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Sammanfattning 

 

Författare:  Stina Branting 

Titel:  Kvinna, sportreporter - inte på samma villkor?  

 Om hur kvinnor upplever sin arbetssituation som sportjournalister 

 

 Syfte:  Studien syftar till att undersöka om kvinnliga sportreportrar arbetar på samma villkor och blir 

bemötta på samma sätt som de manliga kollegorna i yrket. Sporten har historiskt sätt varit en av 

de mest mansdominerade institutionerna i samhället. När kvinnor började ta sig in i den manliga 

sfären var det därför på mannens villkor. Inom sportjournalistiken var situationen densamma, 

yrket ansågs från start vara en sysselsättning för mannen där journalistiken var skriven av män, 

om män, för en manlig publik. Därför har kvinnor, då som nu, således svårt att tränga in och ta 

plats i sportjournalistikens värld på samma villkor som mannen. Internationella studier visar att 

arbetsklimatet är hårt och de kvinnliga sportjournalisterna upplever att de utsätts för både 

diskriminering och trakasserier på grund av sitt kön.  

 

Frågor:  –    Hur upplever kvinnor sin arbetssituation som sportreporter? 

   –    Hur ser de kvinnliga sportreportrarna på sportjournalistiken? 

          –    Hur upplever kvinnliga sportreportrar sina villkor i yrket jämfört med sina manliga  

        kollegor?         

 

Undersökning:  En kvalitativ metod har använts för att undersöka vad sex sportreportrarna, i olika åldrar och  

med varierande arbetserfarenhet, tycker och tänker om sin roll på TV- och tidningsredaktioner 

och ute på fältet. Genom olika teoretiska genusperspektiv har frågeställningarna prövas för att få 

svar på hur de kvinnliga sportjournalister upplever sitt yrke, varför män är överrepresenterade 

inom sportjournalistiken och vilka konsekvenser det har. 

 

Slutsats:  Utvecklingen går långsamt. Arbetsklimatet är hårt, det är en sned könsfördelning och det råder 

en ”grabbkultur” på sportredaktionerna. Arbetssituationen är inte särskilt jämlik, männen sitter 

på de styrande positionerna och det finns en diskriminerande attityd hos publiken. Trots det 

finns det kvinnor som arbetar som sportjournalister och stannar kvar inom yrket. De är 

utbildade, kompetenta, har ett genuint intresse för sport och har multikompetens. Med 

egenskaper som formats under uppväxten smälter de med lätthet in i den rådande manliga 

atmosfären. Men trots det har de andra förutsättningar och arbetar inte på samma villkor som 

sina manliga kollegor. 

Nyckelord:  Sport, kvinnliga sportjournalister, genusperspektiv, könsrepresentation, jämställdhet, villkor 
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 1 Inledning 

 

 
 ” En tjej har en annan hjärna, vet du, en annan hjärna, kan inte ta in en fotbollsmatch, se, ta in  

och beskriva ett skeende på samma sätt som en man, annan hjärna, annan hjärna” 

 

Jenny Modin, Sveriges Television  

 

Det är bara tio år sedan Jenny Modin fick den häpnadsväckande förklaringen om varför inte 

kvinnor kommenterade hockey- eller fotbollsmatcher. Männen, speciellt den äldre 

generationen sportreportrar, har en annan bild av kvinnor och ser på dem på ett annat sätt. Att 

de anser att kvinnor har en bristande förmåga att förstå sport sitter fortfarande djupt rotat i 

”väggarna” på sportredaktionerna.  

    Sporten är betydelsefull, den förenar och kan ge oförglömliga upplevelser. Sport kan 

förändra vardagen, och de säger mycket om vår kultur, om vårt sätt att leva och om våra 

värderingar. 

    Den moderna tävlingsidrotten var redan från början en av samhällets mest 

manlighetsdominerade institutioner. De senaste decennierna har dock medvetenheten ökat och 

idrotten har blivit mer jämlik vilket visar sig i att vissa kvinnliga idrottare fått mer medial 

uppmärksamhet än tidigare. Men fortfarande styrs idrotten av män och i medierna är 

dominansen stor av manlig idrott framför kvinnlig idrott. Enligt Dahlén (2008) råder 

fortfarande en stark dominans av män i maktställning som ledare och tränare och hela vägen 

från den organiserade barn- och ungdomsidrotten upp till professionell nivå. Idrottens köns- 

och genusordning karaktäriseras av en ojämlik fördelning av makt, status och prestige mellan 

kvinnor och män. Det är kanske inte så konstigt att yrket som sportjournalist fortfarande är 

mansdominerat och där journalistiken om sport redan från början var skriven av män, om  

män, för en manlig publik. Även om kvinnorna tagit sig in på många journalistiska områden 

som tidigare varit reserverade för män så har de inte trängt in i sportjournalistiken i lika hög 

utsträckning där machokulturen fortfarande råder i samma utsträckning 

     Under ett världsmästerskap i landsvägscykling år 2012 i Italien, blev den diskriminerande 

arbetsfördelningen mycket tydligt. I pressområdet var den manliga dominansen total och när 

jag, i rollen som Press Officer för svenska landslaget, arbetade bland hundratals män blev det 

uppenbart att vissa områden är reserverade för männen. Då var det heller inte konstigt att 

rubrikerna lyste med sin frånvaro i de svenska tidningarna, när våra kvinnliga cyklisterna 

vann medaljer. Varför?  
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Jo, när majoritet av de som arbetar med sport är män, är de också de som har 

tolkningsföreträdet och sätter reglerna om vad som ska skrivas, vad som är viktigt och vad 

som gör en bra sportreporter. Är uppfattningen dessutom att de kvinnliga sportreportrarna har 

en ”annan sorts hjärna” som inte kan ta in och förstå sig på sport, då är startsträckan lite 

längre och villkoren inte riktigt desamma. 

    Med detta som bakgrund är det särskilt intressant att undersöka hur de kvinnliga 

sportjournalisterna upplever sin arbetssituation. Om de upplever att de har andra 

förutsättningar och villkor än sina manliga kollegor för att lyckas inom sitt yrke.  

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

 

Studiens syfte är att undersöka hur kvinnliga sportjournalister  upplever sin arbetssituation på 

redaktionerna och hur de blir bemötta  bland idrottare, ledare och publik. För att få en så bred 

bild som möjligt studeras kvinnor i olika åldrar med olika antal år inom branschen både på 

TV- och på tidningsredaktioner. Det är även av intresse att titta på hur de kvinnliga 

sportjournalisternas arbetssituationen har förändrats över tid, utifrån ett genusperspektiv. 

    Eftersom journalistiken är en av de främsta anledningarna till sportens expansion och 

utveckling finns det även anledning att fördjupa sig i varför vissa sporter får mer utrymme i 

medierna än andra och hur mycket journalisten kan påverka vilka idrotter som lyfts.  

 

Följande forskningsfrågor ligger till grund för undersökningen 

 

–    Hur upplever kvinnor sin arbetssituation som sportreporter? 

–    Hur ser de kvinnliga sportreportrarna på sportjournalistiken? 

