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Abstract 

The aim of this study is to contribute to a deeper understanding of the underrepresentation of 

women working as sports journalists at local newspapers in Sweden. This study also aims to 

investigate how the Swedish Union of Journalists works to improve gender equality for 

female sports journalists. A qualitative semi-structured interview method is used to fulfill the 

aims of the study. The theoretical framework used are Kanter's theory of tokenism and 

Altheide and Snow's theory of media logic. The results shows that sports journalism faces a 

number of challenges in the work for gender equality, such as an excluding masculine culture, 

harassments in the field, difficulty of finding women to recruit and a need to prioritize more 

women in sports media to make women a more natural part of sports. The Swedish Union of 

Journalists mainly educates, provides equality projects and support female sport journalists 

regarding unequal conditions. 

Keywords: Female sports journalists, sports journalism, The Swedish Union of Journalists, 

equality, tokenism, media logic, qualitative interview method 
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1. Inledning 

”Ibland frågar jag mig varför jag, en brinnande feminist sedan tidiga tonåren, gav mig på 

den kanske mest maskulina bastionen inom journalistiken. Eller hur jag överhuvudtaget 

vågade. Men det var sportjournalist jag skulle bli, så var det bara” 

- Johanna Frändén (2018) fotbollsjournalist och expert på Aftonbladet och SVT. 

 

Sverige har en självbild av att vara ett jämställt1 samhälle, och Mediesverige är inget 

undantag. Trots att journalistyrket länge varit manligt kodat är idag mer än hälften av den 

svenska journalistkåren av det kvinnliga könet, vilket tyder på en utveckling i rätt riktning 

(Edström 2015). Om vi däremot riktar blicken till landets sportredaktioner är den jämställda 

självbilden inte lika självklar. I en undersökning vid Göteborgs universitet framgår det att 

andelen kvinnor på sportredaktionerna runtom i Sverige är låg. På nio av landets största 

tidningar utgör kvinnliga sportjournalister inte ens hälften av sportredaktionerna och på 

många av dem saknas kvinnorna helt (Ivarson, Meijer & Fahlström 2017).  

 

Det är inte bara de låga siffrorna på verksamma kvinnliga sportjournalister som är 

bekymrande. Även representationen av kvinnlig idrott hamnar ofta i skuggan av manlig sådan 

i nyhetsmedia. I den senaste globala nyhetsundersökningen framgår det att endast 23 procent 

av sportnyheterna behandlar kvinnor som huvudpersoner (GMMP 2015). Varken landets 

sportredaktioner eller medierapportering speglar således den värld av mångfald vi verkar i. 

 

Politiska reformer och facklig organisering har varit en viktig del i att få övrig svensk 

journalistik till den jämna könsfördelning som den är idag, där det Svenska 

Journalistförbundet är en av de största (Edström 2015). Svenska Journalistförbundet är både 

ett yrkes- och fackförbund som uppger att de organiserar och stödjer journalister och anställda 

som jobbar under redaktionell ledning (Svenska Journalistförbundet 2020). 

 

Med denna bakgrund är det särskilt intressant att undersöka varför svensk sportjournalistik 

inte kommit längre och hur Svenska Journalistförbundets kan främja en mer jämställd 

sportjournalistik. 

 
1 Jämställdhet: Sveriges regering (2020) fastslår begreppet jämställdhet på följande sätt: ”Jämställdhet handlar 
om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland 
annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet”. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Studiens syfte är att bidra med en djupare förståelse för varför det är så få kvinnor som arbetar 

som sportjournalister på lokaltidningar samt hur fackorganisationen Svenska 

Journalistförbundet arbetar för att förbättra jämställdheten. För att få en så bred bild som 

möjligt huruvida jämställdhet kan nås på sportredaktionerna studeras detta således utifrån 

dessa två perspektiv. 

 

Följande forskningsfrågor ligger till grund för undersökningen: 

 

• Hur ser kvinnliga sportjournalister på de utmaningar som finns i arbetet för en mer 

jämställd sportredaktion? 

• Hur arbetar det Svenska Journalistförbundet för att främja en mer jämställd yrkeskår 

inom sportjournalistiken? 

 

1.2 Bakgrund 

Följande avsnitt redogör för en grundläggande förståelse för de omständigheter som fältet i 

studien verkar i. Detta inkluderar viktiga brytpunkter i Svensk journalistikhistoria, 

Sportjournalistikens framväxt i Sverige, Kvinnan i nyhetsrummet samt ett avslutande stycke 

som behandlar Kvinnan på sportredaktionen. 

1.2.1 Svensk journalistikhistoria 

Sveriges första tidning, Ordinari Post Tijender, publicerades år 1645. Tidningen styrdes av 

den dåvarande kontrollerade statsmakten och präglades av politiska och sociala förändringar. 

Vidare följer svensk presshistoria den historiska utvecklingen och dess dominerande 

huvudaktörer. Huvudaktörerna under 1700-talet, boktryckarna, gav bland annat upphov till 

svensk tryckfrihet, följt av 1800-talets partianknytning och industrialisering som skapade nya 

villkor och möjligheter att starta nya tidningar (Weibull 2019, s. 46–47).  

Under 1900-talet ökade marknadskonkurrensen i takt med nya mediers uppkomst, såsom 

radio och tv. Även en professionalisering av journalistyrket utvecklades i och med Svenska 

journalistföreningens, senare Svenska Journalistförbundet, bildande år 1901 som första 

fackliga organisation för svenska journalister. Yrkeskårens villkor och rättigheter förbättrades 

således, tillsammans med ett ökande förtroende för dagspressen i stort (Weibull 2019, s. 48–

49). Dessutom bidrog uppkomsten av den första journalistutbildningen på högskolenivå år 

1959 till ökad status och legitimitet för yrkesgruppen (Gardeström 2019, s. 74).  
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Ny teknik, digitalisering och industriella villkor har därefter under 2000-talet dominerat 

utvecklingen för både svensk och internationell press. Många redaktioner började under 

millennieskiftet få problem med pappersförsäljning av tidningar och även intäkter från 

digitala utgåvor – detta på grund av annonsörers förflyttning från tidningsföretagen till 

internetföretag såsom Google och sociala medier (Weibull 2019, s. 52–53). Svensk press, 

liksom stor del av den globala pressen, befinner sig alltså i ett snabbt omvandlade 

medielandskap. Trots nya journalistiska spelregler redogör Örnebring (2019, s. 455–456) att 

ny teknologi inte frambringat den så kallade övergripande “tidningsdöden”, journalistiken har 

däremot behövt anpassa sina behov, verksamheter och ideal efter teknologins framväxt. 

1.2.2 Sportjournalistikens framväxt i Sverige 

Svensk sportjournalistik växte fram under populärjournalistikens intåg under 1920-talet. Det 

nya mediet radion reformerade journalistiken då den började konsumeras i ett alltmer 

underhållande syfte. Journalisterna på tidningsredaktionerna anammade det nya underhållande 

greppet och förflyttade det till tidningarna där nytt medieinnehåll som bland annat krönikor, 

reportage, tecknade serier, stora rubriker och bilder började utgöra dagspressens 

populärjournalistik (Weibull 2019, s. 50). Sportjournalistik har sedan dess haft ett betydande 

kommersiellt syfte och utgjort en stor del av innehållet i tidningarna, både i Sverige och 

internationellt (Enbom & Carlsson 2019, s. 201).  

Dagens sportjournalistik vilar fortfarande på ett rikt underhållningsvärde, men också på en 

växande ekonomisk lönsamhet. Mångmiljardbelopp från direktsändningar, annonsörer och 

individualiserade betalningsmodeller styr rapporteringen och utmanar den traditionella 

praktiken. Sporten har även fått en bredare bevakning än tidigare då den inkluderar områden 

som ekonomi, politik och kultur – därför har rollen som sportjournalist gått från relativt låg 

prestige till hög status (Enbom & Carlsson 2019, s. 201). 

1.2.3 Kvinnan i nyhetsrummet 

Djerf-Pierre (2003) förklarar det journalistiska fältet som manlig domän. Primärt har den 

numerära fördelningen av könen för skrivande journalister gett uttryck för den manliga 

dominansen inom yrkesgruppen. I början av 1900-talet utgjordes enbart några få procent av 

den svenska journalistkåren av kvinnor (Djerf-Pierre 2003, s. 31), medan det idag råder jämn 

fördelning av könen på redaktionerna (Nordlander 2018, s. 165). 
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Att det manliga idealet fortsatt råder för svensk journalistik går därför inte att härleda till en 

underrepresentation av kvinnliga arbetare. Sett till sin jämna könsfördelning förklarar 

Nordlander (2018) istället journalistbranschen som en av landets mest jämställda branscher 

och att den strukturella könsmaktsordningen döljer sig bortom de synliga siffrorna. Ett 

följande resultat blottläggs i Nordlanders kartläggning av svenska medieföretagshierarkier; 

desto högre upp, desto fler män. Dessutom tenderar manliga journalister i större utsträckning 

besitta fasta heltidstjänster, erhålla säkrare villkor och tjäna mer i lön än sina kvinnliga 

medarbetare (Nordlander 2018, s. 165–167). 

Djerf-Pierre (2003) menar således att föreställningar om kön genomgående har format 

yrkespraktiken, vilket har hänvisat män och kvinnor till olika platser och positioner (s. 44). 

Traditionella genuslogiker, som formades på svenska och internationella redaktioner under 

1900-talet, finns därför i många aspekter fortsatt kvar. Till exempel har män och kvinnor 

historiskt tilldelats könsbetingade genrer och nyheter, där kvinnor främst behandlat ämnen 

inom den privata och vardagliga sfären, medan manliga journalister täckt nyheter av hög 

status på offentlig och elitnivå – kutymer som än idag är svåra att bryta (ibid s. 45). 

  

Den allmänna situationen för svenska kvinnor i nyhetsrummet har följt en positiv utveckling, 

även om mycket arbete fortsatt kvarstår. Edström (2015) lyfter upp International Women’s 

Media Foundations rapport från år 2011 som utmärker Sverige som ledande ur ett globalt 

perspektiv gällande jämställdhet i nyhetsrummen, där bland annat politiska inrättningar, 

facklig organisation samt kvinnors egna initiativ och uppror banat väg för förändring och 

bättre arbetsvillkor (Edström 2015, s. 60). 

  

1.2.4 Kvinnan på sportredaktionen 

Svensk elitidrott genomgick flera sportsliga triumfer mellan perioden 1970 och 1980, då 

flertaliga guldmedaljer utnämndes till Sverige i åtskilliga mästerskap. Detta innebar en lyckad 

framgång för de verksamma journalisterna inom tv-sporten eftersom de sportsliga 

framgångarna sändes i svensk tv och blev en populär tittarsuccé. Under den senare perioden 

av 1980-talet fälldes däremot den svenska tv-sporten för att inte visa tillräckligt med 

kvinnoidrott, vilket även kom att bli startskottet för ökad kvinnlig närvaro på landets 

sportredaktioner (Reimer 2002, s. 155).  
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Sportnyheterna dominerades således från början av manlig idrott men även redaktionerna 

utgjordes av ett manligt överskott. Den första kvinnan att inta en position på sporten var 

Gunn-Britt Ogebjer år 1970, då hon anställdes som producent. Tolv år senare anställdes Ann-

Britt Pettersson som den första kvinnliga programledaren, och därefter har fler kvinnor fått 

äntra sportjournalistiken. Från och med 1980-talet fortsatte fler kvinnor att anställas på olika 

positioner, däremot fanns den manliga dominansen inom yrket fortsatt kvar (Reimer 2002, s. 

155–156). 

  

Vidare in på 2000-talet tenderar den manliga dominansen på svenska sportredaktioner att 

råda. Under #metoo-hösten 2017 startade nämligen kvinnliga journalister i Sverige en egen 

hashtag för att göra uppror; #deadline. Anonyma vittnesmål gällande kvinnors kollektiva 

erfarenheter av sexuella trakasserier på arbetsplatsen publicerades på sociala- och traditionella 

medier och blev således en del av samhällsdebatten (Nordlander 2018, s. 169–170). Även 

kvinnliga sportjournalister på landets lokaltidningar gick ut i media för att vittna om 

trakasserier och ojämlika villkor på sportredaktionerna där de krävde att jämställdhetsfrågan 

lyfts upp på agendan (Andén 2017).  

 

1.3 Avgränsningar 

Studien fokuserar dels på att studera kvinnliga sportjournalister på svenska lokaltidningar, 

dels på Svenska Journalistförbundets jämställdhetsfrämjande arbete för yrkesgruppen. 

Undersökningen kommer därför inte beröra kvinnliga sportjournalister som är verksamma 

inom public service, frilansbranschen eller kommersiell och nationell dags- och kvällspress. 

Valet av lokala redaktioner grundar sig främst i den tidigare studie som särskilt utmärker 

svensk lokal sportjournalistik som ojämnt könsfördelad (Ivarson, Meijer & Fahlström 2017), 

tillsammans med lokala kvinnliga sportjournalisters offentliga uttalanden om 

missförhållanden (Andén 2017). Lokalredaktioner är därutöver intressant att undersöka i tider 

av rådande nedskärningar och som skiljer sig från public service specifika krav och riktlinjer 

om en representativ redaktion (SVT 2020). Några internationella aspekter kommer heller inte 

att täckas i denna studie. Dessa avgränsningar har gjorts för att kunna uppfylla studiens syfte 

och besvara forskningsfrågorna. 
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1.4 Uppsatsens disposition 

Till en början presenterades studiens inledning och bakgrund samt syfte och frågeställningar, 

vilket avser att ge läsaren en bild av vad vi ämnar undersöka. I de nästkommande två 

avsnitten presenteras den tidigare forskning och de teorier som studien tar utgångspunkt i. 

Vidare i studiens disposition beskrivs det material och den metod som används i 

undersökningen följt av en diskussion gällande studiens reliabilitet, validitet, begränsningar 

och de metodproblem som uppstått. Studien avslutas med en redogörelse av studiens resultat 

och analys samt en slutsats, vilket ger läsaren en helhet av vad studien landade i för resultat. I 

studiens slutsats presenteras dessutom framtida forskning som vi anser vore intressant att 

forska vidare i.  

 

2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras en övergripande bild av forskningsområdet inom professionen 

för sportjournalistik och genus. Vidare behandlas följande teman inom forskningsområdet; 

Hårda och mjuka nyheter, Den tudelade identiteten samt Vägar framåt för ökad jämställdhet. 

Avslutningsvis positioneras den aktuella studien i förhållande till tidigare forskning. 

