1980-talet och bygger på studien av det socialt konstruerade 

könet, inte det biologiska. Det socialt konstruerade könet är det som normen säger hur en man 

eller kvinna bör vara, och vilka egenskaper det sagda könet har tillskrivits. Exempelvis att en 

kvinna per automatik är svag, omhändertagande och ödmjuk eller att en man per automatik är 

stark, modig och aggressiv.7 I forskning har man sett att denna könskodning fått konsekvenser 

på arbetslivet och där av även i samhället. Kvinnor har mött hårt motstånd när de försökt ta sig 

in på manligt dominerade arbetsplatser.  

 

Tidigare forskning i den här studien gäller primärt forskningen om de maskuliniserings- och 

feminiseringsprocesser som skett i olika genuskodade yrken. Forskningen kring de processer 

som sker när ett genuskodat område förändras och vilka reaktioner och konsekvenser de får i 

en samhällskontext. Ett exempel på detta är historikern Lena Sommestads avhandling Från 

mejerska till mejerist (1992). Syftet med avhandlingen är att genom ett historiskt perspektiv 

öka kunskapen om könsarbetsfördelning som en social företeelse där maktförhållandena för-

ändras i och med politiska, tekniska och kulturella förändringar. Mellan år 1850 och 1920 sågs 

mejerska som ett högstatusyrke dominerat av kvinnor. Men på 1930-talet blev industrin mindre 

fysiskt krävande tack vare ny teknik, vilket gjorde att den kunde utvecklas till storskaliga indu-

strier med större kapitalvinster. I den processen gick yrket från att vara kvinnligt kodat till man-

ligt kodat. År 1920 var det 65% mejerskor, 1950 endast 5%. Sommestad skriver att det rådande 

och mest frekventa argumentet mot att kvinnor inte länge skulle vara lämpliga som mejerskor 

var att de hade bristande kompetens. Sommestad kallar det ”komptensargumentet” och det 

används även i denna studie.8 

 

En annan forskning om feminiseringsprocesser är den antologi som samhällsvetaren Britt Marie 

Fridh Haneson och socionomen Ingrid Haglunds skrivit; Förbjuden frukt på kunskapens träd 

(2004). Framförallt är det studien om hur kvinnor försökte slå sig in i den mansdominerade 

akademin. Detta exemplifieras bland annat med läraryrkets historia, där de kvinnliga lärarin-

norna möter motstånd då de försöker ta sig in på ett de manligt könskodade arbetsrollerna i 

                                                
7 Manns, Hirdman, Genus (www) Hämtad från Nationalencyklopedin. Publicerad på: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/genus - Hämtad 2017-01-01. Uppslagsverk 
8 Sommestad, Lena, 1992, Från mejerska till mejerist: en studie av mejeriyrkets maskuliniseringsprocess 13–20, 
179–183, 185, 190–191 
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samläroverken. I antologin är det i synnerhet medicinaren Chrapkowska och mikrobiologen 

Wolds studie om Akademiskt bildade kvinnors förening (ABKF) som bildades år 1904 relevant. 

Där går att utläsa vad ABKF lyckades åstadkomma inom olika yrkeskårer. I den här studiens 

bakgrund används den beskrivningen för att exemplifiera en typ av feminiseringsprocess.9 

 

Tidigare forskning inom genus, radio och kommunikation bör också lyftas för studien. Relevant 

är således även studier om det offentliga rummet och vilka som förväntas ta plats där under 

tiden då idén om folkhemmet kablades ut.10 Media- och kommunikationsvetaren Ulla Carlssons 

antologi Nordisk forskning om kvinnor och medier (1993) är ett viktigt bidrag. En viktig del av 

Carlssons antologin är Kristina Wallanders text ”Om kvinnor och skribenter i 

fackförbundspress”, den påvisar det begränsade utrymme som kvinnor hade i sitt journalistiska 

yrkesutövande. Wallander menar även att detta inte bara var inom journalistiken, den 

tillbakagång till hemmafruidealet som skedde under 1930- och 40-talet påverkade alla 

yrkesamma kvinnor.11 Precis som i Wallanders studie, visar den här studien att många av de 

lyssnare som skrev in till Sveriges Radio påpekade det opassande med kvinnlig 

nyhetsuppläsare.12 Exempelvis mötte inte radioprogrammet, Husmodern med Ingrid 

Samuelsson, inte samma motstånd eftersom det programmet uppfyllde hemmafrusidealet.13 

 

Historikern Göran Elgemyrs forskning Radion i strama tyglar (1996) om radio som 

kommunikationsmedia och dess påverkan och utveckling på samhället har varit särskilt re-

levant. Speciellt studien om nyhetsrapporteringen, TT och radiochefernas inverkan under 

1930–40-talet14. Media och kommunikationsvetaren Torsten Thuréns bok Medier i blåsväder 

(1997) är likt Elgemyrs bok en viktig pusselbit inom forskningen av radions påverkan på 

Sverige. Thurén påvisar den roll radion hade i att uppfostra svenskarna in i det demokratiska 

                                                
9 Chrapkowska, Cecilia, Wold, Agnes, 2004, Förhandlings- och förfalskningsmetoder har alltid varit 
mörkmännens i red. Fridh-Hanesson, Haglund Förbjuden frukt på kunskapens träd: kvinnliga akademiker under 
100 år, s.11–83 
10 Rydström, Tjeder, Kvinnor, män och alla andra: en svensk genushistoria, 2009, s. 134–155  
11 Hultén, 2009, kön kontext och gestaltning. I Carlsson, Ulla (red) Nordisk forskning om kvinnor och medier 
171–225, Wallander, 2009, Om kvinnor som skribenter i svensk fackförbundspress. I Carlsson, Ulla (red) 
nordisk forskning och medier, s. 189-200 
12 Wallander, Kristina, 1993, Om kvinnor som skribenter i svensk fackförbundspress i red. Carlsson, Nordisk 
forskning om kvinnor och medier, 1993, s. 189–200 
13Djerf-Pierre, 2004-01-28, Fältets struktur och logik under 1900-tale. I red. Arping ,Åsa, Leppänen, Katarina, 
Zetterman, Eva Kvinnovetenskaplig tidskrift (www) Hämtad från Göteborgs universitet. Publicerad 
ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/download/2286/2041. Hämtad: 2017-01-03 s. 32–33 
14 Elgemyr, Göran radion i strama tyglar (1996) s. 41–44, 53–56, 74–79 
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Sverige och skapandet av folkhemmet.15 I boken Självcensur i radions skugga (2002) av histo-

rikern Kurt Lindal påvisar även han vikten av radions roll men fokus ligger på hur radion rap-

porterade före och under andra världskriget.16  

 