–    Hur upplever kvinnliga sportreportrar sina villkor i yrket jämfört med  

      sina manliga kollegor?  
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2 Bakgrund 

 

Inledningsvis redovisas ett axplock av Svenska Journalistförbundet och Svenska 

Sportjournalistförbundets betydelsefulla händelser under 160 år för kvinnliga journalister. 

Varför är det inte fler? 

1841– Wendela Hebbe, första kvinna med anställning som yrkesjournalist, Aftonbladet.   

1885 – Kvinnor får tillträde till Publicistklubben. 

1901 – Journalistförbundet bildas och får tre kvinnliga medlemmar. 

1906 – Lotten Ekman, Svenska Dagbladet, rapporterar från ryttarspelen.  

1910 – Den kvinnliga journalistgruppen ”Ligan” bildas.  

1929 – Margareta de Geer, den första kvinnliga hallåan i radio. 

1936 – Barbro Alving, Dagens Nyheter, rapporterar från OS i Berlin.  

1938 – Astrid Kindstrand, första kvinnliga nyhetsuppläsaren i radio.  

1958 – Gun Hägglund, första kvinnliga nyhetsuppläsare på TV.  

1959 – Barbro Alving, refererar en världsmästerskapsmatch i boxning.  

1977 – Mildred Eriksson första kvinna som anställs på Radiosporten. 

1982 – Ann Britt Ryd Pettersson, första kvinnliga sportreportern på TV.  

2000 – Agneta Lindblom-Hultèn, första kvinna på ordförandeposten i Journalistförbundet. 

2000 – Åsa Hedlund kommenterar som första kvinna en ishockeymatch i direktsändning. 

2013 – AnnaMaria Jansson, kommenterar som första kvinna en fotbollsmatch i direktsändning. 

2014 – Jenny Modin, första kvinna som ordförande i Sportjournalisterna klubb, Stockholm. 

 

2.1 Det journalistiska fältet ur ett genusperspektiv 
 
 

I artikeln The Gender of Journalism (2007) beskriver Monika Djerf- Pierre hur det 

journalistiska fältet utvecklats utifrån ett genusperspektiv och pekar på hur innebörden av 

kvinnlighet och manlighet, medieproduktion och makt har förändrats över tid. Hon delar in de 

kvinnliga journalisternas historia i tre epoker för att visa hur utvecklingen påverkat kvinnorna 

i journalistyrket.  

    I början av 1900-talet under den första epoken, ”The era of the token woman” (1900-1950) 

etablerades journalistiken. På den tiden var den manliga dominansen stark och endast ett fåtal 

procent av hela journalistkåren bestod av kvinnor. Den första tillgängliga statistiken år 1914 

visade att andelen kvinnor inom Stockholmspressen var cirka elva procent, men i resten av 

landet inom landsortspressen var det bara några få procent. Vidare beskriver Djerf- Pierre i 

skriften Kvinnovetenskaplig tidskrift (2003) hur populärpressen ökade i popularitet och blev 

en viktig plattform för de kvinnliga journalisterna. De skrev främst i veckopressen som 
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riktade sig till husmödrar och damer.  

    Under 1930-talet fanns bara ett fåtal kvinnor på redaktionerna och det tycks inte ha varit 

några problem vare sig med marginalisering eller privilegium. De var unika och fick 

uppmärksamhet och även uppskattning, men trots det var det ett sorts utanförskap. En 

förklaring till uppskattningen kan ha varit att de inte utgjorde något hot, de konkurrerade ännu 

inte om samma ämnen. När kvinnorna klev in i dagstidningsjournalistiken var det på männens 

villkor, de sågs snarare som ett komplement till männens kunskaper och kompetenser skriver 

Djerf- Pierre. Radion etablerades men den väntade vågen för kvinnliga journalister kom inte, 

först på 1940-talet anställdes den första kvinnan på Sveriges Radio (Ibid.).     

    Under nästa epok , ”the Era of the critical mass” (1950-1985), ökade kraven på 

specialiserade fackkunskaper och en yrkesutbildning inrättades. Tidningsmarknaden 

förändrades och många tidningar tvingades lägga ner under 1940-1950-talet. Radion ökade 

med flera kanaler och TV gjorde sitt intåg i svenska hem. Under 1950-talet startade 

professionaliseringen av journalistyrket. Kvinnorna i journalistiken blev allt fler men 

andelsmässiga utvecklingen gick inte lika fort. En mätning gjord 1965 visade att antalet 

kvinnor ökat till sexton procent av journalistkåren. Trots tillströmning av kvinnor på fältet var 

stort var det tunt på ledningspositionerna i medieföretagen (Ibid.). 

   Djerf- Pierre beskriver i Maktens kön (2007) hur en ”könad logik” präglade journalistiken 

på 1950-talet. Hon menar att det finns en ”genuslogik” som delar upp områden inom 

journalistiken i dimensioner som anses manliga eller kvinnliga. De manliga nyheterna kallas 

för ”hårda nyheter”  vilka tillhör områden som utrikes, politik, brott, ekonomi, krig och sport 

att jämföra med ”mjuka nyheter” som anses tillhöra kvinnorna vilka är nyheter om vård, 

skola, omsorg, kultur, konsument, relationsfrågor, barn, hus och hem. De mjuka nyheterna 

inriktar sig på publikens behov och är beroende av publikens intresse medan de hårda 

nyheterna anses vara oberoende, ha hög kvalitet och värderas högt av den egna kåren. Hon 

menar att den journalistiska logiken bygger på skillnader i makt och status där mannen har 

högre symboliskt värde precis på samma sätt som den kvinnliga privatsfären och den manliga 

offentligheten inte är ordnade i förhållande till varandra. På 1960-talet började den 

könsmärkta statusfördelningen sakta lösas upp även om den var väl inarbetad på 

redaktionerna (Ibid.). 

    Den tredje epoken, “the Era of feminization (1985 - onwards)” visar att utvecklingen gått 

framåt, i en mätningen som gjordes år 1991 visar att de kvinnliga journalisterna utgjorde 

fyrtiotvå procent av journalistkåren och sedan har det ökat sakta men säkert (Ibid.). Från år 

2000 visar Edström och Mölster (2013) att könsfördelningsstatistiken var jämn och vid den 
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senaste mätningen år 2013 utgjorde kvinnorna till och med en högre procentuell del av 

journalisterna, femtioen procent. När Edström och Mölster (2013) jämför resultatet med de 

nordiska länderna är Sverige nummer två efter Finland, som har fler kvinnor än män. 

Siffrorna visar medlemmar som är anslutna till Svenska Journalistförbundet vilket även 

inkluderar studenter, pensionärer och arbetslösa journalister. Journalistyrket är alltså ett av få 

yrken som är helt i balans könsmässigt på den svenska arbetsmarknaden (sjf.se).   