 

Genomgående för tidigare forskning är att den berör sportjournalistik i relation till 

genusfrågor. Till exempel beskriver tidigare studier sportjournalistiken som mansdominerad, 

vilket gör att kvinnornas arbete styrs av patriarkala strukturer som underkuvar yrkeskåren 

(Franks & O’Neill 2014; North 2016; Harrison 2018). Ytterligare studier lyfter fram ett 

förhandlande av den kvinnliga identiteten i relation till den professionella journalisten som 

domineras av maskulina värderingar och normer (Hardin & Shain 2005; Schoch 2013; Enbom 

& Carlsson 2019). Flera forskare har även intresserat sig för att förstå hur de utmaningar som 

kvinnor står inför inom sportjournalistik kan åtgärdas. Laucella, Hardin, Bien-Aimé och 

Antunovic (2016) tillsammans med Franks & O’Neill (2014) belyser både ett redaktionellt- 

och utbildningsansvar för en mer jämställd yrkeskår, medan den svenska forskningen som 

täcker journalistyrket i stort lyfter fram politiska och fackliga aspekter (Edström 2015; 

Weibull 2019). 

Det råder stor metodologisk bredd inom forskningsfältet. En kvantitativ innehållsstudie av 

mediematerial visar exempelvis kvinnliga sportjournalister som underrepresenterade i 

medierapporteringen (Franks & O’Neill 2014), medan kvalitativa studier behandlar 

kvinnornas egna erfarenheter av sin arbetssituation (Hardin & Shain 2005; Hardin & 
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Whiteside 2009; North 2016; Laucella et al. 2016; Harrison 2018). Dessutom förekommer 

flermetodsforskning där en kombination av kvantitativa och kvalitativa data behandlas 

(Schoch 2013). 

2.1 Hårda och mjuka nyheter 

North (2016) undersöker fenomenet kring hårda nyheter (såsom politik, affärer, ekonomi) och 

mjuka nyheter (såsom sociala frågor, hälsa, utbildning och skönhet) som ett upprätthållande 

av stereotypa könshierarkier. Studien syftar till att undersöka om kvinnliga journalister i 

Australien upplever horisontell segregering, där kön spelar en viktig roll i hur nyheter tilldelas 

till olika reportrar på redaktionen. Forskningen bygger på en kvantitativ enkätundersökning 

där frågor från tidigare undersökningar används som stöd (North 2016). Totalt deltog 577 

kvinnliga journalister på enkätundersökningen.  

 

Resultatet av studien visar att majoriteten av de tillfrågade upplever att kvinnor ges tillgång 

till alla typer av nyhetskategorier. Däremot, när respondenterna tillfrågades om det fortfarande 

finns nyhetsområden som traditionellt tilldelas kvinnliga respektive manliga reportrar, svarade 

60 procent att så var fallet. Den mest relevanta aspekt som därefter framkommer i studien är 

kvinnors begränsade tillgång till sportrapporteringen. North (2016, s. 365) skriver: “Sport is a 

round that many respondents note as the most difficult to gain access”. Trots att sport tillhör 

de mjuka nyheterna, tenderar sportområdet att vara fortsatt reserverat åt män (North 2016). En 

ytterligare viktig aspekt som framkommer ur studien är att det finns ett intresse hos de 

kvinnliga journalisterna att skriva om sport, men att de utesluts på grund av brist på erfarenhet 

och kunskap; främst för att de själva inte utövar någon sport. Kvinnorna menar att trots att de 

har en generell förståelse för sport och är intresserade är det inte tillräckligt för att få skriva 

om ämnet. North menar att om redaktionerna jobbar utifrån en sådan logik skulle reportrar 

endast få täcka områden som de har en nära relation till – och så är vanligtvis inte fallet. Med 

detta som bakgrund menar North att sportredaktionerna tenderar att använda en taktik för att 

skydda sporten från utomstående, det vill säga kvinnor.  

Norths (2016) slutsats om kvinnors bristande tillgång till vissa nyhetskategorier visar på att 

kvinnor upplever en maskulin nyhetskultur, vilket hindrar deras tillträde till hårda och 

traditionellt manliga nyhetsområden. Detta beror bland annat på att kvinnor bromsas av de 

starka relationer som män i maktposition utvecklar genom andra män på redaktionen. 

Kvinnorna beskriver tendenserna som en slags ”boys club” eller ”kompismentalitet”, vilket 

bidrar till uteslutning av kvinnors förmågor och tillgångar på arbetsplatsen.  
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Norths slutsats visar däremot att kvinnor ofta på eget initiativ väljer att skriva om mjuka 

ämnen eftersom det finns ett intresse för dessa. Däremot menar North att männens dominans 

inom de maskulina nyhetskategorierna ses som givet snarare än ett intresse, vilket indikerar 

att kulturen i nyhetsrummet har fastställt att det inte är en acceptabel maskulin position att 

skriva om mjuka nyheter. Könsskillnaden i fördelningen av nyhetsgenrer tyder således på 

brist i jämlikheten på både bransch- och organisationsnivå (North 2016). 

En annan forskningsartikel, skriven av Schoch (2013), behandlar liknande teman som North 

(2016) tar upp gällande hårda och mjuka nyheter. Hon undersöker specifikt kvinnliga 

sportjournalisters skrivande i den fransktalande schweiziska dagspressen. Här behandlas två 

kompletterande uppsättningar av kvantitativa och kvalitativa data. Först genomförs en 

fältstudie, i detta fall en kvalitativ deltagarobservation, i syfte att observera 

sportjournalisternas arbetsmetoder. Vidare genomförs 25 semistrukturerade intervjuer med 

både kvinnliga och manliga journalister. Slutligen används en kvantitativ innehållsanalys för 

att studera 4817 artiklar skrivna under sex månader i den schweiziska dagspressen. Studien 

syftar till att dekonstruera den ”essentialistiska idén” om att män och kvinnor har ett 

annorlunda synsätt och hantering av sportnyheter, vilket gör att fler män än kvinnor rekryteras 

till sportjournalistiken (Schoch 2013). 

 

Resultatet visar att det finns en typ av ”feminint” skrivande i den schweizisk-franska 

sportjournalistiken. Det feminina skrivandet visar sig medels för att kvinnor tenderar att 

inkludera psykologiska och mänskliga perspektiv i sitt skrivande. Dessutom finns en viss 

tendens att kvinnor besitter ett större intresse för mjuka nyheter. Detta skiljer sig från den 

vanliga behandlingen av sportnyheter som vanligtvis fokuserar på fakta- och teknisk analys, 

vilket utvecklats genom den manliga majoriteten (Schoch 2013).  

 

Liksom Norths studie (2016) bidrar Schochs forskning till definitionen av maskulina och 

feminina journalistiska värderingar och praxis, vilket leder till att det upprätthåller den redan 

befintliga könsordningen inom sportjournalistik. Det övergripande problemet med 

uppdelningen av hårda och mjuka nyheter tillsammans med den feminina diskursen, ringar 

däremot Schoch (2013) in i sin slutsats. Hon menar att kvinnliga sportjournalister inte frigör 

sig själva genom att använda en logik som bygger på segregation på arbetet och bidrar till att 

professionen fortsatt styrs av män, om män och för män (Schoch 2013). 
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2.2 Den tudelade identiteten 

Enbom och Carlsson (2019) beskriver en distinktion mellan vad det innebär att vara 

sportjournalist och vilka som faktiskt blir det. Forskarna förklarar företeelsen i nära anslutning 

till forskning gällande underrepresentationen av kvinnor inom yrkeskåren som ett resultat av 

eventuella diskrimineringar de utsätts för. Även kvinnornas uppfattning om sportjournalistik 

som ”en omväg i karriären” tyder på ett återkommande dilemma som de kvinnliga 

sportjournalisterna ställs inför (Enbom & Carlsson 2015, s. 204). 

 

En internationell studie av Harrison (2018) undersöker huruvida behandlingen av kvinnor 

inom sportjournalistiken kan bidra till en viss könsstruktur på arbetsplatsen. Genom att 

intervjua tio kvinnliga sportjournalister i USA visar denna studie att trakasserier är vanligt 

förekommande. Det finns även en förväntan att kvinnor ska kunna hantera de känslor som 

trakasserierna frambringar. Resultatet visar således att kvinnorna saknar ett meningsfullt stöd 

på arbetsplatsen och att de måste hantera både trakasserierna och känslorna det medför på 

egen hand. Kvinnorna beskriver denna tudelade mentalitet som: “this isn’t going to get any 

easier for you,” och “you need to have thick skin” (Harrison 2018, s. 953), vilket både 

normaliserar det som kvinnorna utsätts för och förväntningarna att kunna hantera känslorna de 

upplever.  

 

På liknande sätt lyfter även Hardin och Shain (2005) och Hardin och Whiteside (2009) fram 

att kvinnor måste förhandla och balansera deras motstridiga identiteter som kvinna och som 

professionell journalist. Intervjupersonerna i Hardin och Shains intervjustudie belyser att 

deras kvinnliga aspekter (som vårdande och lyssnande) däremot kan bidra till något positivt, 

vilket gör dem bättre än männen inom den journalistiska praktiken, eftersom det skapar en 

mer meningsfull rapportering.  

 

Hardin och Whiteside (2009) analyserar fenomenet vidare med utgångspunkt att 

underrepresentationen av kvinnor inom sportjournalistik förklaras genom teorin tokenism. De 

menar att de kvinnliga sportjournalisterna får en “token status” då de är i minoritet till den 

manliga hierarkiska ordningen på arbetsplatsen. Genom att intervjua kvinnliga 

sportjournalister i USA framgår det att respondenterna upplever, till skillnad från sina manliga 

kollegor, en press att bevisa sig själva i nyhetsrummet. Kvinnorna beskriver en svårighet i att 

balansera det sociala livet med yrkeslivet – det anses som nödvändigt att offra det sociala livet 
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för att bli den ideala medarbetaren. Forskarna föreslår i sin slutsats att sportmedierna måste 

adressera dessa barriärer för att kunna uppnå jämställdhet mellan könen. 

 

2.3 Vägar framåt för ökad jämställdhet 

En del forskare beskriver visionen om möjliga vägar framåt för en mer jämställd yrkeskår. En 

av dessa är Laucella et al. (2016) som föreslår i konklusionen av sin kvantitativa enkätstudie 

att utbildning via universiteten är en möjlig väg. Forskarna menar att universitet och lektorer 

dels kan agera som en viktig förebild för både manliga och kvinnliga journaliststudenter, dels 

bedriva forskning om brister och framsteg på den journalistiska arbetsplatsen. Studien belyser 

även den förändring som bör ske på redaktionell nivå.  

Laucella et al. (2016) undersöker specifikt hur sportredaktörer ser på könsrelaterade frågor vid 

både anställning av journalister och rapportering av sport. Genom att låta redaktörer vid olika 

sportredaktioner i USA svara på hur de ser på det egna ansvaret att inkludera fler kvinnor, 

identifierar forskarna en mer positiv attityd i jämförelse med liknande studier som gjorts det 

senaste decenniet. Trots framstegen gällande attityden till att anställa fler kvinnor visar 

däremot studien att antalet anställda kvinnor fortsatt är låg, då endast 6 av 128 respondenter är 

kvinnor. 

Även Franks och O’Neill (2014) ger en tydlig bild av bristen på kvinnliga sportjournalister. 

Genom att genomföra en kvantitativ innehållsanalys av Storbritanniens största tidningar 

undersöker forskarna synligheten av kvinnliga sportjournalisters namn och bild i brittisk 

press. Forskarna undersöker även om de olympiska spelen som hölls i London år 2012 har 

någon betydelse för om fler kvinnor inkluderas på sportredaktionerna. Slutligen undersöker 

forskarna om det historiskt sett skett någon förändring av antalet kvinnor som arbetar som 

sportjournalister i Storbritannien. 

Forskarna konstaterar att mindre än två procent av de sportartiklar som kodades i denna studie 

är skrivna av kvinnor och att det skett en ytterst liten förbättring under de senaste tio åren. 

Resultatet visar således att möjligheten för kvinnor att skriva om sport i brittisk press är 

begränsad och att en förändring inom den närmsta framtiden är svår att uppnå (Franks & 

O’Neill 2014). 

Bristen på kvinnliga sportjournalister, menar forskarna, beror på flera faktorer. Från kulturella 

och samhälleliga förhållanden som begränsar kvinnors möjligheter, till aktiva val där kvinnor 
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på eget initiativ väljer att undvika att arbeta på mansdominerade arbetsplatser. Precis som 

Laucella et al. (2016) menar Franks och O’Neill (2014) att bristen på förebilder bidrar till att 

kvinnor inte betraktar sportjournalistiken som ett attraktivt karriäralternativ. Forskarna menar 

att universiteten i Storbritannien tenderar att återspegla den underrepresentation av kvinnor 

som även råder på sportsidorna. Därför är rekrytering av kvinnor till utbildningar inom 

sportjournalistik av stor vikt om framtida generationer ska uppmuntras att vilja jobba som 

sportjournalister.  

Forskarna belyser även i sin konklusion att framtida undersökningar av kvinnors synlighet på 

sportredaktioner är betydande för om man ska kunna avgöra om en förändring sker eller ej 

(Franks & O’Neill 2014). Det förefaller rimligt att anta att mediebranschen systematiskt 

behöver öka sin transparens gällande sitt jämställdhetsarbete, dels för förtroendebyggande 

faktorer men även för att vidare studera huruvida utvecklingen går framåt eller ej. 

Edström (2015) studerar möjliga vägar framåt för jämställdhetsarbetet inom journalistik på 

svensk mark. Hon menar att globala och politiska åtgärder är nödvändiga för en mer jämställd 

arbetssituation för kvinnliga sportjournalister. För den svenska journalistkåren innefattar detta 

till exempel Sveriges uppföljning av Pekingplattformen2 och demokratiskrivningen i Radio- 

och tv-lagen. Däremot menar Edström att en kunskapslucka gällande praktiska åtgärder till 

följd av EU:s och FN:s rekommendationer finns. Därför efterfrågar forskaren ytterligare 

politiska och fackliga reformer som skulle kunna införskaffa och påskynda en positiv 

utveckling; vilka faktiska strategier bör Sverige ha för att motverka ojämställdhet i 

medievärlden (Edström 2015, s. 63–64), där sportjournalistik ses som en del av detta? 

Avslutningsvis redogör Edström att så länge männen sitter på chefspositionerna och kvinnor 

fortsatt exkluderas i media är förändring svår att uppnå (Edström 2015, s. 64). 

2.4 Positionering av studien 

Vår aktuella studie liknar i många hänseenden tidigare forskning gällande studieobjekt, 

metodval och jämförbara syften. Till skillnad från tidigare undersökningar som fokuserat på 

den kvinnliga erfarenheten av att vara sportjournalist söker denna studie istället en förståelse 

för de organisatoriska praxis som genomförs och varför det är så få kvinnor på de svenska 

sportredaktionerna. En stor del av tidigare forskning behandlar hinder för kvinnors förmåga 

 
2 Pekningplattformen: Enligt UN Women Sverige (2020) förklaras Pekingplattformen som en handlingsplan för 
hur målen i FN:s kvinnokonvention ska uppnås. Handlingsplanen trädde först i kraft under FN:s fjärde 
kvinnokonferens i Pekning år 1995. 
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och vilja att äntra den sportjournalistiska professionen. Emellertid syftar denna studie till att 

blottlägga de hinder som finns på svensk mark. Edström (2015, s. 58) förklarar facklig 

organisering som nödvändig för ett mer jämställt Mediesverige, därför kan de åtgärder som 

bedrivs inom Svenska Journalistförbundet vara värdefulla att studera. Det råder i nuläget ett 

forskningsgap på svensk mark gällande kvinnliga sportjournalisters underrepresentation och 

kartläggning av jämställdhetsarbetet framåt – ett gap som denna studie således söker att fylla. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt redovisas de teorier som studien tar utgångspunkt i och som även 

genomsyrar studiens analys. Som grund kommer Kanters (1977) teoretiska ramverk om 

tokenism att karaktäriseras och definieras, vilken dessutom utgör studiens huvudsakliga teori. 