Bakgrund 
I början av 1900-talet skedde radikala förändringar i det svenska samhället bland annat tack 

vare folkrörelsernas framfart under 1800-talet. I och med industrialiseringen hade kapitalismen 

blivit en självklar del av 1900-talet. Städerna växte med industrierna. Men i det växande In-

dustrisverige trängdes kvinnorna undan och männen var de som fick de höga positionerna inom 

det nya näringslivet. Moderniseringen av industrierna innebar mindre fysisk ansträngning av 

arbetarna, samtidigt som det genererade högre vinster. I och med det könskodades många yrken 

om, maskuliniserings och feminiseringsprocesser skedde över hela arbetsmarknaden. Ett 

exempel på en maskuliniseringsprocess som skedde var, som sagt, inom mejeriet, där det 

kvinnligt kodade yrket mejerska blev manligt kodat i och med att mejerierna blev kapitalistiskt 

industrialiserade.17 Dess motsats, feminiseringsprocess, ägde rum i andra yrken vilket ledde till 

att både status och löner inom dessa områden sjönk.  

 

Ett bra exempel på en feminiseringsprocess är skolan. Under 1900-talet byggdes småskolan och 

folkskolan ut och år 1902 kom förslaget om en samskola. Den könssegregerade skolan skulle 

slopas.18 Lärare och lärarinnor hade under 1800-talet tillsammans kämpat för högre lön och 

status för läraryrket. Men vid sekelskiftet ändrade den manliga lärarkåren strategi och drev 

istället kampen för högre lön för manliga lärare, något som ledde till att när reformen om sam-

skola gick igenom så beslöt man att kvinnor, oavsett utbildning, enbart kunde bli ämnes-

lärarinnor. Män däremot kunde som innan bli ämneslärare, adjunkter eller lektorer. Löne-

trappan inom läraryrket var att: ämneslärare hade lägst lön och mest tjänade lektorer. Det här 

innebar att de kvinnliga lärare som tidigare varit lektor eller adjutant på ett kvinnligt lärarverk 

nu fick gå ner i både rang och lön. Ett argument för detta var att kvinnor gick, högst ofrivilligt, 

i pension när de var 60 medan männens pensionsålder var 65. Ett annat argument var att kvinnor 

inte stod som försörjare av familjen, vilket ofta inte stämde då de flesta yrkesverksamma 

                                                
15 Thurén, Torsten, 1997, Medier i blåsvädret s. 26–41, 46–50 
16 Lindal, Kurt, 1998, Självcensur i stövelns skugga, 7 – 23 
17 Sommestad, 1992, s. 18–20 
18 Fridh-Haneson, Haglund, 2004 s. 21–22 
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kvinnorna bidrog till familjeförsörjningen. Men det tyngsta argumentet var kompetens-

argumentet: att kvinnor inte lämpade sig för högre tjänster på grund av att de var just kvinnor. 

Kvinnans genus gjorde dem inte tillräckligt kompetenta. 19  

 

På samma sätt var andra yrkesgrupper starkt könskodade och när kvinnor försökte flytta 

positionerna möttes de av ett massivt motstånd. År 1904 bildades Akademiskt bildade kvinnors 

förening som kämpade för lika lön för lika arbete. Tack vare dem togs, år 1918, bestämmelsen 

om att kvinnor enbart fick vara ämneslärarinnor bort, och de kvinnor som tidigare hade haft 

högre tjänster kunde återta dem. 20 

 

De feminiseringsprocesser och maskuliniseringsprocesser som ägde rum i samhället skapade 

stor diskussion både i media och i riksdagen. Kvinnor tvingades på vissa områden tillbaka, så 

som i mejeribranschen, medan de i andra yrken stärkte sina positioner. I och med första världs-

kriget fick kvinnor en större chans att ta sig in på arbetsmarknaden, men när kriget var slut var 

de tvungna att återigen ge sina platser till män. Under 1920-talet skedde stora förändringarar i 

Europa och nya tekniska innovationer revolutionerade folket. Den 11:e maj 1922 gjorde 

engelska BBC Europas första radiosändning och den första nyhetssändningen i svensk radio 

gjordes den 5:e mars två år senare.21  

 

Nyhetstidningarna var från starten mansdominerande och det blev även radion när den kom. År 

1925 var enbart fem av de 353 registrerade huvudredaktörerna i svenska dagstidningar kvinnor. 

Att fler kvinnliga radioreportrar skulle anställas sågs inte som ett alternativ. Det fanns dock 

undantag, program som stärkte den rådande kvinnliga normen förekom, exempelvis Hus-

modern under ledning av Ingrid Samuelsson.22 

 

Radion var dock inte ett journalistiskt media utan dess primära funktion var att folkbilda och 

underhålla det svenska folket. Under 1930-talet pågick en moderinseringsperiod av radion till-

sammans med uppbyggandet av folkhemmet och den ”Svenska modellen”. Den Svenska 

modellen baserades på: modern teknik och ekonomi, sociala reformer, hygien, sunt leverne 

                                                
19 Fridh-Hansson, Haglund, 2004, s. 21–26, 30–31, 41, 58 
20 Fridh-Hansson, Haglund, 2004, s.53–54 
21Hirdman, Yvonne, Björkman, 2012, Jenny & Lundberg, Urban, Sveriges historia. 1920-1965, s. 39 s. 100, 
Rhodiner, Anders, 2011, 90, Tidningarnas Telegrambyrå 1921-2011, (www) Hämtad från issu Publicerad: 
https://issuu.com/uppdragsmedia/docs/tt90 Hämtad: 2017-01-01  
22 Djerf-Pierre, 2003, s. 32–33  
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starka fackförbund och statlig kontroll. Medelklassens ideal skulle anammas av arbetarklassen. 