 

2.2 Kvinnor inom sportjournalistik 
 

 

 De svenska dagstidningarnas idrottsintresse startade då idrottsrörelsen började ta form och 

den organiserade tävlingsverksamheten stod i startgroparna. Startåret för svensk idrottspress 

var år 1874, då det första numret av Svensk gymnastik trycktes. Därefter följde en rad olika 

sporttidningar och magasin som Tidningen för idrott, Hjulsport, Sporren, Spurt, Idrottsbladet, 

Svensk idrottstidning, Idrottsliv samt flera förbundstidningar. Men de tidiga tidskrifterna hade 

svårt att överleva och de flesta försvann när dagspressen utökade sin sportbevakning. Som ett 

led i kampen om läsarna började de stora tidningarna aktivt stödja olika idrottsevenemang och 

samarbeta med sportförbunden (Dahlén, 2008). I dessa sammanhang nämns den legendariske 

sportjournalisten, opinionsbildaren och redaktören Torsten Tegnér, redan från början höll han 

i taktpinnen för den manschauvinistiska attityd gentemot kvinnor inom idrott som växte fram. 

Han var väldigt tveksam till kvinnors tävlande i annat än i de idrotter som framhävde skönhet, 

sexualitet och deras behag. Tegnér hade en mycket negativ kvinnosyn och skrev bland annat 

att det ”finns få idrotter som lämpar sig för det svagare könet”. Han negligerade även 

kvinnors insatser och nämnde inte ens de två kvinnorna som tog medaljer under Olympiska 

spelen år 1928 i Amsterdam. Ett axplock av historisk fakta visar att kvinnor var och är 

fortfarande i hög grad ”en andra klassens medborgare” i sportens och idrottens värld (Dahlén, 

2008). 

    Med detta som bakgrund var det inte särskilt konstigt att kvinnor inte sökte sig till yrket 

som sportjournalist. De fanns dock kvinnor som trots motståndet bevakade och gjorde 

sportreportage inom tidningspressen, även om de var få. Kristina Lundgren (2002) beskriver i 

sin avhandling hur Lotten Ekman på Svenska Dagbladet redan år 1906 rapporterade från 

Ryttarspelen i Stockholm, Barbro Alving på Dagens Nyheter skrev om de spännande 

ögonblicken från de Olympiska spelen i Berlin år 1936 och fler kvinnor följde som 

rapporterade från sporthändelserna utsända från de stora tidningarna (Lundgren, 2002). Man 
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får ta ett långt steg framåt till modern tid, på 1980-talet, för att hitta de kvinnor som titulerar 

sig som sportreporter och idag finns många framstående kvinnliga sportjournalister, 

kolumnister och krönikörer som tagit plats på sportsidorna.  

    Även om journalistyrket visar god balans och kvinnorna idag utgör femtioen procent av 

journalisterna så går utvecklingen inom sportjournalistyrket betydligt långsammare. År 2002 

utgjorde kvinnorna sju procent av medlemmarna på Svenska Sportjournalistförbundet och vid 

den senaste mätningen år 2012 har det ökat till tolv procent, 88 kvinnor och 657 män. 

(Svenska Sportjournalistförbundet). Utvecklingen går sakta med säkert framåt och idag har 

fler kvinnliga sportjournalister även tagit plats i TV-rutan och på radio som reportrar, 

nyhetsuppläsare, experter och programledare. 

    Bo Reimer skriver i Uppspel (2002) om TV och radios utveckling och berättar att i början 

på 1970-talet fanns det tjugofem kvinnor som arbetade som sportskribenter i USA och fem av 

dem arbetade inom radio och TV. I Sverige dök den första kvinnan upp i radio som 

sportkommentator i början på 1970-talet. Det var en unik händelse som  inte var planerad. När 

de manliga reportrarna åt höstmiddag satt journalistpraktikanten Birgitta Essén ensam kvar på 

redaktionen, hon blev därför tvungen att hoppa in och referera en boxningsmatch. År 1977 

fick Mildred Eriksson som första kvinna fast anställning på Radiosporten (Sandlin, 2009). 

    Sveriges television hade sin första sportsändning år 1954 och dagliga sändningar startade i 

slutet på sjuttitalet. Då, under TV-sportens inledande år bestod redaktionen uteslutande av 

manliga reportrar. De kvinnor som återfanns arbetade som scriptor, sekreterare och kanslister. 

År 1970 anställdes den första kvinnliga producenten och tolv år senare, år 1982 syntes Ann 

Britt Ryd Pettersson som första kvinnliga programledaren på TV-sporten. Det var en 

sensationell händelse och hon berättar i uppsatsintervjun hur hon fick hon dela kavaj vis 

sändning med kollegan Jan Svanlund, om hon kommer ihåg rätt var den gul. Hon efterträddes 

av Katarina Hulting är 1986, året innan hade Pia Erlandsson anställts som journalist. Dessa 

kvinnor har fått flera efterföljare bland annat Jane Björk som började år 1987. För nutidens 

kvinnliga sportjournalister har de kvinnliga pionjärerna inom sporten varit stora förebilder 

(Ryd Pettersson, intervju 2015).  

    Under 1990-talet var kvinnornas huvudsakliga arbetsuppgift att producera eller leda 

sportprogram, men vad som saknades var kvinnliga reportrar och kommentatorer. Det dröjde 

ända in på 2000-talet innan kvinnorna fick göra reportage på och utanför de idrottsliga 

arenorna. Åsa Edlund på Sveriges Television blev sedan den första kvinnan som fick 

kommentera en ishockeymatch i direktsändning. Efter den historiska händelsen skrev 

Aftonbladet ”Grattis TV-tittare. Kul Åsa Edlund. Och se upp kommentatorsgubbar! När SVT 
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efter hundra år och ett år släpper fram en tjej att kommentera ishockey är det frågan om det 

inte är framtidens röst vi hör från Baltic Cup i Moskva” (Reimer, 2002 s.184).  

    Trots det goda mottagandet är det idag fortfarande tomt på kvinnor i kommentatorbåsen vid 

fotbolls- och ishockeymatcher. Enligt Reimer (2002) beror det på att kraven från en kunnig 

publik är höga på kommentatorerna i allmänhet, och på kvinnorna är kraven ännu högre vilket 

gör att de undviker arbetet som kommentatorer. De kvinnliga reportrarna vill vara säkra innan 

de tar på sig ett nytt krävande arbete, medan männen hoppar på det direkt utan att reflektera så 

mycket. Det manliga självförtroendet överlag är så mycket starkare. Även om TV-sporten i 

början av 2000-talet var uppmärksammad i debatten om jämställdhet tog det tid innan de 

anställde kvinnor som reportrar, producenter och programledare. Det berodde på att det att de 

helt enkelt var ont om kvinnor som var intresserade av att arbeta med sport (Ibid.).  

    Varför är det så ont om kvinnor som vill arbeta med sport?  Internationella studier (se 

kapitel 3.2) visar att arbetet som sportjournalist både hårt och tufft, dessutom är det svårt för 

kvinnor att bli accepterade och få arbeta på samma villkor som en man. En annan anledning 

kan vara att sportjournalistyrket traditionellt sett har haft en låg status och arbetet har inte 

uppfattats som särskilt viktigt, därför söker sig kvinnor hellre till mer uppmärksammade 

områden som till exempel nyhetsjournalistik.  