Eftersom föreställningen om genus återkommer under studiens gång ges dessutom en 

definition av begreppet som ett tillägg till tokenism. Följt efter Kanters teori om tokenism 

kommer Altheide och Snows (1979; 1991) teori om medielogik att tas i beaktning. Även 

Strömbäcks (2019) förklaring av medielogik används som en kompletterande utgångspunkt i 

denna studie. Genomgående förs en kritisk diskussion om båda teoriernas brister och 

förtjänster. Avsnittet avslutas därefter med ett stycke där de centrala teoretiska 

utgångspunkterna sammanfattas tillsammans med en redogörelse för hur tokenism och 

medielogik ska tillämpas i den fortsatta uppsatsen. 

 

3.1 Tokenism  

Hardin och Whiteside (2009) menar att kvinnliga sportjournalister som arbetar i könade 

organisationer med manlig dominans och hierarkisk logik kan betraktas som “tokens”. Med 

detta som bakgrund argumenterar forskarna för teorin om tokenism som specifikt användbar i 

förståelsen av kvinnors arbetssituation inom sportjournalistik. 

Idén om tokenism har blivit central för organisationsforskning sedan Rosabeth Moss Kanter 

först myntade teorin i boken Men and Women of the Corporation år 1977. Genom att utgå 

från en studie som tidigare gjorts på företaget Industrial Supply Corporation i USA, även 

kallat Indsco, identifierar Kanter strukturella aspekter som präglar minoriteter på en 

arbetsplats. Kanters definition av att vara ”token” är att man tillhör en minoritetsgrupp på 

mindre än 15 procent på en organisation. Personerna som ingår i denna grupp blir således en 

symbol för den minoritet de tillhör – exempelvis kvinnor på en mansdominerad arbetsplats. 

Detta eftersom minoritetsgruppen har svårt att etablera makt på organisationen sett till sin 
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storlek. En person med ”token status” går således att tillämpa på bland annat kön, etnicitet, 

ålder eller sexuell läggning (Kanter 1977, s. 208). 

Kanter (1977, s. 208) lyfter specifikt fram hur kvinnlig underrepresentation på en arbetsplats 

kan göra dem till tokens. Att vara token och kvinna innebär att uppleva särskild påtryckning 

att prestera gentemot sina manliga kollegor. Följaktligen delar hon upp den proportionella 

sällsynthet som minoritetsgruppen förknippas med i tre perceptuella tendenser:  

Synlighet: Trots att en token tillhör en mindre grupp tenderar de att synas mer. Kanter menar 

att de därför avviker och sticker ut i förhållande till majoriteten. Synligheten är en bidragande 

faktor till kvinnornas upplevda påtryckning att prestera på högre nivå än vad männen 

förväntas (ibid, s. 210). 

Kontrast: Det är först i mötet med minoritetsgruppen som majoritetsgruppen blir 

självmedvetna om sin egen kultur och skillnader gentemot tokens, vilket ytterligare 

polariserar arbetsplatsen (ibid, s. 210–211). 

Assimilering: Majoriteten tenderar att generalisera och stereotypisera tokens efter social 

tillhörighet, och inte som individer. Minoriteten riskerar därför att hamna i ett enahanda fack 

som ett resultat av assimilering (ibid, s. 211). 

Teorin om tokenism kan, med hänvisning till ovanstående, med fördel blottlägga och skapa 

ytterligare förståelse för orättvisa strukturer på organisatorisk nivå. Kanter är däremot 

transparent med de eventuella brister som teorin bär med sig. Hon menar till exempel att de 

tre perceptuella tendenserna går att applicera på alla typer av tokens, dock måste man ha i 

åtanke att den historiska relationen mellan minoritets- och majoritetsgruppen är av betydelse 

(Kanter 1977, s. 211–212). Kritik som riktats mot tokenism är att den är svår att applicera på 

minoritetsgrupper som inte är historiskt strukturellt förtryckta. En manlig token kan därför 

inte uppleva samma utmaningar och erfarenheter som en kvinnlig token (King et al. 2009). 

Kanter argumenterar för färre problem på arbetsplatsen om gruppen med token status är över 

15 procent. Detta är något som Stichman, Hassell & Archbold (2010) motbevisar och 

kritiserar i sin studie. Forskarna testar teorin om tokenism på en arbetsplats där 

kvinnorepresentationen är 17 procent, men ändå beskriver en token status utan färre upplevda 

problem. Forskarna menar därför att tokenism är mer komplex än ett enbart fokus på storleken 

på minoritetsgruppen. 
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          3.1.1 Genus 

Som ett komplement till teorin om tokenism är begreppet genus väsentligt att definiera och få 

förståelse för. Detta eftersom vi specifikt undersöker kvinnors ”token status” på manligt 

dominerade arbetsplatser. Jarlbro (2006) redogör för en tydlig skillnad mellan genus och kön 

som begrepp. Kön definierar hon som det biologiska könet, det vill säga de fysiska attribut 

man föds med. Vidare förklarar hon begreppet genus som det sociala könet, där 

föreställningen om att vara man respektive kvinna är socialt och kulturellt konstruerat (Jarlbro 

2006, s. 12). Den svenska genusforskaren Hirdman (1998) behandlar även genusbegreppet 

som en del av maktrelationer mellan könen. Hon utvecklar därför begreppet vidare och menar 

att det finns ett genuskontrakt mellan de två könen och att det ständigt råder en tvist mellan 

män och kvinnors relationer. Detta eftersom män och kvinnor inte ses som jämlika (refererad i 

Jarlbro 2006, s. 13). 

 

3.2 Medielogik 

För att vidare förstå vilka faktorer som kan påverka kvinnliga sportjournalisters rådande 

arbetssituation krävs samtidigt att betydelsen av nyhetsmediernas format och specifika logik 

tas i aktning. David L. Altheide och Robert P. Snow (1979, s. 9) införde först teorin om 

medielogik i boken Media Logic, som förklarar att innehållet och praktiken i ett medium 

primärt styrs av dess format, organisation, arbetsvillkor, yrkesmässiga principer och behov av 

uppmärksamhet. Enligt teorin om medielogik styrs dessutom rapporteringen av ett överflöd av 

uppgifter och en brist på uppmärksamhet. Fortsatt utvecklar Strömbäck (2019) Altheide och 

Snows teoretiska ramverk på följande sätt:  

 

“Enligt teorin är det nyhetsmedierna själva och deras behov – formade av graden av 

journalistisk professionalism, graden av marknadsorientering och av de tillämpade 

medieteknikerna – snarare än verkligheten i sig som styr vad medierna rapporterar om och hur 

de formar rapporteringen” (Strömbäck 2019, s. 178). 

 

Altheide och Snow (1991) hävdar att sportmedier är den mest framstående formen av 

mediekultur i USA som huvudsakligen drivs av medielogik, och som dessutom expanderar 

världen över. De förklarar mångmiljardbeloppen som tv-kanaler och tidningsredaktioner 

betalar till professionell idrott som en av orsakerna till detta (s. 239). I takt med att 

rapporteringen av sport gått från en nyhetsinriktning till en underhållningsinstitution, har 

ytterligare press adderats på personen som täcker sportmedier (s. 236). Hedenborg och Pfister 



15 
 

(2016) menar att sport har en stor manlig publik, bygger på logiker att ge den manliga 

publiken det dem vill ha; en man att lyssna på eller en kvinna att titta på. Detta är principer 

journalister tenderar att följa – omedvetet eller medvetet. Innehållet i exempelvis populära 

sportevenemang beskrivs på de sätt som fångar läsarens behov och önskan, därför menar 

Hedenborg och Pfister att just sedelärande genusrelationer är centrum för sportmediernas 

uppmärksamhet (Hedenborg & Pfister 2016, s. 8–10). 

 

Nyheternas bild av verkligheten, både dess innehåll och representation, verkar alltså präglas 

av mediernas faktiska behov att överleva. Trots journalistikens aspiration att spegla och tjäna 

det demokratiska samhället går det inte att bortse från att det finns en publik som vill mättas 

och en redaktion som behöver få in kapital. Med detta som bakgrund är därför medielogik 

viktig i förståelsen av nyhetsvärdering och det redaktionella arbetet (Strömbäck 2019, s. 179). 

Vi kan dessutom tolka Strömbäcks ord som en av teorins baksidor; risken att eventuell 

folkbildning eller demokratigynnande kan gå förlorade i medielogikens andra prioriteringar. 

Även Altheide och Snows egna förklaring av medielogikens makt visar en transparens i 

kritiken som förs mot teorin: 

 

“Our point is that media are powerful because people have adopted a media logic. Since 

people perceive, interpret, and act on the basis of the existing media logic, that logic has 

become a way of life” (Altheide & Snow 1979, s. 237). 

 

Citatet vittnar om medielogikens betydelse i mediernas nyhetsrapportering, vilket styrs av 

medieföretagens arbetsvillkor och resurser samt medborgarnas efterfrågan på nyheter. 

Andersson (2010) följer samma kritiska linje och menar att en läsare tar in och tolkar nyheter 

genom en kulturell igenkännbar medielogik.  

 

Teorin om medielogik används primärt i studier om medieinnehåll, nyhetsvärdering och 

nyhetsurval (Strömbäck 2019, s. 179). Däremot argumenterar Edström (2014) för att 

medielogiken bör tas i större aktning gällande jämställdhet i nyhetsrummet. Hon menar att 

nyheter alltid är en fråga om redaktionella val; om kvinnor inte syns eller rapporterar 

nyheterna beror det ofta på en kombination av brist på genusmedvetenhet och redaktionella 

beslut som ofta fattas av män. Dessutom förklarar hon att medieindustrin bygger på en logik 

där män tenderar att rekrytera människor som liknar sig själva – det vill säga andra män. 

Edström fastslår även att de medieföretag som regelbundet arbetar med jämställdhetsåtgärder 
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är mer benägna att vara jämställda i sin organisationsstruktur. Dock misslyckas många 

nyhetsorganisationer eftersom jämställdhet inte alltid tycks vara en naturlig del av 

journalistikens medielogik (Callamard 2006 refererad i Edström 2014).  

 

En diskussion huruvida den mansdominerade sportjournalistiken styrs av medielogik, och 

som gör det svårt för kvinnor att bryta revir, kan därför föras. Dessutom finns det antydningar, 

med hänvisning till Hedenborg och Pfisters (2016) resonemang om sport, media och genus, 

att medielogiken tenderar att bortprioritera jämställdhet från den redaktionella agendan. 

 

3.3 Sammanfattning 

Tidigare forskning återkommer till kvinnliga sportjournalister som tokens (Hardin & Shain 

2005; Hardin & Whiteside 2009; Laucella et al. 2016). Tokenism är på det sättet relevant för 

vår studie eftersom teorin kan hjälpa oss i förståelsen för den rådande statusen och de 

utmaningar som kvinnor upplever inom sportjournalistiken. 

Exakta siffror på hur många kvinnliga sportjournalister som är verksamma i Sverige går inte 

att identifiera eftersom typerna av anställningar varierar. Många saknar fast anställning, 

medan en del frilansar (Nordlander 2018, s. 165). Dessutom meddelar Svenska 

Journalistförbundet vid mailförfrågan att statistik om antalet verksamma sportjournalister inte 

går att identifiera. Därför kan vi inte med Kanters kriterier om en minoritetsgrupp på 15 

procent benämna kvinnorna som tokens. Däremot är tokenism fortsatt applicerbar då vi kan 

urskilja en tydlig bild av underrepresentationen av kvinnliga sportjournalister i svenska 

lokaltidningar (Ivarson, Meijer & Fahlström 2017). Detta tillsammans med Stichman, Hassell 

och Archbolds (2010) slutsatser om att tokenism och dess tre huvudbegrepp även går att 

härleda till arbetsplatser där minoritetsgruppen har en högre representation än 15 procent. 

För att få kunskap om hur jämställdhetsarbetet ser ut, bör vi rimligtvis även ha förståelse för 

den institutionella värld som medierna verkar i – präglat av medielogik. Trots att teorin om 

medielogik främst behandlar mediernas innehåll (Strömbäck 2019, s. 179), är vi intresserade 

av de bakomliggande strukturer och redaktionella positioner som på grund av medielogik kan 

upprätthålla den rådande könsdimensionen (Edström 2014). För att få förståelse för 

sportjournalistikens organisatoriska faktorer tillämpas därför teorin om medielogik. 
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4. Material och metod 

I detta avsnitt presenteras och motiveras studiens urval, material och den vetenskapliga metod 

som används i undersökningen, närmare bestämt kvalitativ intervjumetod. Avslutningsvis 

diskuteras eventuella metodproblem och begränsningar med studien där validitet, reliabilitet 

och objektivitet tas i beaktning. 

 

4.1 Urval och material 

Urvalet i denna studie utgörs av totalt fem respondenter; fyra kvinnliga sportjournalister från 

fyra olika lokaltidningar och Ulrika Hyllert, ordförande för det Svenska Journalistförbundet. 

Åldern på sportjournalisterna varierar mellan 20- till 30-årsåldern och de har varierande 

yrkeserfarenheter. Samtliga har fast anställning och alla är medlemmar i Svenska 

Journalistförbundet. Dessutom utgör tre av intervjupersonerna en kvinnlig minoritet på 15 

procent på respektive sportredaktion, vilket gör dem till tokens enligt Karters teori (1977). 

Den fjärde respondenten utgör en kvinnlig minoritet på 25 procent. 

Undersökningar med kvalitativ ansats är målstyrt urval ofta förekommande och används 

därför i denna studie. Urvalsmetoden är strategisk till sin natur och syftar till att skapa 

samstämmighet mellan studiens forskningsfrågor och urval (Bryman 2015, s. 434). Urvalet 

valdes därför av den orsaken ut i förhållande till studiens syfte och frågeställningar eftersom 

de tillsammans täcker de två dimensioner av sportjournalistik vi ämnar undersöka; kvinnliga 

sportjournalister och Svenska Journalistförbundet. 

Svenska lokaltidningar utgör det första steget i studiens urvalsprocess, med hänvisning till 

studiens bakgrund. Utifrån detta har ett antal kriterier utformats för att i nästa steg ta kontakt 

med möjliga respondenter. Ett kriterium har varit att hitta kvinnliga sportjournalister som inte 

arbetar på samma lokaltidning, därför har olika journalister som arbetar på olika 

lokaltidningar kontaktats. Däremot har vi försökt hitta tidningarna med likvärdig geografisk 

räckvidd, antal publiceringar i veckan och storlek på redaktionen. Ytterligare kriterier i valet 

av intervjupersoner har varit variation på ålder, erfarenhet inom branschen samt att de tillhör 

en kvinnlig minoritet på den aktuella sportredaktionen.  