Radions roll blev att skildra och utbilda svenska folket i det nya Sverige. 23 

 

Idag med hundratals Tv-kanaler, tidningar, internet, podcasts och radiokanaler är det svårt att 

sätta sig in i vilken enorm makt och inflytande radion hade i Sverige. År 1938 fanns det en 

radiokanal med satta programpunkter. 24 Dåvarande radiochefen Carl Anders Dymling var 

mycket medveten om detta och har sagt att radion ska ”på en gång spegla, samla och forma 

lyssnaropinionen”25. Detta var även lyssnarna medvetna om, en lyssnare som skriver in till 

Sveriges Radio under undersökningsperioden skriver och tackar just för radion uppfostrande 

roll: ”jag tycker ni gör ett storartat och uppfostrande arbete för att bringa oss eder så omvexlande 

program som möjligt”26. 

 

Radiohistorien, TT och cheferna 

Tidningarnas telegrambyrå, eller TT, kom till 1921 efter en sammanslagning av flera olika 

nyhetsbyråer och ägdes av alla svenska nyhetsmedier. I mellankrigstiden var idén att nyheterna 

skulle var så neutrala som möjligt. Nyhetsrapporteringen under första världskriget hade varit 

allt för partisk och vinklad vilket var något man ville ändra på. TT valdes som nyhetsansvarig 

i Sveriges Radio på grund av att de ansågs ha den opartiska hållning som efterfrågades. Det 

beslöts även att nyheterna skulle läsas upp någon gång mellan kl. 19 och 22, på så vis skulle 

inte radion utgöra ett konkurrerande hot mot tidningarna. Än idag har TT rykte om sig att vara 

noggranna, opartiska och trovärdiga. 27  

 

Nästan en och en halv miljon människor i Sverige hade radio vid krigsutbrottet 1939 och kunde 

följa det komplexa politiska spelet i Europa.28 Två lyssnare som tillsammans skrivit in till 

Sveriges Radio i juni 1938 gör det för att tacka: 

 
[… ]om ni kunde ana hur det känns för oss, som bo i en liten landsort, att via radion få vara med om både det ena 

och det andra, sorg som glädje.29 

 

                                                
23 Thurén, Torsten 1997 Medier i blåsväder: den svenska radion och televisionen som samhällsbevarare och 
samhällskritiker, 26, 31–35, 41, 67 
24Lindal, Kurt, 1998, s. 13–15 
25 Lindal, 1998, s. 15 
26 Brev 80, 20 juni, hon 
27 Rhodiner, 2011, s. 4, 10, 22, Elgemyr, 1998, s. 76 
28 Lindal, 1998, s. 18 
29 Brev 75, 18 juni, hon 
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Det fanns endast en radiostation och nyhetssändningarna var det lilla fönster som vardagens 

människor hade ut mot världen.  

 

Även radiopratarna hade stora krav på sig att vara neutrala och tydliga. Rikssvenska var det 

enda dialekten som godtogs. Det sågs som en nationsangelägenhet att radion skulle kontrolleras 

av staten. För TT innebar det att: inga kontroversiella frågor fick framföras, nyheterna skulle 

rapporteras med en hög kulturell nivå samt saklighet och opartiskhet.30 

 

Carl Anders Dymling tog över som verkställande radiodirektör efter Gustaf Reuterswärd 1936. 

Reuterswärd fortsatte dock som chef över TT. Dymling kämpade för radions självständighet 

och sågs av många som driftig och dynamisk, men på ett område var han starkt konservativ: 

frågan om kvinnors plats i radio. Reuterswärd däremot var inte rädd för kontroverser och den 

29:e april var det han som tog beslutet att radiojournalisten Astrid Kindstrand skulle vara en av 

TT:s nyhetsuppläsare.31 Dock beslutade Reuterswärd att Kindstrand skulle förbli anonym ef-

tersom han förstod att det skulle kunna bli många kritiska kommentarer Han beslöt också att 

Kindstrand inte skulle behöva läsa de kommentarer som ringdes eller skrivs in, för att inte skada 

hennes ”själslugn”.32 

 

Det som gör Reuterswärds beslut så unikt och så kontroversiellt var att Kindstrands röst, på en 

kväll, nådde ut till nära en halv miljon människor. I andra yrken flyttades könspositionerna 

långsamt, ibland nästan omärklig och feminiserings och maskuliniseringsprocesser har först 

kunnat studerats i efterhand. Men när Kindstrands röst hördes läsa upp nyheterna i radion slog 

det ner som en bomb och lyssnarstorm blev det.  

 
 
  

                                                
30 Åberg, Carin, 1999 Den omärkliga tekniken: radio- och tv-produktion 1925 - 1985, s. 53, Thurén s. 28 
31 Thurén, 1997, 28–32, Forsén, Olof, 1966, Idyll och aktuellt: Olof Forsén berättar radiominnen s. 36–39 
32 Astrid Kindstrand intervjuas, 1949, om uppläsningen av TT-nyheterna 1938. Hämtad från Avgörande 
ögonblick, Radiominnen, Publicerad http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=3479852 
Hämtad: 2017-01-01  
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Undersökning 
 

Männen respektive kvinnorna och deras respons 
Den första nyhetssändningen med en kvinnlig reporter gjordes den 29:e april 1938 blev det 

lyssnarstorm. Sveriges radios växel blev nedringd och lyssnarbreven vällde in. Men vilka hörde 

av sig och var de positiva eller negativa? Det lättaste sättet att få en överblick på den 112 breven 

som inkom under perioden är via tabeller. 

 

 

 
Tabell 1 

 Antal procent 

Totalt  112 100% 

Berörde den kvinnliga nyhetsuppläsaren 90 80% 

Som ej berörde den kvinnliga nyhetsuppläsaren 22 20% 
Källa: Sveriges radio arkiv lyssnarpost, allmänt och särskilda program, 1938, 29 april 1938 till 1 september 1938. 

 

I tabell 1 syns 112 brev inkom till Sveriges Radio under perioden och att 90 stycken rörde 

Kindstrands nyhetsuppläsning. 
 

Tabell 2, negativa och positiva kommentarer 
 Antal procent 

Totalt 90 100% 

Antal brev som berörde den kvinnliga TT-uppläsaren 
negativt 

84 93% 

Antal brev som berörde den kvinnliga TT-uppläsaren 

positivt 

6 7% 

Källa: Sveriges radio arkiv lyssnarpost, allmänt och särskilda program, 1938, 29 april 1938 till 1 september 1938. 