    Därför är det särskilt intressant att titta på om de kvinnliga sportjournalisterna i Sverige 

upplever sin arbetssituation på samma sätt som de internationella studierna visar, att villkoren 

inte är de samma som för männen, att arbetsklimatet är hårt och tufft med diskriminering.  

 

 

3 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter  

 

 

Peter Dahlén förklarar i Sport och medier/ En introduktion (2008) att sportens generella 

frånvaro inom forskning kring journalistik och medier främst beror på sportens låga status 

inom forskarsamhället. Men det innebär inte att det inte förekommit någon forskning inom 

medierad sport. På1970- talet ökade intresset för sport och medier och forskningen började bli 

allt mer mångsidig även om den bedrevs vid sidan om den mer etablerade medie- och 

populärkulturforskningen (Ibid.).  
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3.1  Forskning inom sport och media 

 

Internationella forskare började först intressera sig för tävlingsidrott och medier. De nordiska 

länderna släpade efter jämfört med de andra länderna i Europa och föregångslandet USA. Den 

forskning som främst bedrevs här var publik- och produktionsstudier.      

     På 1980- och 1990-talet utvecklades inte bara kvantitativ forskning och val av perspektiv 

utan även historisk forskning kring sport och medier. Den första stora samlingen av antologin 

med vetenskapliga texten var boken Media, Sports & Society (1989) redigerad av Lawrence 

A. Wenner. Han utkom även tio år senare med antologin MediaSport (1999). Under den här 

tiden publicerades fler intressanta samlingar av artiklar, och i slutet på 1990-talet ökade 

takten.  

    På 2000-talet publicerades den mest omfattande antologin Handbook of Sports and Media 

(2006) där Raney och Bryan sammanfattar både forskning och mediesportens historia främst 

inom USA. Även om forskningen tagit fart uppmärksammade Wenner (2006) den nedlåtande 

syn som forskarsamhället visade för medierad sport, han menade att medierad 

sportforskningen kom i skym undan av den dominerande forskningen kring politiska 

journalistiken. Inom idrottsforskning ansågs den inte betydelsefull och hamnade därför under 

lång tid mellan två stolar.  

    Dahlén (2008) anser  att forskningen inom mediesport ser annorlunda ut idag och börjar bli 

accepterad som forskningsområde, det beror främst på ett ökat intresse från forskare men är 

också en följd av mediesportens ökade kommersialisering och globalisering. Han anser att det 

blivit ett ökat fokus på mediesportens politiska ekonomi och på producentsidan, exempelvis i 

studier inom sponsorexponering och om TV-sportavtal. Idag kombinerar allt fler forskare ett 

politiskt- ekonomiskt perspektiv med kulturkritiska teoribildningar. 

    Inom svensk forskning är det först de senaste åren som forskningen inom sportjournalistik 

vunnit större legitimitet. I början på 2000-talet lades en medieetnografisk studie fram i 

Sverige om fotbollstjejer och tv-sport av Britt-Marie Ringfjord (2006), vidare doktorerade 

Anders Svensson (2007) på en avhandling om sport och fans på internet. Därefter har flera 

forskarantologier på temat sport publicerats (Dahlén, 2008).  

    Dahlén (2008) visar att det idag finns en medvetenhet om och en akademisk acceptans av 

mediernas betydelse bland samhällsvetenskaplig och human idrottsforskning vilket har lett till 

möjligheter till tvärvetenskaplig kontaktutbyte över disciplingränserna. I takt med intresse och 

medvetenhet om genusfrågor i samhället har också diskussioner om hur män och kvinnor 
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skildras i medier uppmärksammats mer och fångat forskarnas intresse. Den genusrelaterad 

forskningen inom sport och media tog fart på 1990- talet i samband med att den kvantitativa 

forskningens utveckling, de flesta studier inom området visar hur media framställer 

idrottsmän och idrottskvinnor olika beroende på kön (Ibid.).  

    När det kommer till forskning som rör kvinnliga sportjournalister ur ett genusperspektiv är 

utbudet inte särskilt stort i de nordiska länderna. Även om det finns en hel del internationell 

forskning från USA och England som undersöker hur arbetet fungerar på redaktionerna, 

saknas forskning som belyser arbetssituationen ur svenska förhållanden. 

 

3.2 Arbetsplatsen ur ett genusperspektiv  

 

Barbro Alving (1999-1987) var en av de första kvinnorna som rapporterade om livet på 

läktarna och om de fängslande händelserna från  Olympiaden i Berlin år 1936 för sina läsare 

på Dagens Nyheter. Hon refererade även från andra stora sportögonblick som till exempel 

världsmästerskapsmatchen i boxning mellan Ingemar Johansson och Floyd Patterson år 1959 

och Olympiaden i Rom år 1961 (Lundgren, 2002).  

    Alving drevs av att prestera, av att visa att hon var lika bra som sina manliga kollegor. Hon 

var en uppskattad kollega på redaktionen, inte bara som en god skribent utan för att hon svor, 

drack, rökte lika bra som en man (Lundgren 2002). Då var männen i majoritet på TV-, radio- 

och tidningsredaktionerna, idag är könsfördelningen jämnare. Edström och Mölster (2014) 

skriver att journalisterna berömmer sig själva för att de synar orättvisor och granskar makt, 

men när det kommer till att syna jämlikheten på redaktionerna och i media finns det 

fortfarande blinda fläckar och problem.  

    Djerf- Pierre beskriver i Journalistikens kön. Fältets struktur och logik under 1990-talet 

(2003) att det sker stora förändringar då antalet kvinnor på en redaktion ökar och de svenska 

journalisterna är överens om att en jämnare könsfördelning på redaktionerna har påverkat 

journalistiken. Hon menar att erfarenheterna på redaktionen breddas, nya perspektiv 

introduceras och urvalet utökas med annorlunda vinklar. Hon förklarar att de kvinnliga 

journalisterna behövs på en redaktion, det ökar publikintresset och når den kvinnliga publiken 

på ett sätt som inte manliga journalister gör. Dessutom har man sett att vinsterna ökar och 

detta ses förstås som en fördel bland olika medier (Ibid.).  

    Även om kvinnor arbetar på olika positioner inom media så betyder det inte att 

journalistiken är jämställd, det kan man se på den journalistiska produkten som inte är i lika 
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bra balans som journalistyrket. Enligt Djerf- Pierre (2003) beror det främst på att 

redaktionschefer, oftast män, delar ut bevakningsuppdragen hänvisas de kvinnliga 

journalisterna till de ämnen som är ”mjuka”, alltså sociala frågor, skola, hem och miljö, och 

de manliga journalisterna får skriva om det som betraktas som ”hårt” som krig, näringsliv och 

politik. Den manliga journalistiken har definierats som norm och kvinnorna och den kvinnliga 

journalistiken, arbetssättet och ämnesvalen ses som annorlunda och som ”de andra”. Gunilla 

Jarlbro (2006) är inne på samma linje som Djerf- Pierre och tittar bland annat på hur en 

redaktion fungerar som arbetsplats ur ett genusperspektiv och hur det påverkar 

medieinnehållet.  