Utifrån ovanstående kriterier gjordes först en kartläggning över svenska lokaltidningar runtom 

i landet. Därefter valdes de tidningar ut med synliga kontaktuppgifter till redaktionens 

medarbetare på webbsidan, och som således urskiljer antalet kvinnor respektive män som 

arbetar på sportredaktionen. Fyra kvinnliga sportjournalister kontaktades via e-post och alla 
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valde att delta i studien. Även den femte och sista deltagande respondenten Ulrika Hyllert, 

ordförande för Svenska Journalistförbundet, valdes ut och kontaktades via e-post för förfrågan 

om medverkan. Även hon tackade ja i frågan om deltagande, och därefter bestämde vi tid för 

ett möte via Skype för att genomföra en intervju.  

I mailet som skickades ut till studiens deltagare har en kort presentation om oss själva och 

studiens syfte beskrivits, följt av information som rör samtycke och godkännande av deras 

deltagande. På grund av studiens samtycke om anonymitet publiceras varken namnen på 

journalisterna eller deras arbetsplats. De fiktiva namn som följaktligen presenteras i analysen 

är: Clara, Maria, Lova och Sandra. Däremot gick Ulrika Hyllert med på att inte vara anonym 

i studien.  

För att få ett så brett perspektiv som möjligt på forskningsproblemet var det från början tänkt 

att tidningsredaktörer skulle ingått i urvalet. Efter flertal obesvarade eller nekande svar på 

frågan om att delta i studien, ledde detta till att de uteslöts i urvalet. Förhoppningen var att få 

kunskap från respondenter i chefsposition gällande kvinnliga sportjournalisters arbetssituation 

och rekryteringsprocess. Det vi därför gjorde var att utöka intervjuguiden för de kvinnliga 

sportjournalisterna och Svenska Journalistförbundets ordförande för att ändå få en bild av 

chefernas roll. 

4.2 Metod 

För att få en djupare förståelse för varför det är så få kvinnor som arbetar som 

sportjournalister på lokaltidningar samt hur Svenska Journalistförbundet arbetar för att 

förbättra jämställdheten, har vi valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie.  

Ett kvalitativt tillvägagångssätt innebär att den är tolkningsinriktad, där vikten ligger på att få 

ökad kunskap om den sociala verkligheten. Metoden gör det möjligt att undersöka hur 

människor tolkar och uppfattar den verklighet hen verkar i. Respondenternas egna perspektiv 

av den sociala verkligheten kommer därför kunna besvara studiens forskningsfrågor och gör 

metoden ändamålsenlig för studiens syfte (Bryman 2015, s. 413). Den huvudsakliga fördelen 

med intervjuer som metod är att den möjliggör en djupare förståelse av hur människor förstår 

världen utifrån deras erfarenheter och synvinklar. Intervjumetod ger sålunda mer djup och fler 

detaljer, vilket gör det möjligt för forskaren att få en helhetsbild kring fenomenet samt få svar 

på komplexa frågeställningar (Kvale & Brinkmann 2014, s. 17). 
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Det finns olika typer av kvalitativa intervjuer med olika typer av tillvägagångssätt. Om 

forskaren har en allmän önskan att undersöka ett forskningsfält är en ostrukturerad intervju 

varit att föredra. Ytterligare en form av intervjumetod är den strukturerade intervjun som 

utifrån i förväg bestämda frågor söker svar hos respondenterna. Surveyundersökningar är den 

vanligaste formen av strukturerad intervjumetod och används ofta i samband med kvantitativ 

forskning (Bryman 2015, s. 207). Forskaren förhåller sig till identiska frågor och följd under 

varje intervju (Bryman 2015, s. 413). 

Vi har specifikt valt att använda semistrukturerade intervjuer för denna studie. 

Semistrukturerad intervjumetod är gynnsam om forskaren har ett målinriktat fokus att besvara 

specifika frågeställningar, vilket även vi har. Den semistrukturerade intervjun bygger på en 

intervjuguide som innehåller en viss mängd specifika teman som täcker de valda 

forskningsfrågorna (Se bilaga 1 & 2). Frågorna i intervjuguiden har dessutom utformats med 

hjälp av de begrepp som presenterats i de valda teoretiska utgångspunkterna samt intressanta 

aspekter som härleds till tidigare forskning. Eftersom vi valt att använda semistrukturerade 

intervjuer har däremot intervjupersonerna friheten att med egna ord besvara frågorna och lyfta 

fram ytterligare teman som respondenten anser vara betydande för studiens forskningsfrågor 

och syfte. En semistrukturerad intervju utmärker därför en flexibilitet i intervjuprocessen och 

möjliggör ett öppet förhållningssätt eftersom den tillåter följd- och uppföljningsfrågor 

(Bryman 2015, s. 415). 

4.3 Genomförande 

Vår förhoppning var att kunna träffas ansikte-mot-ansikte under intervjuerna eftersom längre 

kvalitativa intervjuer inte lämpar sig lika väl via telefon än vid ett faktiskt möte (Bryman 

2015, s. 433). Av tid- och resursskäl genomfördes däremot endast två av intervjuerna på plats 

och tre på distans, varav två av dessa genomfördes via telefon och en via Skype. För att 

underlätta för intervjupersonerna ägde intervjuerna rum under de tidpunkter som passade 

dem. De intervjuer som genomfördes på plats, det vill säga ansikte-mot-ansikte genomfördes 

dels på ett café, dels enskilt på intervjupersonens kontor. Intervjuerna inleddes med en 

presentation av studiens syfte och information gällande anonymitet och samtyckeskrav.  

Vidare fortgick intervjuerna med en del öppningsfrågor för att fortsättningsvis gå vidare till de 

frågor som berör det valda forskningsämnet. I genomsnitt varade intervjuerna mellan 30–40 

minuter och vid varje intervju har båda författarna varit närvarande. Intervjuerna spelades in 

på författarnas mobiltelefoner, vilket respondenterna gav samtycke till. Transkriberingen har 
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därefter skett separat mellan författarna men i direkt anslutning till varje avslutad intervju. 

Genom att spela in och transkribera intervjuerna har en noggrann analys av vad 

intervjupersonerna säger kunnat genomföras, vilket dessutom minskar risken för att vi 

uppfattar svaren utifrån egna tolkningar (Bryman 2018, s. 577). På grund av de kvinnliga 

sportjournalisternas anonymitet har transkriberingen av intervjuerna inte bifogats i denna 

studie. Detta eftersom den innehåller information som kan härledas till personerna. Även 

information som presenteras i resultatet och som på något vis kan härledas till 

intervjupersonerna har markerats med XXX. Däremot finns både inspelningarna och 

transkriberingen att hämta hos författarna.  

För att vidare analysera den data som framkom efter varje transkriberad intervju används en 

tematisk analys. Genom att noggrant läsa igenom all data flera gånger har relevanta teman 

därför kunnat identifierats, vilket således utgör grunden för studiens resultat och analys. 

Under sökandet efter teman har vi specifikt letat efter återkommande motiv som dels tyder på 

likheter och skillnader mellan intervjupersonernas berättelser, men också relevanta aspekter 

som svarar på studiens forskningsfrågor. De citat som varit relevanta att lyfta fram i analysen 

har vi ställt upp i en matris, vilket Bryman (2018, s. 704) menar hjälper forskaren att “ordna 

och sammanställa data”. Den tematiska kodningen hjälper oss därför att undersöka och 

jämföra intervjuerna. I Studiens resultat och analys redogörs de teman som identifierats och 

genom att dessutom presentera de citat som kartlades i matrisen kan läsaren få inblick i vad 

temat handlar om och vad respondenterna berättar. Dessutom tillämpas studiens tidigare 

forskning och teoretiska utgångspunkter i förhållande till intervjupersonernas berättelser. 

Detta för att kunna föra en diskussion gällande empirins betydelse och mening (Bryman 2018 

s. 702–703).          

4.4 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2015, s. 355) förklarar begreppet pålitlighet inom kvalitativ forskning som den 

kvantitativa motsvarigheten till reliabilitet. Han menar att forskaren genomgående bör ha ett 

granskande angreppssätt, vilket betyder att forskningsprocessen gynnas av en komplett och 

åtkomlig redogörelse av alla dess delar. Bryman förklarar även att kollegor inom en studie 

med fördel kan agera som granskare av projektet – detta för att öka perspektiven på kvaliteten 

i bland annat problemformulering, val av teoretiska utgångspunkter eller analys (Bryman 

2015, s. 355). Av den orsaken ser vi positivt på att denna studie inte görs ensam, utan av två 

personer, just för att öka studiens pålitlighet. Vi har dessutom, i enlighet med Brymans förslag 
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på praktiker som kan förbättra studiens pålitlighet, gett utomstående uppdraget att “kritisera 

projektet” (Bryman 2015, s. 355). 

 

Kvale och Brinkmann (2014, s. 296) beskriver begreppet validitet som i vilken en metod 

undersöker vad den är tänkt att undersöka, det vill säga dess giltighet. Vanliga frågeställningar 

forskaren då ställer sig är: “mäter vi det vi tror att vi mäter?” och “speglar våra intervjuer det 

fenomen som vi ämnar att undersöka?” (Kvale & Brinkmann 2014, s. 296). Eftersom vi 

undersöker människors uppfattning av sin sociala verklighet är metoden särskilt lämpad, 

vilket stärker validiteten. Även de intervjupersoner som deltar i studien är relevanta för att 

svara på de fenomen vi undersöker. Eftersom validitet även handlar om hur giltiga och 

sanningsenliga studiens yttranden, argument och slutsatser är har vi frågat respondenterna om 

de velat ta del av analysen innan publicering för att ge dem chansen att bekräfta innehållet. 

Genom att vidare lyfta fram citat från intervjuerna i analysen kan läsaren få en korrekt bild av 

vad respondenterna berättade, vilket därför ökar studiens transparens (Kvale & Brinkmann 

2014, s. 296–297). 

 

Objektivitet är ett begrepp som betonar kravet på att forskarens kunskap är tillförlitlig och 

kontrollerad och att den således inte präglas av personliga fördomar. Det finns en risk att 

intervjustudien blir snedvriden om forskaren påverkas av egna erfarenheter och uppfattningar. 

Den kunskap som framkommer ur studiens resultat ska således vara objektiv, i vilken den 

förväntas vara oberoende av forskarens uppfattningar (Kvale & Brinkmann 2014, s. 291–

292). Vi är medvetna om risken att våra tidigare kunskaper om den journalistiska 

professionen och våra kvinnliga erfarenheter kan ha att färgat vår forskning, något som 

dessutom bekräftats genom tidigare forskning och teoretiska ramverk. Däremot tas 

objektivitet i beaktning primärt i utformandet av intervjuguiden, där frågorna formulerats så 

öppna som möjligt så att svaren speglar intervjupersonernas perspektiv – och inte våra. 

 

4.5 Metodproblem och begränsningar 

Bryman (2015, s. 368–372) redogör för vanligt förekommande invändningar mot kvalitativ 

intervjumetod. Ett återkommande metodproblem är svårigheten med att generalisera resultatet 

utifrån ett begränsat urval. Bryman förklarar att resultaten av kvalitativ forskning omöjligen 

går att representera en hel population, men det är heller inte vad kvalitativ forskning primärt 

avser. Han menar att resultaten snarare bör generaliseras till teori och inte till populationer. 

Det är således kvaliteten på de teoretiska slutsatser som görs av kvalitativt insamlade data 
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som möjliggör bredare generaliserbarhet (Bryman 2015, s. 369). Att därför ta avstamp i 

teoretiska ramverk för att identifiera eventuella mönster som kan prägla en större del av 

populationen tas i denna studie i konsideration. Kvale och Brinkmann (2014, s. 314) beskriver 

dessutom att sådan form av generalisering är av analytisk karaktär, vilket kan fungera som 

hjälpmedel för andra framtida undersökningar eller forskningskontexter. Däremot kvarstår 

problemet med att generalisera vår kvalitativt insamlade empiri eftersom den är låst till den 

specifika situation i vilken den skapats. Vi är även medvetna om att det inte går att 

generalisera varken den första eller den andra forskningsfrågan eftersom antalet respondenter 

är för lågt för sådana antaganden. Eftersom vår studie inte syftar till statistisk 

generaliserbarhet är vår förhoppning att snarare söka en djupare förståelse för de begränsade 

urval vi faktiskt har. 

 

4.6 Etiska överväganden 

En forskare som genomför en kvalitativ intervjustudie har som skyldighet att beakta vad 

Kvale och Brinkmann (2014, s. 98) kallar för etiska överväganden. Forskarna förklarar 

intervjusituationen som personlig och intim där forskaren måste ha en intuition gällande vilka 

frågor som är rimliga att ställa (Kvale & Brinkmann 2014, s. 110). Eftersom vår studie 

undersöker uppfattningen om varför det råder underrepresentation av kvinnliga 

sportjournalister finns en risk att det kan kännas obekvämt för respondenterna att svara ärligt 

på frågor som rör den egna redaktionen. Dessutom vittnar tidigare forskning inom fältet att 

trakasserier, i många fall sexuella, beskrivs som ett strukturellt problem på redaktionerna 

(Harrison 2018). Därför är det viktigt att tänka på hur frågor ställs och formuleras samt 

bedöma om möjliga konsekvenser kan uppstå för både den enskilda individen och den grupp 

eller organisation hen tillhör (Kvale & Brinkmann 2014, 110–111). 

 

Med anledning av ovanstående är samtyckeskravet något som kommer tas i studiens 

beaktning. Bryman (2015, s. 135) menar att frågan om samtycke och godkännande av 

deltagande inom forskning berör flera etiska punkter. För att vara så transparenta som möjligt 

är vi måna om att meddela intervjupersonerna om deras rättigheter gällande frivillighet, 

anonymitet, att de när som helst kan vägra svara på frågorna samt möjligheten att avbryta 

intervjun om så önskas. Vi har därför i de e-post som sänts ut för förfrågan om medverkan i 

studien uttryckt all information och samtycke om vad respondenternas medverkan innebär. 

Samma information gavs ytterligare en gång till respondenterna i samband med 
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intervjutillfället innan intervjun startade, för att ännu en gång understryka deras rättigheter 

(Bryman 2015, s. 137). 

 

5. Resultatredovisning och analys  

I detta avsnitt presenteras studiens resultat tillsammans med en genomgående analys i relation 

till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. En diskussion sker därför kontinuerligt 

mellan resultat och analys. För att få en tydlig bild av studiens resultat och analys organiseras 

avsnittet tematiskt med hjälp av två huvudteman med tillhörande underteman. Rubrikerna 

belyser således de teman som framkom ur intervjusvaren. 

Baserat på studiens resultat har två huvudteman framkommit. Det första huvudtemat kallar vi 

för Sportjournalistikens utmaningar, vidare följt av sex underteman som utgör de 

identifierade utmaningarna. Det andra huvudtemat namnges Framtiden, vidare följt av fyra 

underteman som belyser hur framtidsutsikterna ser ut för yrkeskåren. 