 

Tabell 2 visar hur många av de 91 lyssnarbreven som var positiva respektive negativa. 
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Tabell 3, män och kvinnor –negativ kritik 
 Antal Procent 

Totalt 84 100% 

Män 23 27% 

Kvinnor 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     13% 

Anonyma 50 60% 
Källa: Sveriges radio arkiv lyssnarpost, allmänt och särskilda program, 1938, 29 april 1938 till 1 september 1938. 

 

 

Tabell 3 visar hur många av de kritiska brevskrivarna som var kvinnor, män respektive 

anonyma. 
 

Tabell 4, män och kvinnor –positiv kritik 

 Antal Procent 

Totalt 6 100% 

Män 1 17% 

Kvinnor 1 17% 

Anonyma 4 66% 
Källa: Sveriges radio arkiv lyssnarpost, allmänt och särskilda program, 1938, 29 april 1938 till 1 september 1938. 

 

Tabell 4 visar vilka, av de positiva brevskrivarna, som var män, kvinnor och vilka som var 

anonyma.  

 

Sammanfattningsvis visar analys av tabell 1 att av de 112 brev som inkom under denna period 

rör 90 stycken den kvinnliga uppläsaren. Det vill säga 80%. Av dessa 90 brev var 93% negativa. 

Det går att utläsa att 24 stycken av brevskrivarna var män och 12 stycken var kvinnor. Av dessa 

var endast en man och en kvinna positiv. De allra flesta som hörde av sig var anonyma, 54 

stycken, fem av de 54 anonyma breven var positiva.  

 

Veka kvinnoröster passar inte i radio 
Konstateras kan av tabell 2 att av de som hörde av sig till Sveriges Radio via brev under studiens 

period var de allra flesta negativa (93%). Men lyssnarbrevens kritik var komplex och behövdes, 

för den här studien, struktureras. Alla lyssnare uttryckte inte samma kritik. Därför kate-

goriserade jag kritiken i försök av att hitta ett samband. Tre olika teman hittades a) kritik mot 
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rösten b) kritik mot att det var en kvinna c) kritik mot den upplevda feminiseringsprocessen i 

radio. Ett brev kunde innehålla flera av ovanstående teman.  

 

Rösten 

Rösten är det enda en radiopratare har för att nå ut till sina lyssnare. När vi lyssnar på radio 

använder vi enbart ett sinne, hörseln och därav är radiorösten så viktig. Därför får radio-

journalister lära sig att tala i radio på sin utbildning. Den utbildningen fanns redan 1938 och 

alla radiopratare lärde sig rikssvenska.33 Idag tillåter Sveriges Radio dialekter, men det rena 

talet är fortfarande lika viktigt. Brevskrivarnas kritik mot Kindstrands röst tolkas utifrån de 

mönster som återfunnits samt utifrån den samhällskontext breven är skrivna i.  

 

Att reagera på en kvinnas röst är inget nytt. Kvinnor har en tendens att bli bedömda mer utifrån 

person/kön än som yrkesutövare.34 Det går givetvis inte att kritisera Kindstrands utseende ef-

tersom hon var anonym och osynliga, alltså är det rösten som kritiseras. Hade det kommit fram 

att det var Astrid Kindstrand som läste nyheterna kan det antas att hennes utseende hade 

kommenterats på ett nedlåtande sätt. Faktum är att en lyssnare faktiskt kritiserar Kindstrands 

utseende utan att veta hur hon ser ut. Denna manliga brevskrivare menar att kvinnor inte hör 

hemma i radio och att uppläsaren låter som en ”plattfotad, kobent judinna”35. Alla brev var dock 

inte lika aggressivt skrivna, tvärt om hade många en trevlig ton. En brevskrivare uttrycker sig 

att ”den lilla damen får ej bliva allt för ledsen”36. Men att det helt enkelt inte passar sig för en 

kvinna att läsa nyheterna.37  

 

Återkommande i röstkritiken mot Kindstrand är att brevskrivarna undanbeder sig både kvinnor 

och skåningar. 38 Kindstrands talar, det som idag, benämns som radio-rikssvenska, analysen 

blir således att de jämställer en kvinna och skåning, inte att Kindstrand talar skånska.  

 

 

 

 

                                                
33 Carina, Jönsson, 2011-10-24, Dialekten har blivit ett varumärke (www). Hämtad från Dagens Nyheter. 
Publicerad:http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/dialekten-har-blivit-ett-varumarke/. Hämtad 2017-01-03. 
Tidningsartikel.  
34 Ståhl, 2003, sid 6  
35 Brev 8, 30 april, man 
36 Brev 102, 15 juli, hen 
37 Brev 102, 15 juli, hen 
38 Brev 9, 29 april, hen, brev 10 1 maj, han, brev 21, 14 maj, hen 
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I röstkritiken kan utläsas att vissa ord i breven kommer igen, orden ”vek” och ”svag” är ständigt 

återkommande. Ord som ofta förknippas med kvinnor under 1930-talet. Kvinnan ses som mot-

sats till den starka modiga mannen där idrott och krig var idealet. Kvinnans särart påtalades och 

sågs som skör och omhändertagande.39 Även idag ses kvinnan som mer omhändertagande och 

öm än mannen, i genusforskning ses detta mer utifrån strukturer och ideal än biologiskt. 40 

 

Annat som påpekas är att den kvinnliga TT-uppläsaren har en pipig och otydlig röst. Många 

menade att hennes ljusa röst skar sig. En brevskrivare uttrycker sig på följande sätt: 

 

 
[…] dagsnyheterna och väderleksrapporten kan man så inte stänga av [sic], utan man är således 

piskad att höra på detta elände. Det är omöjligt att fatta något av denna pipiga, otydliga, jolmiga [röst], som efter 

ett par sekunder är hes […]41 

 

En annan del av röstkritiken som är svårtolkad rör ”läspandet” och att hon talar osamman-

hängande. Som en lyssnare skriver ” läspig, otydlig kvinnlig röst som sannerligen inte lämpar 

sig för denna viktiga del av radioprogrammet”42 Kindstrand gör som alla dåvarande nyhets-

uppläsare, läser innantill efter manus. Alla som skulle prata i Sveriges Radio var, dessutom, 

tvungna att lära sig rikssvenska.43 För att förstå vad röstkritiken bygger på måste man se vilka 

lösningar som brevskrivarna kommer med. Det visar sig vara en och samma lösning. Byt ut 

kvinnan mot en man. Som en lyssnare skriver:  