     I boken Medier, kön och makt (2006) skriver hon att även om varje arbetsplats har en 

jämlikhetsplan så syns det inte i medieinnehållet. Det visar hon genom att jämföra två kapitel 

i underökningar gjorda år 2006 och 2013. I sin första bok från år 2006 beskriver hon hur 

genusrepresentationen ser ut i medierna,  kapitel heter ”Knappt var tredje damernas, 

genusrepresentation i nyhetsmedierna”, i hennes nya bok Genusmedveten journalistik (2013) 

heter motsvarande kapitel ”Lite här än där- men fortfarande var tredje damernas”. Jarlbro 

anser att det tyvärr inte har hänt så mycket på sju år, det går fortfarande extremt långsamt med 

genusrepresentationen i medierna. Hon menar att jämlikhet på redaktionerna borde gå hand i 

hand med medieinnehållet, men så är inte fallet. Jarlbro förtydligar att det är viktiga att alla 

röster blir hörda och är lika mycket värda både för kvinnor och män, unga och gamla. Hon 

menar att det finns ett förhållande mellan medier och intresse, medier skriver vad publiken är 

intresserade av och vad de tror att de vill ha. Eftersom publiken består av både män och 

kvinnor är det viktigt att medierna rapporterar på ett sätt som skildrar verkligheten. Om 

innehållet i medierna främst handlar om män finns det en risk att det får ett manligt perspektiv 

(Ibid.) 

De kvinnliga reportrarna på en sportredaktion tillhör nästan alltid minoriteten vare sig det 

är i Sverige eller USA. För att förstå hur de kvinnliga journalister upplever sin arbetsplats på 

en sportredaktion, vilka möjligheter de har till karriärval och befordran finns ett antal studier i 

USA som lyfter frågorna.  

     År 1995 presenterar professorerna Phyllis Miller och Randy Miller forskningsartikeln The 

invisible women: female sport journalists in the workplace, där de studerar kvinnliga 

sportjournalister på olika redaktioner runt om i USA. Studien grundas på en 

enkätundersökning utskickad till över fyrahundra reportrar där de ställer frågor om kvinnornas 

arbetssituation, löneutveckling, bemötande och diskriminering av kollegor och idrottare. 

Resultatet av undersökningen visar att de kvinnliga sportjournalisterna i studien har svårt att 
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få de stora uppdragen, löneutvecklingen är inte densamma som för de manliga kollegorna och 

trakasserier förekommer båda från kollegor på redaktionerna och av idrottare, speciellt i 

omklädningsrummen där intervjuer ofta tar plats.  

    I forskningsartikeln Female Sports Journalists: Are We There Yet?‘No’ Newspaper 

Research Journal, vol. 26 (2005) undersöker författarna Marie Hardin och Stacie Shain 

kvinnors begränsade förekomst inom sportjournalistik och den bristande jämlikheten i USA 

inom området. I studien delas tjugo kvinnliga sportjournalister upp i fem olika fokusgrupper 

där de diskuterade frågor som varför de valde just sportjournalistik och om de var nöjda med 

sitt yrkesval och sitt jobb.  

    Resultaten visar att kvinnor ofta känner sig diskriminerade och orättvist behandlade i 

förhållande till sina manliga kollegor. De flesta funderade till och på att lämna sitt yrke på 

grund av den frustration de känner över att inte hinna med sina familjerelationer. De anser att 

det var svårt att göra karriär och lyckas inom sitt fält, en av orsakerna är just arbete- familj 

som de såg som en riktig ”career-killer”. Hardin och Shain menar att dessa mönster inte bara 

finns inom journalistik utan även inom andra ”testosteronstinna industrier” (egen 

översättning) som till exempel högteknologiska sektorer. För att sammanfatta studien med hur 

en av sportreportrarna såg på sin tolvåriga karriär: ”My whole theory on it: I hate my job , but 

I love what I do” (2005, s. 32. Det visar att de som stannar inom yrket, i den ojämlika miljö 

där både trakasserier och diskriminering råder och tiden för familjen alltid är knapp, gör det 

på grund av den passion de känner både för sitt arbete och för sporten. 

     I forskningsartikeln ”The current state of women print journalists: An analysis of the 

status and careers of females in newspapers sports departments” undersöker även forskarna 

Miloch et al. (2005) hur kvinnliga sportreportrar upplever sitt yrke. Enkäter skickades ut till 

reportrar anställda på tidningsredaktioner med egna sportavdelningar över hela USA. 

Frågorna rörde bakgrund, utbildningsnivå, årlig inkomst, anställningstid och anställningsnivå 

samt möjligheten att ge råd till nyanställda kvinnliga reportrar.  

    Resultaten stämmer väl överrens med Hardin och Shains (2005) studie. Enligt Miloch et al. 

var samtliga reportrar nöjda med sitt yrke som sportreportrar samtidigt som majoriteten 

upplevde sexism och att de blev diskriminerade sin arbetsplats. De var inte nöjda med sin 

karriärutveckling och konstaterade att männen fortfarande satt på de högre och styrande 

positionerna. De hade även svårigheter att få en god balans mellan familj och arbete. Deras 

manliga kollegor hade ofta en fru som tog hand om barn och hem medan de kvinnliga 

reportrarna förväntades sköta båda delarna utan att vara missnöjda. De uppfattade dock att de 

fick fler uppdrag att bevaka kvinnliga idrottare än sina manliga kollegor vilket de uppfattade 



15 

 

gav större bredd (Ibid.). Många av informanterna sammanfattade arbetssituationen på följande 

sätt: ”Work twice as hard and know twice as much as your male counterparts so no one can 

ever question your qualifications” och “choose another field. The old boys will hamper your 

career” (2003 s.228).  

    Även om det under de senaste årtiondena blivit mer jämställt mellan kvinnor och män  på 

redaktionerna påverkar det inte medieinnehållet som förväntat utan fortsätter att skildra 

världen via männens perspektiv. Enligt Jarlbro (2023) spelar det ingen roll att om det är lika 

många kvinnor som män på redaktionerna om inget görs åt genusslentrianen. Alltså den 

slentrianmässiga föreställningen om vad som kännetecknar manligt respektive kvinnligt 

perspektiv reproduceras om och om igen. Det räcker inte bara med viljan att förändra man 

måste också veta hur man ska nå dit (Ibid). 

 

3.3 Genussystemet 

 

För att få en ökad förståelse av genus och förutsättningarna för kvinnor i samhället används 

Yvonne Hirdmans (2007) genussystem som utgångspunkt. För att få en psykologisk och 

sociologisk förståelse för vilka maktmanipulationer som finns på en arbetsplats har Berit Ås 

(1982) härskartekniker används. Som ytterligare teorier kommer även Lisbeth van Zoonens 

(1998) strategier för överlevnad i den manliga världen och Margareta Melin-Higgins (2003) 

utveckling av dessa att tillämpas.  