5.1 Sportjournalistikens utmaningar för ökad jämställdhet 

Både de kvinnliga sportjournalisterna och ordförande för Svenska Journalistförbundet, Ulrika 

Hyllert, redogör en del utmärkande utmaningar som yrkesgruppen tenderar att möta, vilket 

kan bromsa arbetet för en mer jämställd yrkeskår. Sportjournalistikens övergripande 

utmaning, som tenderar att genomsyra majoriteten av respondenternas svar i intervjuerna, 

tycks vara de manliga strukturer som historiskt byggt upp en stor del av samhället i stort. 

Genusstrukturer där män anses vara mer trovärdiga och tilldelas mer makt är därför 

samhälleliga aspekter som yttrar sig på liknande sätt i respondenternas yrkesvärld. De 

identifierade utmaningarna presenteras i följande sex underteman; “Vi och dem”, Det digitala 

esset i rockärmen, Trakasserier och diskrimineringar, Kvinnligt och manligt skrivande och 

Var finns framtidens kvinnliga sportjournalister? 

 

5.1.1 ”Vi och dem” 

I detta tema ämnar vi redogöra för den upplevda tudelning som samtliga intervjuade kvinnliga 

sportjournalister upplever på respektive sportredaktion. En distinktion i hur kvinnliga 

respektive manliga sportjournalister både arbetar professionellt och hur de umgås socialt är 

därför studiens första identifierade utmaning. Vi menar att denna form av könssegregering 

kan ge upphov till en ”vi och dem”-mentalitet, vilket tycks stå i vägen för en mer jämställd 

arbetsplats. 
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Det framkommer i samtliga intervjuer med de kvinnliga sportjournalisterna att de upplever en 

känsla av att inte bli tagna på lika stort allvar som männen i sin yrkesroll. Särskilt förklarar 

alla fyra intervjupersoner en viss påtryckning att prestera på en högre nivå än sina manliga 

kollegor. Även om respondenterna berättar att deras journalistiska arbete erhåller en högre 

ambitions- och kvalitetsnivå, verkar ändå arbetet att värderas likgiltigt till ett arbete med lägre 

standard utformat av en man. Prestationskraven upplevs därför olika beroende på kön. 

”Kvinnor måste jobba hårdare för att synas och höras. Och visa sig ännu mer. Jag har ju känt 

flera gånger att jag måste prestera tusen gånger hårdare än mina [manliga] kollegor” 

(Sandra3). 

“Min känsla är att det är mycket högre krav om du kommer in som tjej, att du måste faktiskt 

prestera på direkten och visa att du är duktig, att du har en högre press. […] Man känner en 

högre press när man är en minoritet och det känns som att jag måste göra mitt kvinnliga släkte 

stolt” (Clara). 

Både Sandra och Clara beskriver differentierande prestationskrav gentemot sina manliga 

kollegor i deras utlåtanden ovan, något som resterande respondenter dessutom delar liknande 

uppfattningar om. Intervjupersonernas erfarna krav på överpresterande går följaktligen att 

härleda till Karters (1977) teori om tokenism, närmare bestämt idén om ökad synlighet för 

minoritetsgruppen. Trots att en av de intervjuade kvinnliga sportjournalisterna inte går under 

de kriterier som Karter menar gör en person till en token, det vill säga utgöra en procentuell 

minoritet på 15 procent, så förklarar ändå samtliga respondenter en ökad synlighet. Detta 

eftersom de ändå tenderar att sticka ut i förhållande till den manliga majoriteten som 

yrkesgruppen utgör. Synligheten kan således förklaras som en bidragande faktor till 

kvinnornas upplevda påtryckning att prestera på högre nivå än vad männen förväntas (Karter 

1977). 

 

Med hänvisning till Claras citat ovan, där hon förklarar att man som kvinnlig sportjournalist 

”direkt” måste visa att man är ”duktig” och att ”göra det kvinnliga släktet stolt”, kan detta 

dessutom tolkas som ett behov hos minoritetsgruppen att motbevisa de fördomar som gruppen 

vidkänts – att kvinnor generellt har mindre kunskap om sport och därför utför ett sämre arbete 

vid rapportering om det. De särskilt upplevda prestationskraven kan därför även deduceras till 

Karters tankar om assimilering. Karter menar att majoriteten vid en arbetsplats ofta 

 
3 För att återigen förtydliga är samtliga namn på de intervjuade kvinnliga sportjournalisterna fiktiva. 
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generaliserar och stereotypiserar tokens efter social tillhörighet, och inte som individer. 

Därför riskerar minoritetsgruppen att hamna i ett enahanda fack som resultat av assimilering 

(1977). 

  

En annan förklaring till de särskilt upplevda prestations- och minoritetsskillnaderna för 

kvinnor inom sportjournalistik kan i studiens fall kopplas till en åldersbarriär mellan 

intervjupersonerna och deras manliga kollegor. Trots att majoriteten av studiens 

intervjupersoner främst pekar på könssegregeringen som den dominerande upprätthållande 

faktorn till känslan av ”vi och dem”, så är två av respondenternas ytterligare fokus på ålder 

särskilt utstickande. I intervjun med Maria berättar hon att hon upplever att hon bromsas av de 

starka relationer som hennes manliga kollegor och chefer utvecklat med varandra genom 

många år på samma redaktion. Hon menar att det är svårt att få tillgång till en grupp som varit 

vänner och kollegor längre än vad hon själv har levt, som delar olika preferenser och 

jargonger. Dels förklarar hon företeelsen som negativ då hon känner ett behov av att 

överprestera gentemot dem. Däremot hyser hon en förståelse och hänsyn för att deras år av 

yrkeserfarenhet gör att de, i vissa hänseenden, besitter mer journalist- och sportkunskaper. 

Även Clara fyller i Marias resonemang kring åldersbarriärer på följande sätt: 

”Jag känner jättemycket prestationsångest ibland. Men ibland måste man ju gå tillbaka lite 

också och inse att man är yngst. Man har jobbat minst och att det kanske inte handlar så 

mycket om att vilket kön jag har mellan benen, utan att det mer handlar om erfarenheter och 

sånt” (Clara). 

Utöver ovannämnda beskrivningar av hur ålder tycks påverka dikotomin på arbetsplatsen 

väljer dessutom samtliga tjejer att referera till sina manliga kollegor som ”gubbar” under 

intervjutillfällena. Dessutom berättar de att rekrytering av unga kvinnliga sportjournalister via 

”headhunting” från universitetsutbildningar har ökat de senaste två åren, händelsevis som ett 

resultat av #metoo-upproren. Den övergripande unga åldern på kvinnliga sportjournalister på 

lokaltidningar skulle därför kunna förklaras med en ökad redaktionell vilja att anställa fler 

kvinnor. Det kan vara en anledning till att blicken riktas mot landets nyexaminerade kvinnor 

från diverse journalist- eller medieutbildningar. 

  

Sammanfattningsvis verkar köns- och åldersbarriärer separera kvinnliga och manliga 

sportjournalister i både professionella och sociala aspekter – därav kan ojämlika strukturer på 

arbetsplatsen upprätthållas. I enlighet med Norths (2016) tidigare forskning där begreppet 
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”boysclub” förekommer, är detta ett fenomen som även tycks förekomma på svensk mark. 

Detta med hänvisning till Sandras och Claras samtliga citat ovan, men fenomenet gestaltas 

även i övriga respondenters beskrivning av detsamma. Lova säger exempelvis:  

”Det är väldigt mycket så att liksom killar backar upp varandra. Och jag tror också att det kan 

vara en anledning till att det är få kvinnliga sportjournalister som kommer in […] Då är det 

väldigt svårt för tjejer att ta sig in eftersom den här typen av [”boysclub”] mentalitet finns” 

(Lova). 

Även Maria fyller i Lovas beskrivning genom att säga: ”Det är ju en tightare grabbighet, så är 

det ju”. North fastslår att den säregna kompismentalitet som männen på sportredaktionerna 

har bidrar till en kontinuerlig uteslutning av kvinnors förmågor och tillgångar på 

arbetsplatsen, vilket stämmer överens med intervjupersonernas förklaring av detsamma. Vad 

som däremot särskiljer den svenska kontexten är alltså dimensionen av ålder; förslagsvis en 

form av ”boys- and ageclub”. 

  

5.1.1.1 Det digitala esset i rockärmen 

En särskilt intressant upptäckt, vilket tidigare forskning inte täcker, är de unga kvinnliga 

sportjournalisternas digitala kunskaper; något de menar skiljer sig från deras äldre manliga 

kollegor. Intervjupersonerna beskriver å ena sidan en ”boys- and ageclub”-mentalitet på 

redaktionen, vilket gör det svårt för kvinnorna att bryta manligt revir. Å andra sidan menar de 

att de besitter digitala kunskaper från sina universitetsutbildningar och tidigare 

yrkeserfarenheter, vilket utmanar idéen om att de äldre manliga kollegorna ”alltid vet bäst”. 

Clara och Maria beskriver situationen på följande sätt: 

  

“Jag tror inte någon som jag jobbar med har pluggat, utan de har… De flesta har ju varit 

[journalister] sedan de var 16–18 år och har kommit in direkt från gymnasiet och har ingen 

journalistutbildning, medan jag har en utbildning i medieproduktion. Det gör ju att jag har 

mycket mer kunskap om livesändningar och allt det här nya som kommer. Det är ju mycket 

högre krav nu att du ska kunna producera i olika former, inte bara trycka en papperstidning. 

Du ska kunna göra det webbaserat och det har ju jag en utbildning i. Då känner jag att, trots att 

jag ändå är yngst så har jag mest erfarenhet. Men man känner samtidigt, som sagt, press att 

man är en [kvinnlig] minoritet” (Clara). 

  

”Ibland får vi [kvinnorna] lära de [männen] vårt jobb eftersom vi kan bättre om de digitala 

delarna” (Maria). 
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Att kvinnorna beskriver ett digitalt försprång kan alltså tolkas som en fördel för yrkesgruppen. 

Vi läser därför in kvinnornas ökade synlighet på sportredaktionernas digitala plattformar som 

ett sätt att reducera kvinnornas “token status”. Utöver detta kan dock en diskussion föras 

huruvida de unga männen som besitter liknande digitala kompetenser konkurrerar med de 

unga kvinnliga sportjournalisterna eller ej. 

  

Trots positiva aspekter påpekar respondenterna emellertid att den ökade digitaliseringen är en 

plattform som öppnar upp för hat och hot, främst på sociala medier. Att vara kvinna och 

sportjournalist i den digitala sfären tycks vara mer påfrestande än vad de manliga kollegorna 

får möta; i form av trakasserier på internet. Vi anser därför att publikens attityd kan vara en 

bidragande faktor till den utmaning som nästkommande undertema behandlar – kvinnliga 

sportjournalisters erfarenheter av trakasserier och diskrimineringar.  

 

5.1.2 Trakasserier och diskrimineringar 

Följande tema behandlar vanligt förekommande erfarenheter av trakasserier och 

diskrimineringar, såsom att bli tafsad på eller att bli verbalt trakasserad med nedlåtande ord 

som kvinna i sin yrkesroll. Respondenternas erfarenheter av sådana slag varierar men samtliga 

berättar att de någon gång blivit utsatta för sexism och objektifiering ute på fältet eller inne på 

redaktionen. Sandra menar att sportredaktionella miljöer däremot inte skiljer sig från andra 

miljöer där män är i majoritet. Att arbeta som ensam kvinna på en sportredaktion jämför hon 

med att arbeta som ensam kvinna på en pappersfabrik; trakasserier och diskriminering kan äga 

rum oavsett. Hon förklarar det som “en naturlag” och något man som kvinna ibland får räkna 

med, däremot aldrig acceptera. Framsteg har däremot skett på redaktionell nivå, i efterskalven 

av #metoo-upproren. Idéer om kvinnan som objekt verkar dock kvarstå, vilket således är en 

fortsatt utmaning för yrkesgruppen. Sandra förklarar hur situationer ute på fältet kan se ut på 

följande sätt: 

 

“Det finns ju också sexuella trakasserier, att folk kladdar på en och att de, ja, är äckliga. Man 

har ju hört skräckhistorier där tjejer måste lämna omklädningsrummet för att grabbarna, alltså 

med sin nakenhet efter match trakasserar en och sådär [...]. Så det är väl klart att vi utstår mer 

och att det är ett annat typ av klimat för oss. Men jag vet inte, man blir väl hårdhudad och 

ibland säger man ifrån och ibland så rinner det bara av typ” (Sandra).  
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Sandra belyser ett behov av att vara “hårdhudad” som ytterligare en aspekt av att kunna 

hantera diskrimineringar och trakasserier inom yrket. Harrisons (2018) konklusion om 

kvinnliga sportjournalisters behov av att ha så kallad “thick skin” gör sig härmed påmind. Han 

beskriver i sin studie att kvinnliga sportjournalister i USA förväntas kunna hantera de känslor 

som trakasserier frambringar, vilket även visar sig i svensk sportjournalistik.  

  

Maria lyfter vidare upp aspekter som tyder på att de kan räkna med stöd från deras manliga 

kollegor och chefer vid eventuella fall av sexuella trakasserier utgjorda av exempelvis publik, 

spelare eller agenter ute på fält. Det framkommer att övriga respondenter är eniga om 

kollegornas stöd men Maria exemplifierar detta på följande sätt: 

  

“Männen måste försöka sätta på sig mina glasögon; om jag blir åsidosatt, att de kanske kan 

försöka se det innan jag själv säger att jag är besviken. Och om de ser mig ute på en arena, att 

de liksom… Ah men om de hör något jävla skitsnack eller en busvissling eller vad det nu är, 

att de står upp för mig eller åtminstone frågar mig efteråt hur jag mår. Att de inte bara: ”Äh, 

det där var inget” och sopar det under mattan om jag tyckte att det var en stor grej. Jag 

upplever även att nuförtiden på matcher att de tenderar att lyfta fram mig först, att de bara: 

”Ah, men har ni hälsat på Maria?”. Och då tycker jag att de gör så gott de kan” (Maria). 

  

Maria förklarar på det sättet att hon tidigare har upplevt, och fortsatt förväntar sig en stöttande 

attityd av sina manliga kollegor. Detta är aspekter som skiljer sig från Harrisons (2018) 

forskning. Forskaren förklarar att nordamerikanska kvinnliga sportjournalister saknar ett 

meningsfullt stöd på arbetsplatsen och att de måste hantera både trakasserier och medförande 

känslor på egen hand – aspekter som tycks dementeras på svensk mark. Dessutom kan Karters 

(1977) perceptuella tendens om kontrast härledas till vad Maria berättar. Detta eftersom 

Marias manliga kollegor (majoritetsgruppen) tenderar att bli självmedvetna om sin manliga 

kultur först i kontrast med sin kvinnliga kollegas verklighet (minoritetsgruppen).  

  

Vad som däremot tycks vara en universal aspekt är publikens mindre stöttande attityd. 