 
[…] föreslår jag att Ni höjer licensen med någon 50-öring, vi betalar gladeligen detta för att slippa 

fruntimmersröst av det viktigaste programmet för hela dagen.44 

 

I och med att lösningen är att byta ut Kindstrand mot en man blir slutsatsen att kritiken i lyssnar-

breven rör mer kvinnans plats än hennes röst. Annars hade lösningen att byta ut Kindstrand mot 

en annan kvinna funnits som ett alternativ hos brevskrivarna. Det är enbart en som öppnar upp 

för den idén, den lyssnaren skriver att: ”jag vågar därför anhålla att radiotjänst åtminstone tills 

                                                
39 Rydström, Tjeder, 2009, s.102–103, Sveriges Historia, 2012, s. 77-79 
40 Gemzöe, Lena, feminism, s. 11- 29, 103 - 106 
41 Brev 24, 16 maj 1938, hen 
42 Brev 36.1., 23 maj 1938, hen 
43 Carina, Jönsson, 2011-10-24, Dialekten har blivit ett varumärke (www) Dagens Nyheter. Hämtad 2017-01-03. 
Tidningsartikel. 
44 Brev 88, 27 juni, hen 
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lämplig kvinnlig kandidat uppdrivas måtte låta dagsnyheterna föredragas av manliga hallåmän” 
45. Ingen annan av de 84 brevskrivarna föreslår detta.  

 

Kvinnans plats 

Den mest omfattande kritiken rörde att det var en kvinna som läste just nyheterna under denna 

komplexa och politiskt kaotiska period. I samhället i övrigt fanns det fanns även tydliga agendor 

gällande vad kvinnor skulle tala om. Det var ämnen rörande barnuppfostran, hygien, kläder, 

pedagogik och hemmet. Dessa ämnen var kvinnligt kodade. Politiken, utlandet och krig var 

männens domän och dessa manligt kodade ämnen präglade nyheterna under den här perioden 

eftersom ett nytt krig stod för dörren. 46 Således förkommer också brevskrivare som konstaterar 

att: det är i sig inte fel på själva rösten utan att det är just en kvinna som talar. 47 En lyssnare 

skriver att ”visst kan kvinnor prata i radio, men då ska de prata om det som passar, exempelvis 

barnuppfostran eller sagoläsning”48.  

  

Även att hennes röst/uttal är barnsligt, pladdrigt eller inkompetent.49 Kommentarer om att 

Kindstrand låter som en ett barn och inte är vuxen nog för uppdraget återkommer. Kindstrand 

blir omyndigförklarad något som historiskt sett är vanligt när kvinnor tar sig in på manskodade 

yrket.50 En lyssnare skriver följande: ”TT-rapporteringen är alldeles för viktig för att på detta 

sätt förstöras till onjutbarhet för lyssnare av en sitt uppdrag icke vuxen kvinna”.51 Till lika ut-

trycker sig en brevskrivare: 

 
[…] att just nu, då nyheterna så gott som från början till slut handlar om krig, våldsdåd och fler bloddrypande 
saker från skilda skådeplatser, låter den veka melodiska /av somliga kallas melodisk för otydlig/ rösten skildra 

dessa råheter […] nej låt en barsk manlig överta den uppgiften […]52 

 

Det ständigt återkommande kompetensargumenten i breven uttrycker sig ofta i form att 

Kindstrand inte är vuxen: 

 
TT-nyheterna är alldeles för viktiga för att på detta sätt förstöras till onjutbarhet för lyssnare av en sitt uppdrag 

icke vuxen kvinna. 53 

                                                
45 Brev 13, 9 maj, han 
46 Sveriges Historia, 2012, s. 130, 270 
47 Brev 54, 4 juni hen 
48 Brev, 102 15 juli, hen, Brev 75 17 juni man 
49 Brev 82, 20 juni, hen, brev 28, 17 maj, han, brev 26 12 maj 
50 Charapkowska, Wold, 2004, s. 31, Sommestad. 1992, s. 190–191 
51 Brev 86, 23 juni, hen 
52 Brev 75, 17 juni, man 
53 Brev 86, 23 juni, hen 
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En annan lyssnare skriver att ”placera kvinnor vid köksspisen, där är deras plats men ej vid 

mikrofon som hallåmän”.54 En lyssnare anser att hon borde giftas bort: ”allvarlig hemställan 

om att Ni försöker placera, antingen genom giftermål eller annan plats det fruntimmer som nu 

några gånger läst dagsnyheterna.”55 

 

En anledning till varför kompetensargumentet används av brevskrivarna är att nyheterna riktar 

sig till en bred målgrupp. Oavsett klass eller kön finns ett stort intresse hos svenska folket att 

höra nyheterna. Eftersom nyheterna ansågs så viktiga har det varit ett manligt område. Liksom 

de flesta radiopratare var även cheferna, som arbetade på Sveriges Radio, män. Inte en enda 

kvinna hade någon form av chefs eller ansvarsposition, deras yrkesroll bestod i att vara sekrete-

rare, städerskor och skrivmaskinister.56 Idag är 7 av 15 av Sveriges Radios chefer på nyhets-

redaktionen kvinnor. Däremot är kvinnor fortfarande underrepresenterade i journalistiken.57  

 

Feminiseringsprocessen, feminismen och politiseringen 

I kritiken mot Kindstrands uppläsande av nyheterna går också att se en rädsla för den politiska 

feminismen. Bara 17 år tidigare har den kvinnliga rösträtten beviljats men fortfarande satt inte 

en enda kvinna i regeringen. Det skulle dröja fram till 1947.58 År 1930 utgjorde kvinnor enbart 