    I boken Gösta och genusordningen: feministiska betraktelser (2007) skriver Hirdman att 

det som skiljer kvinnoforskare från ”vanligt” folk är att de problematiserar förhållandet 

mellan könen och ställer frågan: ” hur kan det komma sig att kvinnor generellt , geografiskt, 

och historiskt har ett lägre socialt värde än män?” Det hon menar är att de inte accepterar de 

gränser som finns eller den sociala underordningen som naturgiven. (Ibid.).  

    Hirdman (1988) förklarar att det finns två logiker eller lagar genussystemet som styr 

människors tankar och handlingar. Den ena är det åtskiljande mönstret i tid och rum, det andra 

är den manliga normens logik. Hon beskriver att genussystemets logiker handlar om en 

ordningsstruktur där kvinnor och män tillskrivs olika roller, positioner och uppgifter i 

samhället. Vi föds in i ett redan existerande genussystem som definierar vad som är kvinnligt 

och manligt, utifrån det tränar vi upp olika och skilda färdigheter. Därmed finns det ett 

genuskontrakt där vi fostras in i vilka normer som gäller för män och kvinnor, hur män och 

kvinnor ska uppträda mot varandra i en relation, på arbetet, i språk samt i utseende. Om man 
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följer reglerna blir det en slags ordning i samhället. I den ordningsstruktur som är grunden för 

de politiska, ekonomiska och sociala ordningar finns det två strukturbegrepp (Ibid.): 

 

Dikotomin 

 Dikotomin eller ”isärhållningen” där manligt och kvinnligt inte bör blandas och ses som 

varandras motsatser. Det medför att kvinnor och män finns på olika arenor i samhället som till 

exempel uppdelningen på arbetsmarknaden där kvinnor och män befinner sig i olika sektorer, 

teknik och vård samt olika positioner som läkare och sjuksköterska (Ibid.).  

 

Hierarki 

Hierarki och manlig överordnad där mannen är norm och mer värdefull. Exempel på det är att 

mannen oftast tjänar mer, har högre positioner och utgör det som är normalt och allmängiltigt. 

Hon menar att den manliga normen kan beskrivas som den kontext, den mall, den omgivning, 

den värld som kvinnor måste förhålla sig till, jämföras mot och bedömas utifrån. Med andra 

ord att alltid vara relaterad till en man. Hirdman anser att könsmönstret  upprätthålls och 

skapas av såväl män som kvinnor både på det personliga- och offentliga planet. Genom att 

göra analyser av systemet kan man synliggöra och identifiera de dolda mekanismerna som ger 

upphov till ojämlikheten i samhället,  därmed kan man bidra med att systemet inte 

reproducerar sig (Ibid.).  

 

3.4  Härskartekniker 

 

 I psykologernas Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomsson bok, 11 nyanser av tystnad (2013) 

beskriver de att härskarteknikerna är lika aktuella idag som de var då uttrycket myntades för 

sjuttio år sedan. Men teknikerna har utvecklats, blivit mer förfinade och subtila. De menar att 

de numera inte går att kategorisera teknikerna på samma sätt som sociologen Berit Ås gjorde 

på 1970-talet. Då byggde forskningen enbart på att det var män som härskade över kvinnorna, 

på den tiden fanns det inga kvinnor som konkurrerade om maktpositionerna. Men som 

tidigare nämnts är det fortfarande männen som regerar inom sportjournalistiken både på de 

ledande positionerna och på redaktionerna. Därför kan fortfarande Ås kategoriseringar såsom 

hon beskriver i  boken Kvinnor tillsammans: handbok i frigörelse (1985) tillämpas med 

tillägg av Elvin- Nowak och Thomssons utveckling av teknikerna (2013). 
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    Ås (1985) menar att teknikerna oftast används från en person i position ovanifrån men kan 

även användas från ett underläge, det betyder att dessa tekniker använd inte bara av en chef 

utan även mellan kollegor något som kan appliceras på det psykologiska spelat mellan män 

och kvinnor. Ås delar upp härskarteknikerna enligt följande:  

 

Osynliggörande 

Att inte räkna in alla, att göra en person osynlig genom att ignorera och tysta ned dem. Att 

marginalisera och inte fråga om personens åsikt och överrösta dem vid samtal. Här lyfter Åhs 

ett exempel där kvinnan i olika motortidningar beskrivs som fjolliga och förvirrade bilförare 

som helst inte borde sitta framför ratten detta trots att de har minst antal trafikmissöden i alla 

länder (Ibid.). 

 

Förlöjliga  

Genom att förlöjliga och framställa någons argument som oviktigt och löjligt, det kan ske 

genom att ta upp exempel som är slående likt men ovidkommande. Att offentligt lyfta 

svagheter och avvikelser från gruppen. Härskaren kan även gömma sig bakom humor genom 

att skämta om och skatta åt personen (Ibid.).  

 

Undanhållande av information 

Att utestänga någon eller marginalisera vederbörandes roll och att undanhålla viktig 

information. Att bestämma saker ovanför personen huvud och att avsiktligt hålla någon 

utanför en beslutsprocess (Ibid).  

 

Dubbelbestraffning 

Att ställa någon inför ett val. När valet är gjort, oavsett vilket val som har gjorts, utsätts 

personen för nervärderingar och bestraffningar och påstår härskaren att det var ett felaktigt 

beslut (Ibid.).   

 

Påförande av skuld och skam  

Att få personen att känna sig otillräcklig, misslyckad och få personen att skämmas för sina 

egenskaper. Att påpeka att det man utsätts för är ens eget fel, detta sker genom en 

kombination av förlöjligande eller dubbelbestraffning (Ibid.). 
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Enligt Ås har hon gett människor som utsätts för auktoritärt förtryck ett instrument att förstå 

vad som sker och vad de blir utsatta för. Hon menar att hon bidragit med en praktisk 

tillämpning av kunskap ungefär som Pasteur gjorde med vaccinet (Lönnroth, 2008). 

 

Elvin- Nowak och Thomsson (2013) har vidareutvecklat härskarteknikerna och slår ihop vissa 

av Ås kategorier samt lägger till nya manipulationer som framkommit i deras undersökningar. 

De nya kategorierna är de mest använda härskarteknikerna på en arbetsplats idag. De förklarar 

att utvecklingen har kommit av att  kvinnorna numer är med och konkurrerar om makten och 

därför har härskarteknikerna blivit mer sofistikerade och subtila. Anledningen till att 

härskarna utövar de olika teknikerna är sökandet efter bekräftelse och att de vill rikta mer ljus 

på sig själva (Ibid.).  

 

Kompetensavklädning  

Denna teknik är en sammanslagning av Ås (1985) två kategorier, förlöjligande och påförande 

av skuld och skam. Personen som blir utsatt tror sig behärska något, då någon eller några i 

gruppen plötsligt påpekar att det inte alls är så. Tekniken sker ofta inför publik och bygger på 

ett överrumplande vilket får en stor effekt. Personen luras in i skamkänslan och ifrågasätter 

sig själv (Ibid.). 