Samtliga intervjupersoner delar med sig av historier där publiken vid sportarrangemang utsatt 

dem eller deras kvinnliga kollegor för sexism. Clara berättar om situationer där hon i sin 

yrkesroll fått utstå kommentarer om sin kropp. Lova delar liknande erfarenheter och menar att 

hon medvetet undviker att klä eller bete sig på ett visst sätt för att slippa bli objektifierad, och 
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därmed bli tagen på större allvar – något som dessutom tar tid och tankekraft från det verkliga 

journalistiska uppdraget. Hon berättar: 

  

“Jag kan inte klä mig i någonting som jag tycker är jättefint för att då är det såhär: “Aha, du är 

här för att träffa sportkillarna idag”. Eh typ såna här saker som man gör, typ ha på lypsyl eller 

du vet såna här fjantiga grejer. Man drar sig från att göra sånt och vara en typisk tjej i 

sportmiljön och det är sånt som jag måste sitta och tänka på” (Lova). 

  

Ovanstående resonemang kan dessutom förklaras med Hedenborg och Pfisters (2016) utsaga 

om den manliga publikens förväntan av det kvinnliga idealet och som är en del av sportens 

medielogik. Kvinnorna får stundom inte rapportera en match enkom i sin yrkesroll, utan 

hindras av publikens syn på dem som ett objekt. Därför tolkar vi att sportjournalisterna 

tenderar att pendla mellan identiteten kvinna å ena sidan, och identiteten sportjournalist å den 

andra (Hardin & Shain 2005; Hardin & Whiteside 2009; Harrison 2018). 

 

Ordförande för Svenska Journalistförbundet, Ulrika Hyllert, berättar att fackorganisationen 

kan agera rättvise- och stöttepelare i frågor gällande trakasserier och diskrimineringar för 

yrkeskåren. Hon förklarar att denna form av jämställdhetsarbete dels sker på ett förebyggande 

plan, där bland annat utbildning till förbundets förtroendevalda sker löpande. Utbildningarna 

omfattas av ökad kompetens för att kunna kontrollera att arbetsgivare inte diskriminerar, 

följer det förebyggande arbetet mot diskriminering samt arbetsmiljölagen. I relation till detta 

berättar sportjournalisten Maria specifikt om en turbulent tid på en tidigare sportredaktion där 

hon med hjälp av en av förbundets förtroendevalda kunde navigera vilka rättigheter hon 

faktiskt besitter, vilket påvisar förbundets roll även i akuta situationer: 

  

”Men när jag bodde i XXX och när jag tjafsade mycket med känslan av att bli åsidosatt, så var 

det ju med en facklig människa med där varje dag. Och utan honom hade jag ju känt mig helt 

hjälplös. För, som sagt, när jag var 21 år… Man… Eller jag visste iallafall inte vad jag kunde 

kräva och vad som var rätt och fel. Då är det skönt att kunna bolla med någon och bara: ”Nu 

har jag blivit utsatt för det här, tycker du det är fel om jag kräver… Eller talar om att jag 

känner att det var fel? Eller är jag en bortskämd snorunge då?” (Maria). 

  

En ökad kunskap om jämställdhet på ledningsnivå är därför nödvändig – men inte bara. Trots 

att studiens intervjupersoner upplever att redaktionen backar kvinnorna i upplevd 



30 
 

diskriminering, trakasserier och sexism, så menar Ulrika Hyllert att det inte är lika självklart 

på alla landets redaktioner. Hon nämner även att jämställdhetsarbetet sker i dimensioner som 

sträcker sig över redaktionell, facklig och politisk nivå, och lyfter specifikt upp #metoo som 

en av dessa. Edström (2015) förklarar att tidigare liknande revolutioner, som 

kvinnorörelsen under 1970-talet, har möjliggjort bättre villkor för kvinnliga journalister i 

Sverige. Vi tolkar därför #metoo som en likande brytpunkt för en mer jämställd yrkeskår. 

  

5.1.3 Kvinnligt och manligt skrivande 

Ett vidare intressant tema som framkommer av intervjuerna med de kvinnliga 

sportjournalisterna är synen på huruvida de anser att män och kvinnor skriver sportnyheter på 

olika sätt. Marias och Lovas berättelser tyder på att det till viss del finns ett manligt och 

kvinnligt skrivande, medan Sandra och Clara påtalar att kvinnor och män inte besitter ett 

feminint respektive manligt skrivande – det handlar snarare om hur man är som person, än 

vilket kön man tillhör. Sandra och Clara argumenterar på följande sätt: 

”Det finns inget som heter manligt och kvinnligt skrivande. Alltså det är bara att ta bort en 

byline i vilken tidning som helst så kan du absolut inte avgöra om det är en man eller kvinna 

som har skrivit den. Det finns inte på kartan enligt mig” (Sandra). 

”Jag tror det handlar mer om skillnader mellan personer än om kön […] det finns kvinnor som 

är målande och det finns kvinnor som inte är det, samtidigt som det finns killar som är det och 

ja.. Det är väl mer skillnad, som man brukar säga, i en grupp än mellan grupperna” (Clara). 

Samtidigt som Clara och Sandra ger en samstämmig bild av att det inte råder någon skillnad 

mellan hur män och kvinnor skriver, verkar det finnas olika sätt att skriva artiklar på. Clara 

exemplifierar detta som ”målande” men även ”statistik- och faktabaserat” samt ”emotionellt 

skrivande” är andra förekommande typer i hur sportjournalister rapporterar om sport. Clara 

poängterar däremot i citatet ovan att skrivstilarna inte beror på vilken kön hen har. Hon 

berättar ytterligare att hon själv skriver på ett ”rakt och enkelt sätt”, vilket går emot 

resonemanget om vad som egentligen anses som typiskt manligt (Schoch 2013). 

I intervjun med Lova framkommer det att även hon delar samma resonemang som Sandra och 

Clara. Däremot upplever hon att det kan förekomma en annan distinktion; nämligen att 

manliga sportjournalister tenderar att framställa damidrott på annat sätt än vad kvinnor 

framställer damidrott. 
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”Jag är väldigt försiktig när jag går ner till just damlaget för där vet jag hur dom tas emot och 

jag vet att dom inte alltid tas på allvar. Det kan jag tänka mig att jag kanske tänker mer på än 

vad mina manliga kollegor tänker på, för dom är inte uppväxta i samma värld men jag är 

uppväxt i samma värld som damfotbollsspelarna och därför vet jag att jag behöver tänka på 

det” (Lova). 

I citatet ovan uttrycker Lova att det är viktigt att framställa kvinnlig idrott på samma sätt som 

manlig idrott, men att kvinnoidrotten inte alltid tas på lika stort allvar. Hon berättar vidare att 

män ibland tenderar att vid rapportering av kvinnoidrott fokusera på andra faktorer, som 

exempelvis “stämningen” eller “hur roligt det är”, snarare än själva sporten i sig. Ökat fokus 

på taktik och fakta bör alltså impliceras i rapporteringen om damidrott såväl som hos 

herridrott. Däremot visar hennes citat att kvinnliga sportjournalister tycks ha enklare att förstå 

vikten av detta, då hon menar att hon är ”uppväxt i samma värld”.  

Maria tar till sist upp en annan viktig aspekt gällande manligt och kvinnligt skrivande, vilket 

skiljer sig från vad övriga respondenter berättar: 

”Jag försöker skriva om spelaren, eller människan bakom spelaren, medan mina kollegor är 

mer så här statistikbaserade. Då kan jag tycka att det är lite kul att jag hittat min grej” (Maria). 

Maria förklarar att hon å ena sidan med hjälp av en mer känslostyrd och emotionell 

nyhetsrapportering kan på ett positivt sätt sticka ut från sina manliga kollegor. Däremot 

berättar hon å andra sidan att hon fått ta emot kritik från en del läsare, enbart för att hon är 

kvinna: 

”För när vi provade att byta till min bild när vi gav dåligt betyg på någon - då klagade massa. 

Men när vi bytte till en manlig kollega med exakt samma betyg, ja då var vi inte dåliga längre” 

(Maria). 

Både Lova och Marias berättelser går hand i hand med Schochs (2013) resonemang gällande 

den ”essentialistiska idén” som förutsätter att män och kvinnor har ett annorlunda synsätt och 

hantering av sportnyheter. Forskaren menar att detta grundar sig i att kvinnor tenderar att 

inkludera psykologiska och mänskliga perspektiv i sitt skrivande, medan män implicerar mer 

fakta och analys. Schoch menar även att så länge kvinnor inte frigör sig från det feminina 

skrivandet, kan de heller inte frigöra sig som journalister. Vi bedömer däremot att Maria, trots 

den emotionella aspekten, faktiskt frigör sig som journalist eftersom hon menar att det är 

hennes sätt att utmärka sig på. Denna bedömning går även att härleda till Hardin och Shains 
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(2005) intervjustudie som visar att kvinnors egenskaper kan bidra till en mer positiv och 

meningsfull nyhetsrapportering. Dessutom kan även Karters (1977) resonemang om synlighet 

identifieras, då Maria återigen beskriver en ökad synlighet gentemot sina manliga kollegor.  

De övriga respondenternas svar skiljer sig däremot från Schoch (2013) slutsats att kvinnor 

besitter ett feminint skrivande inom sportjournalistiken. Att det finns ett typiskt feminint 

skrivande ter sig således inte lika tydligt inom svensk sportjournalistik som det gör 

internationellt, där ett feminint skrivande tycks leda till segregation och upprätthållande av en 

maskulin könsordning (Schoch 2013). Med tanke på de varierande åsikterna, kan en fortsatt 

diskussion således föras om det på det hela taget existerar ett feminint respektive manligt 

skrivande – åsikterna går isär. Som Lova tidigare antytt, verkar den övergripande utmaningen 

snarare landa i hur manlig och kvinnlig idrott framställs – vilket däremot kan bidra till att 

sport fortsatt styrs av män, om män och för män (Schoch 2013). 

5.1.4 Var finns framtidens kvinnliga sportjournalister? 

I detta tema ämnar vi redogöra för den utmaning som möjligen kan ses den mest omfattande – 

att hitta kvinnor att anställa på de lokala sportredaktionerna. Majoriteten av respondenterna 

ger en samstämmig bild av att det föreligger en positiv attityd till att anställa fler kvinnor. 

Utmaningen tycks däremot landa i avsaknaden av att hitta sportintresserade kvinnor att 

anställa, vilket Clara och Sandra fastslår i citaten nedan:   

”Men alltså jag tror flera vill ha in fler kvinnor men det är svårt. För det första, hur mycket 

kvinnliga sportjournalister finns det? Jag har själv startat en Facebook-grupp för att få kontakt 

med fler, för det finns inga” (Clara). 

”Det kanske inte är jätteenkelt att kliva in ett manligt omklädningsrum som ung tjej första 

gången men så länge man har en annan tjej som ledsagare med, så går det ganska bra liksom. 

Det gäller bara att man pushar in dem att: “Sök förfan”, så att folk vill ha kvinnliga 

sportjournalister. Man vill ha det på redaktionen. Men det är svårt att hitta, det är det som är 

problemet” (Sandra). 

I citatet ovan poängterar Sandra problemet med att hitta kvinnor att anställa på redaktionerna, 

men också vikten av att ha en kvinnlig kollega vid sin sida. Dels för att göra miljön tryggare 

för de redan yrkesverksamma sportjournalisterna, dels för att fungera som ledsagare för 

framtida kvinnliga sportjournalister. Laucella et al. (2016) och Franks och O’Neill (2014) 

förklarar att kvinnor möjligen inte betraktar yrket som attraktivt så länge det råder brist på 
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kvinnliga förebilder, vilket därmed också kan härledas till svensk sportjournalistik. Den till 

synes mansdominerade sportjournalistiska professionen tycks därför bromsa arbetet för en 

jämställd yrkeskår eftersom det fortsatt bidrar till att det råder brist på kvinnliga förebilder.   

I intervjun med Ulrika Hyllert från Svenska Journalistförbundet framkommer det att även hon 

betraktar förebilder som en viktig faktor i arbetet för jämställdhet på sportredaktionerna:  

“Om jag själv idrottar eller om jag själv är kvinna så har man ofta lättare att spegla sig i någon 

som man känner igen. Därför är det också viktigt med en jämställdhet eftersom jag som 

kvinnlig idrottare kan ha en förebild. Eller om jag som ung kvinnlig blivande journalist då kan 

ha en förebild i en sportjournalist” (Ulrika Hyllert, Svenska Journalistförbundet). 

För att fler kvinnor ska kunna anställas på redaktionerna och därmed även öka antalet 

förebilder, berättar Ulrika Hyllert om ett lyckat “jämställdhetsprojekt” som Sveriges Radio 

tillsammans med fackförbundet genomförde. Hon berättar att Sveriges Radio önskade fler 

kvinnliga sportreferenter, och för att kunna genomföra det behövdes anställningsformerna för 

dem ändras. Med hjälp av fackförbundet kunde anställningsformerna ändras och därmed öka 

antalet kvinnor på sporten för public service. 

“Om man nu är public service med stora resurser och en HR-avdelning och starka fack - då 

har man ett extra ansvar att gå lite före. [...] Vi behöver ha sådana typer av 

jämställdhetsprojekt” (Ulrika Hyllert, Svenska Journalistförbundet). 

  

Ulrika Hyllert menar att public service har unika resurser och möjligheter att öka antalet 

kvinnliga sportjournalister. En diskussion huruvida liknande jämställdhetsprojekt är möjliga 

på lokala sportredaktioner, med skiftande medielogiker, kan däremot föras; kan 

lokaltidningarna prioritera jämställdhet på liknande sätt? Denna fundering grundar vi på 

Edströms (2014) resonemang gällande medielogikens bristande hänsyn till jämställdhet. 

Andra intressanta faktorer som samtliga intervjupersoner tar upp, vilket kan förklara varför 

det är svårt att hitta kvinnor att anställa, är dels respondenternas uppfattning om att det finns 

en föreställning om att män har ett större intresse för sport än kvinnor, dels på grund av att en 

del kvinnor finner en rädsla i att inte besitta tillräckligt med kompetens inom ämnet sport. 

Clara, Lova och Sandra förklarar detta på ett tydligt sätt nedan: 
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“Jag tror det grundar sig i samhällets uppbyggnad i stort faktiskt. Alltså från att man är barn, 

som tjej, så är inte det första du kanske blir påtryckt att du ska bli sportjournalist eller att du 

ska bli bra i någon sport” (Clara). 

  

“Man drar sig nog som tjej för att säga att man gillar sport eller att man kan sport. För att man 

inte vill bli påkommen, om du förstår vad jag menar, med att man egentligen inte kan så 

mycket. Killar kan ingenting heller, alltså bara såna här random snubbar (Lova). 

 

”Det är absolut sant att män i större utsträckning lägger pengar på sport och vill konsumera 

sport, så är det ju. Men det är ju inte katastrofalt mycket mer män än kvinnor, inte i Sverige i 

alla fall” (Sandra). 