4,3 procent i stadsfullmäktige och 1 procent i kommunalfullmäktige enbart. Frågorna som 

kvinnor arbetade med var de frågor som redan var kvinnligt kodade, det vill säga barnomsorg 

och hemmet. De feministiska krafter som växte i Sverige märkets dock tydligt. Kvinnliga 

idrottsföreningar expanderande och i den uppmärksammade nykterhetsrörelsen hade kvinnorna 

en framträdande roll. Många röster höjdes också för kvinnans rätt till det offentliga rummet.59  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
54 Brev 3, 30 april, hen 
55 Brev 54, 4 juni, hen 
56 Forsén, Olof,1966, Idyll och aktuellt, Olof Forsén berättar radiominnen, s. 39 
57 Lundgren, Kristina, 2004-01-28, Kön i journalistiken, spelar det någon roll? (www) Hämtad från Folkets 
bildningsförbund. Publicerad http://www.fbf.fi/ikaros/arkiv/2014-3-4-media/lundgren.pdf. Hämtad: 2017-01-03 
58 Nationalencyklopedin, Karin Kock, hämtad 20,17-01-02 
59 Sveriges Historia, 2012, 110, 131–132 
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Rädslan att just kvinnorna skulle ta över märks i breven. En lyssnare skriver in och varnar 

radiomännen för att kvinnorna kommer ta över och detta är både mycket farligt och olyckligt.60 

En annan lyssnare som också menar att feminismens intåg gått för långt skriver: 
 

[…] feministerna må säg vad de vill men naturens lagar kunna de ej komma ifrån. Vi tycker för övrigt att ni låta 
feministerna breda ut sig för mycket hos eder lika så nykteristerna. Finns det ingen som kan föra talan för 

hemmets kvinna den enda af egentligen värde.”61 

 

En annan lyssnare som är missnöjd med TT:s val av nyhetsuppläsare frågar sig att om det nu är 

fråga om jämställdhet, varför söker sig då inte kvinnorna till de tyngre sysslorna: 

 
kvinnan i dagsnyheterna är en plåga, hon må tala alldeles så väl och nyanserat, det går inte ändå och varför i 

fridens namn behöva det. Är det kvinnans jämställdhet det återigen är frågan om varför söker hon aldrig 

jämställdhet då det gäller grova sysslor T. exempel asfaltera vägar. Hugga timmer… 62 

 

I ett brev går det tydligt att förstå att lyssnaren anser att nyhetsuppläsare är något som nära nog 

är biologiskt anknutet till mannen, något som då går tvärs emot den feminiseringsprocess som 

lyssnaren misstänker håller på att hända: 

 
Att ni i radiotjänst så totalt fallit till föga inför den anstormande feminismen, att Ni släppt fram en kvinna att läsa 

upp dagsnyheterna är hart när oförlåtligt. Ska kvinnan sköta en sådan uppgift, så måste hon byta organ […] 

kvinna i all ära men använd henne till vad hon passar.63 

 

En annan lyssnare menar att ”det är emot naturens lagar” att kvinna läser nyheterna.64 

 

Tydligt är också att lyssnarna själva politiserar beslutet med den kvinnliga nyhetsuppläsaren, 

de tolkar uppläsningen som ett led i den politiska feminismen och de räds att kvinnor ska ta 

över. Ingen av brevskrivarna tror att det bara skulle röra sig om det Reuterswärd säger ”testa en 

kvinnlig uppläsare”65. Återigen syns det att Kindstrand blir bedömd som kvinna inte som yrkes-

                                                
60 Brev 66, 11 juni 
61 Brev 14, 9 maj, man 
62 Brev 59, 8 juni, hen 
63 Brev 87, 23 juni, man 
64 Brev 14, 9 maj, man 
65 Astrid Kindstrand intervjuas 1949 om uppläsningen av TT-nyheterna 1938.  
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utövare. Intressant är också att hon bli bedömd utifrån scenariot att en fortsatt feminiserings-

process skulle innebära förfall av nyheterna.  

Sammanfattningsvis går det att säga att kritiken mot Kindstrands nyhetsuppläsning rör flera 

olika teman. Det intressanta i analysen av lyssnarbrevens röstkritik mot Kindstrand ligger i den 

lösning lyssnarna presenterar i breven, byt ut Kindstrand mot en man. Således kan slutsatsen 

dras att kritiken mot Kindstrand inte primärt handlar om hennes röst utan att hon är kvinna.  

 

Kritiken att det anses opassande för en kvinna att läsa upp nyheterna är att Kindstrands nyhets-

uppläsning bryter mot de egenskaper som tillskrevs det socialt konstruerade könet kvinna under 

30-talet. Kompetensargumentet används också flitigt i breven, att en kvinna inte är kompetent 

nog att läsa upp nyheterna eftersom det handlar om komplexa politiska spel, makt och viktiga 

händelser. Komptensargumentet går igen i tidigare forskning om exempelvis kvinnliga 

lärarinnor och mejerskor när de arbetsplatserna genomgick en maskuliniserings- eller 

feminiseringsprocess. Sist syns också den politisering som lyssnarna själva gör när de tolkar 

Kindstrands nyhetsuppläsning som ett medvetet politiskt feministiskt beslut. De kritiserar 

henne också utifrån den samhällskontext som råder i 1930-talets Sverige där husmodersidealet 

står i kontrast till den ökade jämställdheten mellan män och kvinnor. 

 

Männen och kvinnornas kritik 
I tabell 3 där kan man se att kvinnor utgör 13 procent och männen 27 procent av brevskrivarna. 

Kvinnorna har undertecknat med namn medan männen i större utsträckning skriver under med 

titel så som ”advokat”, ”sjökapten” eller ”skogshuggare”, eftersom titlarna är manligt kodade 

görs antagandet at brevskrivarna är män. Kritiken mellan kvinnorna och männen skiljer sig 

något åt. Det ska sägas att det finns ett sort mörkertal i de anonyma breven (tabell 3: 50 anonyma 

kritiska brev) där det inte går att utröna brevskrivarens kön, exempelvis: signaturen ”radio-

lyssnare” kan både vara man eller kvinna.  

 

Den kloka husmodern läser inte om våld och politik, kvinnornas kritik 

Av underskrifterna går det att utläsa 12 kvinnliga brevskrivare och alla utom ett är underskrivna 

med namn. 66 En kvinnlig brevskrivare är positiv. 67 Kvinnorna har inte skrivit under med någon 

titel och således kan ingen klass utrönas. Under slutet av 1930-talet växer det fram en norm om 

                                                
66 Brev 7, 15, 20, 22, 24, 29, 34, 37, 57, 68, 89, 104 
67 Brev 40, hon 
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att kvinnor är en stark symbol för hemmet, den kloka husmodern som ska ta sig an välgörenhet 

och stå bakom den hårt arbetande mannen. Han, mannen, är den som förstår det politiskt 

komplexa krigsspel som utspelar sig i Europa och hon, kvinnan är den som ser till familjen får 

mat, soppköken fungerar och att barnen har kläder på sig. Enförsörjningsmodellen, där mannen 

stod som försörjare, var mycket stark. Dessa tydliga roller cementeras i den rådande mellan-

krigstiden. Husmodersförbundet bildades 1919 med idén om att mannen och kvinnan var både 

mentalt och fysiskt helt åtskilda.68 Ett av slagorden för husmodersförbundet var ”när var och en 

av sin syssla sköter det går oss väl evad oss möter”69. Denna norm avspeglar sig i den kritik 

som kvinnorna hade på Kindstrands nyhetsuppläsning.  