 

Undanhållande av information och förlöjligande 

Undanhållande av information har princip samma innebörd som Ås kategori med tillägg av 

förlöjligande. En personen ser till att ha all information och är den enda som har en 

helhetsbilden. De andra i gruppen känna sig hindrade och handikappade. Det resulterar i att 

missnöje och splittring i gruppen (Ibid.). 

 

Snällhet  

Att vara snäll en nyupptäckt teknik går ut på att härskaren alltid är god, trevlig och mån om att 

alla ska vara överens och gör saker för ”ditt eget bästa”. På så sätt blir chefen oantastlig och 

får sin vilja igenom. Oftast är den snälla ”bullriga” chefen en man (Ibid.).  

 

Ynklighet 

Härskaren kan även spela på ynklighet vilket är en teknik som ses mer och mer på 

arbetsplatser. Personen vill få bekräftelse genom att agera ynklig och förmedla att de är alla 
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andras fel, omgivningen tycker då synd om härskaren, vågar inte säga emot utan följer 

härskaren. Den här kategorin använder ofta kvinnor i maktposition (Ibid.). 

 

Vi strategin -  att härska genom språket 

Genom att använda språket med en retorisk vinkling där VI används i stället för JAG, får 

gruppen att känna förväntningar på att de måste följa ledaren och tycka likadant (Ibid.). 

 

3.5  Kvinnliga strategier på arbetsplatsen  

 

 För att gå vidare och titta på hur kvinnor i internationella studier gör för att passa in i den 

manliga maktstrukturen. Lisbeth van Zoonen har i sin forskning kommit fram till att kvinnor 

använder sig av olika strategier för att smälta in där manlig hierarkin som råder och där män 

dominerar både i medieinnehåll och i medieproduktion (1998). 

    Van Zoonen beskriver i boken  News, Gender and Power. One of the girls? The changing 

gender of Journalism (1998) att den vanligaste strategin för att överleva på redaktionen som 

kvinnlig journalist är att bli ”en av grabbarna”. Detta innebär att kvinnorna måste efterlikna 

männen, de ska slå sig för bröstet, vara snabba i replikerna, ”svinga en ölbägare” och 

dessutom dra några historier med sexistiskt innehåll. Hon menar att kvinnor har en mer 

motsägelsefull professionell identitet än sina manliga kollegor. Först måste de visa att de som 

kvinnliga journalister är lika bra som sina manliga kollegor, samtidigt som de ska vara 

”riktiga kvinnor”, eftersom de även granskas för sitt utseende och sina kvinnliga attribut. 

Kvinnor som inte vill spela med och vara ”riktiga kvinnor” accepteras inte utan ses som 

kärringar och satmaror. Den kvinnliga journalistrollen är problematisk, hur de än beter sig kan 

de räkna med kritik (Ibid.).  

    Även Margareta Melin-Higgins har under en tioårsperiod studerat kvinnliga journalisters 

villkor i England och Skottland. Studien ”Fly eller fäkta. Kvinnliga journalisters 

överlevnadstaktiker” (2003) gick ut på att intervjua ett trettiotal brittiska journalister, hälften 

kvinnor, hälften män från olika internationella medier under två tillfällen, år 1992 och 2002. 

Hon ville undersöka varför de blev journalister och vad de ville uppnå med yrket.  

    Resultatet blev överraskande nog något annat än det som var förväntat och planerat. Ämnet 

om att kvinnliga journalisters hade olika överlevnadsstrategier kom upp spontant under 

intervjuerna utan att frågor hade ställs. Det visade att det fanns olika strategier för att passa in 

för de kvinnliga journalisterna i den brittiska journalistkulturen. I skriften Kvinnovetenskaplig 
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tidskrift (2003, nr.2) beskriver Melin-Higgins de fyra strategierna eller som hon hellre vill 

kalla dem, taktiker för att särskilja sig från van Zoonen. 

     Den första taktiken är att bli ”en av tjejerna”. En grupp av kvinnliga journalister som 

istället för att böja sig för underordningen kämpade för både utrymme och status på de 

områden de arbetade inom alltså ”de mjuka nyheterna”. Van Zoonen diskuterade i boken One 

of the girls? Changing gender i journalism (1998) att strategin är ett sätt att söka stöd och 

överleva den sexistiska underordningen de kvinnliga journalisterna utsättes för. Kvinnorna 

behöver också visa upp stor erfarenhet och kunskap inom journalistik för att bli accepterade. 

En av taktikens problematiska sidor är att den sågs som hotande av den dominerande kulturen 

och därför motarbetades starkt, vilket ofta drabbade de kvinnliga journalisterna personligen. 

De som valde den här taktiken försökte även att kombinera karriär med familj, vilket fick 

konsekvenser både för arbetet och familjen beskriver Melin-Higgins (2003). 

    Den andra taktiken enligt Melin-Higgins är att ”spela på sin kvinnlighet”, vilket innebär att 

kvinnor väljer att arbeta med mode, kvinnoreportage, hus och hem. De var mer måna om sitt 

utseende och sin kvinnlighet i motsats till de övriga kvinnliga kollegorna som till exempel de 

”bitchiga, maskulina kvinnliga utrikeskorrarna”. De motarbetades eller baktalades inte utan 

ansågs istället som ”de snygga och trevliga tjejerna ”. De kämpar inte med att få mer utrymme 

för deras ämnen i nyhetsrummet, inte heller strävade de efter status. De intog ofta en 

antifeministisk attityd och utmanar de därmed inte mannen och dess kultur, utan sågs som 

trevliga och lättsamma. De verkade inte lida av samma frustation som i privatlivet som de 

kvinnor som hade valt den första taktiken att bli ”en av tjejerna” (Ibid.). 

    Den tredje taktiken är att bli ”en av grabbarna”, alltså att anamma en mer manlig klädstil än 

sina kvinnlig kollegor, att accepterade journalistiken som en livsstil och att ofta gå till puben 

vid dagens slut och ”svinga en bägare” tillsammans med sina manliga kollegor. Precis som 

van Zoonen beskriver är den här strategin den mest lyckade för kvinnor ur ett 

karriärperspektiv (1998). Men Melin-Higgins undersökning visar att denna taktik kostar på 

det privata planet, många av informanterna valde bort både barn och familj för att lyckas med 

sitt yrke. 

    Slutligen är den sista överlevnadstaktiken ”fly fältet” eller rättare sagt fly redaktionerna, för 

att kunna stanna kvar inom fältet. En grupp valde att lämna redaktionerna för i stället arbeta 

som utbildare inom journalistik eller frilansare med distansarbete eller sluta helt och hållet. 

Gemensamt för de olika utvägarna var att de har lägre status och i allmänhet lägre lön än 

reguljära reporterjobb (Ibid.). 
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    Som Jarlbro (2013) skriver är den kvinnliga journalistrollen således inte enkel, för så länge 

redaktionerna styrs av män kan det vara svårt att tränga igenom det journalistiska innehållet. 

Om kvinnorna vill lyckas inom journalistik är en av de bästa strategierna att bli ”en av 

grabbarna” med tillägg att fortsätta att skriva om män, använda dem som källor och spela på 

sin kvinnlighet. Enligt Jarlbro är detta en av förklaringarna till att det inte blivit några större 

förändring i nyhetsinnehållet trots att närmare hälften av journalistkåren idag är av kvinnligt 

kön” .     