Clara förmodar att intresset för sport grundar sig i barndomen där killar tenderar att i större 

utsträckning påverkas av föräldrarna att utveckla ett intresse för sport medan Sandra menar att 

män generellt sett vill konsumera mer sport än kvinnor. Lova upplever däremot att en del 

kvinnor som har ett sportintresse visar på motsatsen, vilket leder till att kvinnor inte vågar ta 

plats i olika sportsliga situationer medan män har mer självförtroende. Sandra undertrycker 

dessutom att det tycks finnas en rådande föreställning om att män i större utsträckning har ett 

större intresse för sport, men att det inte är lika stora klyftor mellan män och kvinnors 

sportintresse som det kan vara i andra länder.  

 

Ovanstående resonemang kan delvis förklaras utifrån Norths (2016) slutsatser där hon 

argumenterar för att sportjournalistik ses som en förbestämd maskulin position, som kvinnor 

kan känna sig underlägsna i. Hon menar att sporten fortsatt ses som en manlig nyhetskategori 

och att sportintresserade kvinnor kan uteslutas på grund av bristande erfarenhet och kunskap. 

Det som däremot respondenterna i vår studie utmärker till skillnad från Norths studie, är att 

kvinnor snarare upplever en rädsla att inte besitta tillräckligt med kunskap om sport för att 

kunna äntra sportjournalistiken, än att de inte får tillgång till den. Respondenterna är eniga om 

att det krävs “baskunskaper” om sport, men att det främst handlar om att besitta ett intresse, 

en nyfikenhet och en vilja att lära sig. 

 

5.2 Framtiden 

Svensk sportjournalistik på lokal nivå står bevisligen inför ett flertal utmaningar i arbetet för 

en mer jämställd yrkesgrupp. Trots detta beskriver samtliga intervjupersoner 

framtidsutsikterna som ljusa. Baserat på studiens resultat har därför de kvinnliga 
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sportjournalisternas tillsammans med Svenska Journalistförbundets syn på framtiden kunnat 

delas in i fyra underteman; Redaktionernas ansvar vid rekrytering av kvinnor, Jämställdhet 

kräver kunskap och utbildning, “Pinkwashing” och Vikten av att prioritera mer kvinnoidrott. 

 

5.2.1 Redaktionernas ansvar vid rekrytering av kvinnor 

En av de huvudsakliga framtidsutsikterna för kvinnor inom svensk sportjournalistik är ett ökat 

intresse hos redaktionerna att anställa fler kvinnor. Sandras följande resonemang är talande 

för samtliga respondenternas tro att den kvinnliga närvaron på landets sportredaktioner är och 

kommer att fortsätta öka: 

 

”Jag tror att det här är en utveckling som går framåt. På kvällsdrakarna till exempel, så finns 

det ju jättemycket tjejer som jobbar. Det kanske inte är supermycket tjejer men det finns ändå 

en hel del tjejer som jobbar med både fotboll och hockey och sådär. […] Och redaktionerna 

tycker ju om att anställa kvinnor, de gör ju det! Så jag tror att det kommer vara uppskjut de 

kommande, eh ja, närmaste tio åren kanske. Det kommer bli fler och fler, de tror jag” 

(Sandra). 

Eftersom Sandra menar att det råder en vilja att anställa fler kvinnor till sportredaktionerna 

bör istället arbetsplatsen identifiera de barriärer som kan komma att bromsa jämställdheten på 

sportredaktionen. Främst för att visa att man faktiskt arbetar för att uppnå en förändring 

(Hardin & Whiteside 2009). En av dessa barriärer handlar om manlig dominans på 

chefspositionerna inom sportmedier; något som Edström (2015) argumenterar för. Däremot 

råder det olika åsikter bland respondenterna gällande huruvida en förändring är möjlig så 

länge männen sitter på chefspositionerna. Sandra och Maria menar å ena sidan att chefens kön 

inte är det primära, utan snarare vilken “typ av chef man är” samt hur utbildad hen är inom 

jämställdhetsfrågorna. Lova och Clara å andra sidan lyfter fram att kvinnliga chefer redan 

besitter en djupare förståelse för vad som behöver göras i jämställdhetsarbetet eftersom de 

”vuxit upp i samma samhälle”. När ledningen först är villig att arbeta med jämställdhet kan 

rimligtvis en förändring vara möjlig att uppnå; och därav behövs kunskap (Edström 2015; 

Laucella et al. 2016). 

5.2.2 Jämställdhet kräver kunskap och utbildning 

För att svensk sportjournalistik ska kunna bli mer jämställt efterlyser Svenska 

Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert specifikt ut kunskap och utbildning som 
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viktiga faktorer och förklarar på följande sätt varför det är viktigt att införa jämställdhet på 

redaktionerna: 

”Det är odemokratiskt skulle jag säga att det bara är ett kön som har möjlighet att faktiskt få 

berätta om samhället eller granska samhället inom ett område. Det är odemokratiskt. Och sen 

skulle jag också säga att såhär: det är negativt för journalistiken om man inte har en jämställd 

journalistkår. Det är klart att det blir bättre och bredare om det är mer mångfald” (Ulrika 

Hyllert, Svenska Journalistförbundet). 

Hon berättar vidare att Svenska Journalistförbundet utbildar personer i varje redaktionell 

styrelse i att vara utsedd till antingen studieombud eller jämställdhetsombud. Utmaningen 

landar däremot i hur villig denne är att arbeta med jämställdhetsfrågorna och att det är svårt 

att kontrollera hur kunskapens förvaltas på redaktionerna: 

”Det är ju ett arbete som jag skulle säga såhär, det pågår lågintensivt hela tiden men vi som 

fackförbund är ju inte heller starkare än alla personer tillsammans som också behöver driva 

dom frågorna. Om man inte har chefer eller en ledning som tycker att det här är viktigt så är 

det ju väldigt svårt, att även om det är fackliga som säger ”det här måste vi jobba med” så är 

det jättesvårt att få genomslag om du inte har med dig ledningen. För då kommer det troligtvis 

inte hända så mycket” (Ulrika Hyllert, Svenska Journalistförbundet). 

Kunskap och utbildning är därför av stor vikt i jämställdhetsarbetet, vilket dessutom Laucella 

et al. (2016) föreslår som en möjlig väg framåt. Det som däremot tycks vara det största 

problemet på svensk mark och som därmed skiljer sig från Laucellas et al. (2016) 

internationella studie är avsaknaden av kunskap och utbildning på chef- och ledningsnivå, 

snarare än på utbildningsnivå inom journalistutbildningarna för framtida journalister. 

Sammanfattningsvis kan en parallell dras mellan Ulrika Hyllerts utsaga och Edströms (2015) 

slutsatser; om kunskap och utbildning från facklig håll möjliggjort jämställdhet inom svensk 

journalistik i stort, är det rimligt att tro att även svensk sportjournalistik kan gynnas av 

detsamma. 

5.2.2.1 “Pinkwashing” 

En utmärkande aspekt som majoriteten av respondenterna belyser, och som inte behandlas av 

studiens tidigare forskning, är en tendens till “pinkwashing4” vid rekrytering av kvinnliga 

 
4 Pinkwashing: Orser, Coleman och Li (2019) förklarar begreppet pinkwashing som handlanden som påstår sig 
vara feministiska utan att vara det, antingen för att dölja annan verksamhet eller för att ”locka till sig en 
bredare marknad”. 
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sportjournalister. Utifrån intervjupersonernas berättelser tyder vi att kvinnor ibland anställs 

enbart för att sätta redaktionen i en slags feministisk framkant. Maria och Lova exemplifierar 

“pinkwashing” på följande sätt:  

”När jag kom in [på redaktionen] hade ju iallafall XXX som en grej att det skulle vara 50/50, 

men jag var ju en av de som var i frontlinjen om att tjafsa om det där. För jag upplevde att vi 

[kvinnorna] främst bara var skyltdockor och att vi inte tilldelades prestigefyllda uppdrag. […] 

För om man har gjort ett ryck och anställt flera kvinnor så ska man ju använda dem också. Vi 

kan ju inte bara vara en skyltdocka i ett skyltfönster” (Maria). 

” […] Vi alla tjejer som jobbade på den sportredaktionen var ju ganska trötta på att man sa 

väldigt mycket att man ville anställa kvinnor och det anställdes också mycket kvinnor och det 

var… eller mycket det gjordes liksom medvetet. Flera kvinnor gjordes till chefer och sådär 

liksom så man såg det, men de tog inte hand om det. De [ledningen] tyckte det var jättekul att 

skicka ut såna pressmeddelanden att de hade anställt si och så många kvinnor och det va si å 

så många procent, men samtidigt så var det kvinna efter kvinna som sade upp sig och slutade. 

Det handlade ju mycket om att man inte blev förvaltad på det sättet. Det var liksom inte 

seriöst, man måste ju ”walk the walk” (Lova). 

Både Maria och Lova delar liknande erfarenheter där redaktionerna satsat på fler kvinnliga 

sportjournalister utan att förvalta dem på samma sätt som de manliga kollegorna. Lova 

förklarar specifikt att chefer måste ”walk the walk”, det vill säga att de måste genuint vilja 

införliva jämställdhet på redaktionerna på ett naturligt sätt, och inte för att stoltsera med att 

“kunna skicka ut pressmeddelanden om att man anställt si och så många kvinnor”. Vi menar 

därför att om de svenska sportredaktionerna i framtiden ska kunna lyckas öka den kvinnliga 

närvaron måste viljan att ha dem där vara genuin och de måste tilldela dem samma 

möjligheter och uppdrag som männen. 

5.2.3 Vikten av att prioritera mer kvinnoidrott 

Det sista tema som belyser yrkeskårens framtidsutsikter är vikten av att lyfta fram mer 

kvinnoidrott i medierapporteringen. För att kvinnliga sportjournalister ska bli en lika naturlig 

del av sporten som män, bör redaktionerna även framhäva kvinnoidrott lika mycket som 

herridrott. När respondenterna berättar hur deras egna redaktioner prioriterar, framkommer 

det nämnvärt att den manliga idrotten ofta går före kvinnoidrotten; något som dessutom 

verkar ha en historisk förklaring (Reimer 2002; Djerf-Pierre 2003). Maria och Sandra 

konstaterar prioriteringen av herridrott på ett tydligt sätt genom nedanstående citat: 
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”Jag upplever att om det är en dag en herrmatch och en dammatch och vi har massa annat att 

göra så är det dammatchen som kastas i sjön. Det beror mest på läsarvärdet. […] Jag tycker att 

det är jättetråkigt för jag skulle vilja kriga för att vi prioriterade lika” (Maria). 

”Nej det gör man inte. Det är historiskt sett att man bevakar hellre män än vad man bevakar 

kvinnor i och med att manliga sporter får mer pengar, mer tv-utrymme och mer sponsorer” 

(Sandra). 

Även Lova och Clara ger en samstämmig bild av att redaktionerna ofta styr sportrapportering 

utefter ”läsarvärdet”, där majoriteten av läsarna dessutom utgörs av män. På liknande sätt 

förklarar Hedenborg och Pfister (2016, s. 8) att sportmedierna främst omfattas av en manlig 

publik. Respondenternas ovanstående utsagor kan således förklaras utifrån en förutbestämd 

medielogik. Enligt medielogiken är det nyhetsmedierna själva och deras behov som främst 

hamnar i fokus, snarare än verkligheten i sig som styr vad och hur de formar rapporteringen 

(Strömbäck 2019, s. 178). Att prioritera de manliga läsarnas behov framför en jämställd 

rapportering verkar på så sätt prägla sportjournalistikens nyhetsrapportering, vilket möjligen 

kan förklaras som ett resultat av en låg genusmedvetenhet eller manlig dominans på 

sportredaktionen (Edström 2014). 

Sandra urskiljer dessutom i ovanstående citat att det föreligger en ekonomisk faktor i hur man 

exponerar manlig och kvinnlig idrott. Detta eftersom det råder en klyfta mellan hur 

sponsoravtal och tv-avtal tilldelas manligrespektive kvinnlig idrott. Det verkar således även 

finnas en kommersiell anledning till att manlig idrott tilldelas mest utrymme i medierna, 

eftersom majoriteten av publiken tycks spendera mest pengar på just manlig idrott. 

Maria och Sandra påpekar dessutom i nedanstående citat att så länge redaktionerna väljer att 

lägga tonvikt på den manliga idrotten, finns en tendens att kvinnor fortsatt tillskrivs en 

”ovanlig” plats på sporten – och framförallt hos publiken: 

“Många skriver ju på Twitter att: ”Ah men Lena är den enda bra kvinnliga kommentatorn i 

SHL men fan vad jag stör mig på hennes röst”. Eftersom det är byggt av män och för män så 

är man ju inte van att se eller höra kvinnor i de här rummen. Och då blir det liksom en sak som 

måste tas in, att vi måste liksom fortsätta att finnas och sen kommer det vara vardag” (Maria). 

“Så länge man exponerar kvinnliga sportjournalister på ett nytt sätt så kommer det också bidra 

till att publiken vänjer sig på ett annat sätt och dom läser på ett annat sätt och dom kanske 

bemöter en på ett annat sätt. Och att klubbarna kanske också vänjer sig vid att det är kvinnor 
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som kommer springa i omklädningsrummen, speciellt i de manliga klubbarna. Så där har ju 

mediebranschen i sig ett stort ansvar att kunna exponera kvinnor bättre på nyhetsplats i 

krönikor, i tv, i expertroller och så” (Sandra). 

Om kvinnliga sportjournalister däremot fortsätter att öka och uppmärksammas, kan kvinnor 

möjligtvis komma att bli lika naturligt förknippade med sporten som män. Utifrån Marias citat 

tolkar vi därför framtiden som ljus, då det kan komma att bli en ”vardag” att se fler 

yrkesverksamma kvinnliga sportjournalister. Clara berättar även att hennes redaktion ofta 

kämpar för att inkludera kvinnliga idrottare på bild, medan Sandra berättar att på hennes 

redaktion försöker man räkna hur många män respektive kvinnor som får uttala sig i 

tidningen. 

Som Sandra menar, landar ansvaret därför i att fortsättningsvis börja exponera kvinnor på ett 

nytt sätt, som att exempelvis bryta den till synes ”ovanliga” position som kvinnor tenderar att 

tillskrivas inom sporten. För att lyckas med detta bör möjligtvis sportredaktionerna se över 

den logik som finns i nyhetsrummet, vilket styr nyhetsrapporteringen (Edström 2014). Denna 

bedömning grundar vi dessutom på Anderssons (2010) förklaring om att medierna, medvetet 

eller omedvetet, har makt nog att upprätthålla en kulturell igenkännbar bild hos publiken; 

såsom att kategorin sport främst tillhör det manliga könet (North 2016).  

Även Altheide och Snows (1979, s. 9) förklaring om att mediernas innehåll styrs av dess 

format, organisation, arbetsvillkor, yrkesmässiga principer och behov av uppmärksamhet går 

härledas till intervjupersonernas berättelser. På en organisation med majoriteten män, där 

manliga principer möjligtvis styr rapporteringen och där en manlig publik behöver mättas på 

nyheter, kan jämställdhet möjligen bli lågt prioriterat och således bli frånvarande inom både 

mediernas innehåll men också på redaktionerna generellt (Hedenborg & Pfister 2016, s. 8–

10). 