 

Den gemensamma kritiken hos de kvinnliga brevskrivarna är att Kimstrand bryter mot normen 

gällande kvinnans plats i det offentliga rummet. Till exempel: ”att om nu kvinnor ska före-

komma i radio bör de läsas barnprogram”70. Barnomsorg och hemmet är under 1930-talet 

kvinnligt kodat och brevskrivarens kritik är således att kvinnor bör hålla sig till det normen 

föreskriver. En lyssnare skriver att kvinnor visst ska få en chans att höras i radio, men då ska 

hon inte läsa nyheterna.71 En annan kvinnlig brevskrivare uttrycker att kvinnans plats är vid 

spisen och där bör hon förbli 72.  

 

Ytterligare kvinnlig brevskrivare uttrycker sig mycket aggressivt, hon börjar brevet med att 

undra vart alla TT-män har tagit vägen och frågar sig om de blivit petade av ”det äckliga frun-

timret i dagsnyheterna”73. Vidare skriver hon att det är fult nog med kvinnliga skådespelerskor 

och sångerskor och avslutar sitt brev med att påminna Sveriges Radio om att radion var en 

manlig uppfinning och ”således bort med kvinnan” 74.  

 

 

 

 

 

                                                
68 Hultén, 2009, 177–178, Sverige Historia, 2012, s. 79–80, Rydström, Tjeder, 2009, s. 155 
69 Sverige Historia, 2012, s. 80 
70 Brev 15 9 maj, hon 
71 Brev 7, 2 maj, hon 
72 Brev 3, 30 april, han 
73 Brev 24, 16 maj, hon 
74 Brev 24, 16 maj, hon 
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Den plågsamma rösten, männens kritik 

Av de 112 breven, där man kan avgöra kön, är 24 skrivna av män, 23 av dem är negativa. 

Utifrån de underskrivna titlarna går det inte att utröna någon överrepresenterad klass, då titlarna 

är allt från löjtnant, kommendör, advokat, skogsvaktare och köpman.75 

 

Bland männen ligger rösten i fokus och ord som ”fruktansvärt”, plågsamt” och ”outhärdligt” 

förekommer. En av brevskrivarna menar att det inte handlar om uppläsaren i fråga utan 

faktumet att det är en kvinna som läser. En annan brevskrivare förutsätter att den kvinnliga TT-

uppläsaren enbart är där för att öva sig och ber nu radiotjänst att upphöra med denna ”barnsliga, 

otydliga [… ] okultiverade röst” 76.  Många brevskrivare ställer sig också frågande till om det 

saknas hallåmän och att det är därför som man tagit in en kvinna. Männen uttrycker inte att 

kvinnor bör syssla med radio utifrån mer kvinnligt kodade ämnen, deras kritik ligger i att 

kvinnor inte bör förekomma i radio och framförallt inte i nyhetssändningen. Kompetens-

argumentet återkommer också i den manliga kritiken, att den kvinnliga uppläsaren inte har den 

kompetensen som krävs för att läsa nyheterna.77 

 

Sammanfattningsvis går det således att se att kvinnornas kritik speglades av 1930-talets 

samhällskontext och folkhemsidealet. Per Albin Hansson förklarade uppbyggnaden av folk-

hemmet med: männen bygger hemmet, kvinnor inreder. Kvinnans plats var att se till att hemmet 

fungerande, utbildning genomfördes och att de sociala frågorna belystes. 78 

 

Fokus hos männen är röstkritiken samt att kvinnor inte bör syssla med så allvarliga saker som 

nyhetsuppläsning. Det skulle kunna ses utifrån det komplexa politiska läget i Europa. I radio 

följde svenska lyssnare analyser, avtal och politiska utspel av män. En kvinna passade sig inte. 

 

De positiva breven 
I tabell 4 går det att utläsa att av de sex positiva breven var fyra anonyma. En av lyssnarna 

skriver in för att kommentera en kritisk artikel i Värmlands Posten där det stod ”visserligen 

läser hon klart korrekt och bra, men att höra en damrösten i kristallapparaten lika klart som en 

                                                
75 Brev, 112 27 juni, man, brev:95 29 juni, brev:9 5 maj, brev 96 juli. 
76 Brev 28, 17 maj, man 
77 Brev 4, 1 maj, man 
78 Sverige Historia, 2012, s. 270 
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manlig stämma går inte för vidkommande”79. Brevskriven själv menar att damrösten hörs ut-

märkt och att Värmlands Posten har fel i sin kritik.  

 

I övrigt är de positiva breven kortfattat skrivna. De positiva brevskrivarna menar att den 

kvinnliga uppläsaren varit lyckad och att hon läser tydligt och bra. Den enda kvinna som skrivit 

in i positiva ordalag menar att de som inte hör vad den kvinnliga uppläsaren säger har helt 

enkelt fel på radioapparaten eller på hörseln. 80 

 

De positiva lyssnarna politiserar inte Kindstrands debut, utan ser det för det som var 

Reuterswärd och TT:s tanke, att testa en kvinnlig uppläsare. Hon blir således bedömd efter 

hennes yrkesroll och inte utifrån det socialt konstruerade kön hon tillhör.  

 

Kindstrand berättar själv att hon tycker det var modigt av Reuterswärd att ta beslutet att låta 

henne läsa upp nyheterna. När hon får frågan om hon tog illa vid sig av kritiken svarade hon: 

 
Nej vet du va, jag reagerade inte ett dugg för jag läste aldrig breven, min chef ansåg faktiskt att det var bäst för 

mitt själslugn att jag överhuvudtaget slapp komma i kontakt med allmänheten.81 

 

Sammanfattningsvis politiserar inte de positiva brevskrivarna Kindstrands debut, utan tolkar 

det utifrån att Reuterswärds ville testa en kvinnlig uppläsare. Hon blir således bedömd efter 

hennes yrkesroll och inte utifrån det socialt konstruerade kön hon tillhör. De positiva breven 

räds heller inte en feminisering av radion eller tycker att det är problematiskt att kvinnor bryter 

normen och tar sig in på ett manligt territorium.  
  

                                                
79 Medföljande artikel till brev 40, 25 maj, kvinna 
80 Brev 40 24 maj 
81 Astrid Kindstrand intervjuas 1949 om uppläsning av TT-nyheterna 1938. 01:33 in i  
intervjun 
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Diskussion  
Denna studie påvisar det tidigare studier redan gjort, att när ett yrke genomgår en maskulini-

serings -eller feminiseringsprocess görs det med stort motstånd. Tidigare studier som gjorts 

inom området har studerats ur ett längre perspektiv. Sommestad avhandling Från mejerska till 

mejerist (1992) visar hur yrket långsamt skiftade från kvinnligt till manligt kodat under ca 

hundra år. Processen skedde delvis dold tillsammans med en rad olika politiska och 

samhälleliga händelser. Samma gäller de olika turerna kring kvinnor inom akademin som 

antologin Förbjuden frukt på kunskapens träd (2004) visar. Det unika i Kindstrands debut är 

att det könsöverskrivande steget skedde på en minut. De 1,4 miljoner svenska radioinnehavarna 

hade möjlighet att höra hur en kvinna kliver över en osynlig gräns när hon tog plats i det manligt 

kodade yrket nyhetsuppläsare. Reaktionerna på detta blev således det som Sveriges Radio idag 

benämner som ”lyssnarstorm”.  

 

Kommentarerna som sedan inkommer bottnar i kompetensargumentet vilket även det styrks 

från tidigare forskning. Studien påvisar en viktig del, nämligen att reaktionerna i sig, inte är 

unika oavsett vilken tid de skrivs i. Mönster går att se både i långsammare processer och, som 

i den här studien, snabba förändringar. Mönster går också att se från mitten av 1800-talet fram 

till idag.  

 

I den här studien var kvinnan anonym och hon behövde aldrig läsa kritiken, vilket medieprofiler 

idag tvingas göra på olika internetplattformar. Intressant skulle vara att göra en jämförande 

studie mellan Kindstrands debut som nyhetsuppläsare och Sundquists debut som hockey-

kommentator. Om Kindstrand haft möjlighet att läsa kommentarerna, hade hon fortsatt och likt 

Sundquist lyft frågan från hockeyn, till en fråga som rör hela samhället?  

 

På ett sätt kan den här studien upplevas som nedslående, att kompetensargumentet så länge 

använts på kvinnor. Men varje gång någon uppmärksammar ämnet tar vi ett steg i rätt riktning. 

Sundquist är ett bra exempel på detta, hon har öppet gått ut och berättat om det hat hon tvingats 

utstå bara för att hon är kvinna. Hon har, tillsammans med andra sportjournalister och 

supportrar tagit upp kampen mot nät -och kvinnohat. Hon säger till Dagens Nyheter: 

 



 25 

Det här handlar inte om mig, utan är en mycket större fråga än så. Alla kvinnor som verkar i mansdominerade 
branscher blir utsatta för det här.82 

 

 Det är också viktigt att vi varje gång påvisar historiekontexten och förenar den med vår nutid, 

där historiker och lärare har ett stort ansvar. Vet vi hur vi var, kan vi förändra hur vi är. Och 

det tycker jag är allt annat än nedslående.  

 

Sammanfattning  
Den här studien har byggt på bygger på de 89 lyssnarbrev som inkom till Sveriges Radio under 

perioden 29 april till 1 september. De 89 lyssnarbreven rörde kommentarer om när den första 

kvinnliga nyhetsuppläsaren debuterade. Det har gjorts en kvalitativ undersökning på brev-

innehållet för att utröna hur många män respektive kvinnor som hörde av sig, hur många som 

negativa respektive positiva, vad synpunkterna rörde och om det fanns någon skillnad mellan 

männen och kvinnornas brev. Brevens innehåll har hela tiden speglats utifrån den historiska 

kontext de skrev i.  

 

Det går att utröna att de flesta som hörde av sig var anonyma och kritiska och det var fler män 

än kvinnor som skrev in. Det går också att utröna att kritiken i lyssnarbreven har en tydlig 

samhällskontext, både till kvinnans plats, arbetslösheten och till det politiska spelet. Det fanns 

en viss skiljelinje mellan männens och kvinnornas kritik. Kritiken hos kvinnorna avsåg det 

opassande i att en kvinna nyhetsrapporterade om våld och krig och även att kvinnan inte borde 

ta den platsen i det offentliga rummet. Männens kritik fokuserar på rösten och att de upplevs 

som smärtsam och fruktansvärt att tvingas lyssna på.  

 

Det viktiga i studien är den kritik som inkom på grund av att en kvinna kliver in på ett mans-

dominerat område. Att kritiken rör Kindstrand utifrån hennes kön, inte utifrån hennes yrkesroll. 

Detta går att avläsa genom att lyssnarbreven presenterar lösningen i form av att Kindstrand ska 

bytas ut mot en man.  

 

I synpunkterna går att utröna två spår, rösten och konceptet ”kvinna som läser nyheterna”.  I 

kritiken mot Kindstrands röst visar studien på att det egentligen också var kritik mot att hon var 

                                                
82 Citat från Sundquist, Lena, 2016-11-20, Kommentatorn om stödet: Fantastiskt (www). Hämtad från Dagens 
Nyheter- sport. Publicerad på: http://www.dn.se/sport/kommentatorn-om-stodet-fantastiskt/. Hämtad: 2017-01-
03. Tidningsartikel  
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kvinna. Männen menade att nyheterna var alltför viktiga för att de skulle läsas upp av en kvinna. 

Även att nyheterna var allt för viktiga för dem och således blev det extra smärtsamt när att de 

tvingades lyssna på en kvinnoröst. Hos de lyssnare som skrev in angående rädslan för 

feminismen märks tydligt hur de politiserar Reuterswärds beslut. Lyssnarna bedömde 

Kindstrand utifrån att hon var kvinna och inte utifrån hennes kompetens som nyhetsuppläsare.  
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