Sammanfattningsvis menar vi att om redaktionerna inte visar att de varken arbetar för en 

jämställd representation av manlig och kvinnlig idrott eller för en jämställd redaktion, kan 

man möjligen inte heller förvänta sig att den manliga publiken ska tänka detsamma om 

jämställdhet inom sport. 

6. Slutsatser 

Studiens syfte är att bidra med en djupare förståelse för varför det är så få kvinnor som arbetar 

som sportjournalister på lokaltidningar samt hur fackorganisationen Svenska 



40 
 

Journalistförbundet arbetar för att förbättra jämställdheten. För att få en så bred bild som 

möjligt huruvida jämställdhet kan nås på sportredaktionerna studeras detta således utifrån två 

perspektiv. Med den strävan har vi ämnat att besvara två frågeställningar som återfinns nedan, 

följt av de slutsatser som resultatet givit. Avslutningsvis ger vi förslag på vidare forskning. 

 

Följande forskningsfrågor ligger till grund för undersökningen: 

 

• Hur ser kvinnliga sportjournalister på de utmaningar som finns i arbetet för en mer 

jämställd sportredaktion? 

• Hur arbetar det Svenska Journalistförbundet för att främja en mer jämställd yrkeskår 

inom sportjournalistiken? 

 

Utifrån resultatet har vi kunnat identifiera två olika nivåer av utmaningar som finns i arbetet 

för en mer jämställd sportredaktion, och som därmed besvarar studiens första forskningsfråga. 

Dels identifierar vi utmaningar på redaktionell nivå, dels utmaningar som berör samhället i 

stort.  

 

De mest framträdande slutsatserna på redaktionell nivå synes vara en rotad maskulin kultur 

vilket skapar en “vi och dem”-mentalitet mellan manliga och kvinnliga journalister. 

Tudelningen tenderar att öka prestationskraven för de kvinnliga sportjournalisterna och en 

känsla av att inte bli tagen på lika stort allvar som sina manliga kollegor; tydliga exempel på 

en ”token status” (Karter 1977; Hardin & Whiteside 2009). Även svårigheten att hitta kvinnor 

att rekrytera till de lokala sportredaktionerna anses vara en utmaning i jämställdhetsarbetet. 

Anledning till detta beror främst på att kvinnor möjligen inte finner yrket som attraktivt så 

länge det råder brist på kvinnliga (sportsliga och journalistiska) förebilder – något som 

dessutom bekräftas av Laucellas et al. (2016) internationella studie. Svårigheten att hitta 

kvinnor att rekrytera beror dessutom på att kvinnor tenderar att underskatta sin kompetens 

inom sport för att våga äntra sportjournalistiken. Även intervjupersonernas föreställning om 

att killar erhåller ett större intresse för sport verkar resultera i att män i större utsträckning 

söker sig till yrket. För att lyckas med dessa utmaningar har vi kunnat identifiera ett 

redaktionellt ansvar att prioritera mer kvinnoidrott för att i sin tur öka sportintresset hos 

kvinnor, men också för att göra kvinnor till en mer naturlig del av sporten. 
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På samhällelig nivå anmärker de intervjuade kvinnliga sportjournalisterna att trakasserier och 

diskrimineringar är resultat av samhällsstrukturer. Anmärkningsvärt var publikens attityd till 

att se de kvinnliga sportjournalisterna som objekt. Utan att vi har inkluderat #metoo i någon 

av våra intervjuer, har fenomenet ändå inte undgått någon av intervjuerna. Den digitala 

revolution som ägde rum år 2017 har således förändrat attityder och gjort arbetssituationen 

bättre för kvinnliga sportjournalister. Eftersom respondenterna menar att förbättring skett på 

redaktionell nivå efter #metoos inverkan, så kvarstår dock trakasserier ute på fältet vilket 

påverkar arbetet för en mer jämställd sportredaktion. En vidare intressant slutsats är att det 

finns risk att jämställdhet missbrukas i rekryteringssyfte för att framstå i feministisk framkant 

i form av “pinkwashing”. Det är därför viktigt att öka kunskapen om vad jämställdhet innebär 

och varför det är viktigt. Slutligen finns en samhällelig utmaning i att redan under barndomen 

inkludera och uppmuntra både flickor och pojkar att själva välja i vilken utsträckning de vill 

ägna sig åt sport. 

 

Slutsatserna gällande forskningsfrågan huruvida Svenska Journalistförbundet arbetar för en 

mer jämställd yrkeskår framgår det att fackförbundet framförallt utbildar ledning och 

förtroendevalda i att agera som jämställdhetsombud på redaktionerna. Även i enskilda fall där 

kvinnliga sportjournalister behöver stöd gällande ojämlika villkor eller trakasserier kan 

Svenska Journalistförbundet hjälpa till, och därmed främja en mer jämställd yrkesgrupp. Detta 

är dessutom något som de kvinnliga sportjournalisterna bekräftat. 

 

Som tillägg till ovan ger ordförande Ulrika Hyllert även exempel på ett lyckat fackligt 

jämställdhetsprojekt som banat väg för fler anställningar av kvinnliga sportreferenter – något 

som hon menar behövs mer utav. Däremot drar vi slutsatsen att det kan förekomma brister i 

hur den kunskap och utbildning som ges till de förtroendevalda verkligen eftersträvas och 

följs på redaktionerna – görs det verkligen tillräckligt och finns det alltid en genuin vilja att 

uppnå jämställdhet på alla sportredaktioner? Och slutligen, vem kan kontrollera detta? 

 

Vår studie har önskat att fylla ett forskningsgap på svensk mark gällande kvinnliga 

sportjournalisters underrepresentation och kartläggning av jämställdhetsarbetet framåt. Några 

av de mest framträdande globala likheter vi kunnat identifiera är föreställningen om att sport 

tillhör det manliga könet, vilket bidrar till “boysclub-mentalitet” på sportredaktionerna men 

också diskrimineringar ute på fältet (Harrison 2018). Dock har vår svenska studie kunnat 

urskilja tillhörande åldersaspekter, något som både tenderar att gynna och missgynna de 
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kvinnliga sportjournalisterna. Till skillnad från Schoch (2013) studie där hon urskiljer 

distinkta skillnader mellan manligt och kvinnligt skrivande, visar vår studie att majoriteten av 

respondenterna inte upplever sådana tendenser mellan män och kvinnor i Sverige – en 

intressant aspekt som således visar på något nytt. Vår studie utmärker dessutom, till skillnad 

från Norths (2016) forskning, att det huvudsakliga som krävs för att kunna få tillgång till 

sportjournalistiken är ett intresse, en vilja och sportliga ”baskunskaper” – det som återstår för 

att bryta det manliga reviret är därför för kvinnorna att fortsätta ta sig in och för männen att 

öppna dörren.  

 

Våra respondenter har en positiv syn på framtiden – Sverige tycks inte vara långt ifrån en mer 

jämställd sportjournalistik. Detta är den mest framträdande åtskillnaden i vad internationella 

studier hävdar eftersom de visar att en förändring inom den närmsta framtiden verkar svår att 

uppnå (Franks O’Neill 2014; Harrison 2018). Kan den ljusa framtidstron bero på Sveriges i 

övriga självbild om ett jämställt samhälle, tillsammans med landets fortlöpande kvinnokamp 

(Edström 2015)? 

 

För att undersöka studiens syfte har en semistrukturerad intervjumetod applicerats, vilket har 

givit oss ovanstående slutsatser. Eftersom syftet är att få en djupare förståelse har intervjuer 

varit särskilt gynnsamma då det gett rikliga svar. Att respondenterna på eget initiativ refererar 

till sina manliga kollegor som “gubbar”, och därmed givit oss aspekter om ålder som inte 

tillhörde intervjuguiden från början, är ett exempel på hur metoden varit gynnsam. Däremot 

hade det varit intressant för framtida forskning att genomföra en enkätstudie. Dels för att få 

svar från fler verksamma kvinnliga sportjournalister, dels för att kunna identifiera ett samband 

mellan olika redaktioner. 

 

Avslutningsvis har studiens resultat analyserats utefter teorin om tokenism och medielogik. 

Teorierna har varit tillämpningsbara då tokenism berör minoriteter på arbetsplatser och 

medielogik eftersom teorin behandlar journalistiska praxis. Studien har därför påverkats av 

teoriernas tolkningsramar. Utmärkande för vår studie är att public service bör, och i många 

hänseenden redan är, föregångare för jämställdhet på arbetsplatser. Fördenskull vore det 

intressant för framtida forskning att göra en jämförande studie mellan exempelvis 

sportredaktioner inom public service och kommersiella redaktioner – dels för att identifiera 

skillnader och likheter, dels för att testa hur teorierna ter sig på andra arbetsplatser. 
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Inspelningar och transkribering av intervjuer finns att hämta vid förfrågan hos författarna.  

Bilaga 1 – Intervjuguide till sportjournalisterna 

Information: Denna intervju fokuserar på hur kvinnliga sportjournalister ser på de 

utmaningar som finns i arbetet för en mer jämställd yrkeskår. Syftet är att bidra med en 

bredare förståelse för varför det är färre kvinnor än män på de lokala sportredaktionerna.  

Att medverka som intervjuperson är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun. Du 

behöver inte heller svara på alla frågor. Din medverkan är anonym. Ditt namn och din 

redaktion kommer därför inte att publiceras. Samtalet kommer att spelas in enbart syfte för 

transkribering. Filen kommer därefter att raderas. 

Får vi berätta att du deltagit i studien om någon frågar?  

Öppningsfrågor 

• Namn, ålder, arbetsplats, anställningsform, utbildning? 

• Hur länge har du arbetat som sportjournalist? 

• Vilka sporter bevakar du? 

Redaktion/rekrytering 

• Hur många kvinnor respektive män jobbar som sportjournalister på din redaktion? 

• Hur gick rekryteringen till när du fick jobbet du har idag?  

• Vet du hur rekryteringen går till på sportredaktionen generellt? 

• Upplever du att det finns ett krav på att man ska ha en viss typ av erfarenhet och 

kunskap om sport för att få jobb som sportjournalist? 

• Upplever du att det finns en positiv attityd till att anställa fler kvinnor? 

Forskningsfrågorna (RQ1) (utmaningar) 

• Vilka utmaningar tenderar man att möta som kvinnlig sportjournalist? 

• Varför tror du att fler män än kvinnor arbetar som sportjournalister? 



 
 

• Upplever du att män och kvinnor har samma förutsättningar inom sportjournalistiken, 

om inte på vilket sätt visar sig det? 

Att vara minoritet (tokenism) 

• Du berättade att du arbetar som enda kvinna på din redaktion, på vilket sätt påverkar 

det ditt yrkesutförande?  

• Det finns studier som menar att vara en minoritet och kvinna på en arbetsplats innebär 

att uppleva särskild påtryckning att prestera gentemot sina manliga kollegor, hur ser 

du på detta?  

• Hur ser du på framtiden, kommer kvinnor vara i fortsatt minoritet på 

sportredaktionerna? 

Arbetet på sportredaktionen (medielogik)  

• Hur upplever du relationen mellan medarbetare och chefer på redaktionen?  

• Upplever du att män och kvinnor skriver artiklar på olika sätt? 

• Upplever du att uppdrag på redaktionen tilldelas till olika journalister beroende på 

kön?  

• Det finns en föreställning av att män är mer intresserade av sport än kvinnor, håller du 

med om detta? 

• Upplever du att man skriver lika mycket om kvinnlig idrott som manlig idrott på 

redaktionen?  

• Arbetar din redaktion aktivt för att förbättra jämställdheten på arbetsplatsen (policys, 

utbildningar osv)?  

Forskning visar... 

• Internationell forskning visar att kvinnliga sportjournalister riskerar att bli 

diskriminerade och trakasserade på olika sätt, både ute på fält av publik men också på 

redaktionen av medarbetare. Varför tror du att det är så? 

• Internationella studier visar även en bild av sportredaktionerna som en slags “boys 

club/manlig kompismentalitet”. Vad väcker detta för tankar hos dig?  

Vägar framåt 

• Vad tror du behöver göras för att svensk sportjournalist ska bli mer jämställd?  



 
 

• Vilken roll anser du att redaktörer och manliga kollegor har i arbetet för en mer 

jämställd sportredaktion?  

• Vad har du för relation till fackliga organisationer (exempelvis Svenska 

Journalistförbundet)? (Följdfrågor: Är du medlem? Har du några erfarenheter av 

kontakt med dem?) 

• En del svenska forskare menar att så länge männen sitter på chefspositionerna är 

förändring svår att uppnå. Hur ställer du dig till denna utsaga?  

Avslutningsfråga 

• Är det något du vill tillägga som du känner att du inte fått lyfta fram genom våra 

frågor? Något vi glömt att fråga? 

Tack för din medverkan! 

Bilaga 2 – Intervjuguide till Svenska Journalistförbundet (Ordförande Ulrika Hyllert) 

Information: Syftet med denna intervju är att få en ökad förståelse för varför det råder 

underrepresentation av kvinnliga sportjournalister på de svenska lokaltidningarna och hur 

Svenska Journalistförbundet arbetar för att förbättra jämställdheten. Att medverka som 

intervjuperson är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun. Du behöver inte heller 

svara på alla frågor. Får vi använda ditt namn och befattning i uppsatsen? Samtalet kommer 

att spelas in enbart syfte för transkribering. Filen kommer därefter att raderas. 

Öppningsfrågor 

• Namn, ålder, arbete? 

• Kan du kort beskriva Journalistförbundets roll och vad ni i huvudsak arbetar med? 

Rättigheter för svenska (kvinnliga) journalister 

• Mer än hälften av den svenska journalistkåren består idag av kvinnor, men om vi ser 

till landets sportredaktioner är det inte lika jämställt, varför tror du att det är så?  

• Hur ser ert arbete ut gällande frågor som berör säkerhet, trakasserier, löner etc för att 

kvinnor inom sportjournalistik kan få det bättre och mer jämställt på sikt? 

• Sticker den svenska journalistkåren ut globalt gällande rättigheter och säkerhet? 

Vad kan Journalistförbundet åtgärda? 



 
 

• Hur tror du man kan lösa underrepresentationen av kvinnliga sportjournalister? 

• Vilka åtgärder kan Journalistförbundet bidra med för att nå jämställdhet på 

sportredaktionerna? 

• Vilken roll har redaktörer och de manliga kollegorna i denna fråga anser du? 

(trakasserier) 

• Efter att ha intervjuat fyra kvinnliga sportjournalister upplever några att det saknas 

kunskap på ledningsnivå i jämställdhetsfrågan. Hur kan Journalistförbundet arbeta 

med detta? 

• Har Journalistförbundet något att bidra med i olika rekryteringsprocesser på olika 

redaktioner? 

Avslutningsfrågor 

• Avslutningsvis, varför anser du att det är viktigt att uppnå en jämställd journalistkår? 

(Finns det några konsekvenser av att det inte är jämställt?) 

• Är det något du vill tillägga som du känner att du inte fått lyfta fram genom våra 

frågor? Något vi glömt att fråga? 

Tack för din medverkan! 

 