    För att anknyta till inledningen i avsnittet visar Alving att redan på hennes tid  fanns 

oskrivna regler och manliga normer som de kvinnliga journalisterna skulle följa för att bli 

accepterade. Alving, en av de första som rapporterade om sport, stod alltid längst fram, var 

alltid påläst och utvecklade dessutom en egen reporterstil. Hon hyllades för sina fascinerande 

reportage från olika delar i världen och för sina reportage från världsmästerskap och 

olympiader,  ”förmodligen fann hon en viss triumf i att befunnits hålla måttet vid tävlan 

mellan reportrarna” skriver Lundgren i sin avhandling (2004, s.187). Hon jämförde sig 

ständigt med sina manliga kollegor och slogs som en tiger för att ligga på topp, hon drevs av 

att prestera och att visa att hon var lika bra som männen, att hon dög. Hon hade två sidor, en 

kvinnlig sida som var känslig med dålig självkänsla och en manliga sida, som var tuff och rå, 

då hon svor och drack som en karl. Lundgren menar att hon anammade van Zoonens strategi 

att ”bli en av grabbarna” på redaktionen, till det utnyttjade hon även sin utbildning och sin 

språkkunskaper för att vara lite bättre. Strategin att bli ”en av grabbarna” var även på den 

tiden den mest lyckade för att slå sig fram i en mansdominerad värld. Det visade Alving 

genom att bli en av 1900-talets första kvinnliga stjärnreporter, men priset hon fick betala var 

med sitt familjeliv (Ibid.). 

 

4 Metod 

 

I följande avsnitt beskrivs uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt, från urval och 

intervjuer till transkription.   

 

4.1 Den kvalitativa metoden 

 

För att undersöka hur kvinnliga sportreportrar uppfattar sin yrkesroll kommer en kvalitativ 

metod i form av samtalsintervjuer att tillämpas. Studien syftar till att skapa en förståelse för 
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journalisternas subjektiva upplevelser och uppfattningar av sitt yrke. Detta inbegriper 

exempelvis hur de  ser på arbetsvillkor, och hur de blir bemötta av kollegor, chefer, 

idrottsmän, tränare och publik. I Den kvalitativa forskningsintervjun (2009) beskriver Steiner 

Kvale et. all hur metoden hjälper forskaren att studera tolkningar, tankar och 

självuppfattningar samt att beskriva och klargöra informanternas egna perspektiv och 

livsvärld. Metoden är särskilt lämplig då forskaren önskar studera upplevelser och kartlägga 

mönster inom den specifika urvalsgruppen. Metoden fungerar även bra då den bättre kan 

hantera oklara yttranden och motsägelser, vilket är vanligt förekommande och naturligt i 

kvalitativa intervjuer (Ibid.). 

    Precis som Kvale et al. (2009) anser Alan Bryman (2002) att kännetecknet för en kvalitativ 

intervju är närheten till den utvalda intervjupersonen. En grundläggande aspekt i kvalitativ 

forskning är viljan att se eller uttrycka händelser, handlingar och värden utifrån 

intervjupersonens perspektiv. Att se verkligheten ur någon annans ögon, i det här fallet en 

sportjournalist, är ett synsätt som ställer krav på att forskaren relaterar empatiskt till sina 

intervjupersoner. Det ställer krav på att forskaren både ska vara påläst ur ett 

forskningsperspektiv och även ha förmågan att förstå händelser när de sätts in i ett historiskt 

och socialt sammanhang (Ibid.). 

 

4.2 Tillvägagångssätt 

 

Metoden för den kvalitativa studien grundas på individuella semistrukturerade intervjuer som 

är en vanlig intervjuteknik för insamling av data i samhällsvetenskaplig och humanistisk 

forskning. Enligt Peter Esaiasson et al. (2007) ger metoden intervjupersonerna tid och 

utrymme att reflektera och uttrycka sina egna tankar om hur de upplever olika situationer och 

hur deras verklighet ser ut. Semistrukturerade intervjuer innebär att man på förhand definierar 

temat som utfrågningen gäller. Inför intervjuerna har därför en intervjuguide utarbetas med ett 

antal fasta frågor. Intervjufrågor har skapats för att fånga upp svar som speglar deras situation 

utifrån dem själva och belyser deras erfarenheter och reflektioner om hur intervjupersonerna 

upplever sitt yrke.  

    Som Helge Ostby et al. beskriver i Metodbok för medievetenskap (2003) ger det här 

intervjun en stor flexibilitet och uppföljande frågor kan ställa där det känns naturligt. Under 

intervjuernas gång ska man vara aktivt lyssnande, vilket ger möjligheten att ställa följdfrågor 

på rätt plats. Sådana frågor har minst fyra funktioner. De fungerar som kontroll att 
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intervjuaren har förstått och att man tolkat det som sagts på rätt sätt, de kan fungera 

tillsammans med uttryck som bekräftelse, för att utmana intervjupersonen och slutligen få 

tillgång till intervjupersonens reflektioner eller styra samtalet i rätt riktning (Ibid.). 

    Enligt Kvale et al. (2009) är det viktigt att forskaren beskriver de steg, procedurer och 

beslut som tas under undersökningens gång. Att beskriva intervjusituationen och redogöra för 

de åtgärder som tagits för att få information från sina intervjupersoner. Informationen är 

viktigt för läsarens förståelse för den process där kunskapen produceras. Att forskaren 

beskriver tillvägagångssättet ger en metodologisk genomskinlighet och enligt Kvale et al. är 

det en god moral i kvalitativ forskning att beskriva alla relevanta detaljer (Ibid.). 

    Själva syftet med studien, att undersöka journalisternas egen syn på sitt yrke både vid 

arbetet på redaktionen, ute på fältet och vid sportrapportering, tillkännagavs både i 

introduktionsbrevet och vid första kontakt med intervjupersonen inför varje intervju. Samtliga 

intervjuer genomfördes under två veckor i slutet på april 2015, varje intervju pågick mellan 

50- 90 minuter. Varje intervjuperson intervjuades personligen på en av intervjupersonens vald 

tid och plats för att de på så sätt ska känna sig så bekväma som möjligt. Intervjuerna ägde rum 

på intervjupersonernas arbetsplats, vid ett närliggande café och vid ett fall i en persons hem.  

    Alla intervjuer spelades in och anteckningar fördes parallellt under intervjuernas gång. 

Efter varje enskild intervju transkriberades varje fråga och svar i sin helhet inom några dagar. 

Däremot utelämnades hummande, suckar och andra ljud vid transkriberingen. Vid långa 

berättelser som inte hörde hemma till frågan transkriberades endast tidpunkt och vad ämnet 

handlade om med hänvisning till anteckningar. Detta för att lättare kunna fastställa 

meningskoncentreringar och relevanta teman vid transkriberingen. Efter att först fastställa 

meningsenheterna i intervjupersonernas svar omformulerades yttrandet till kortare 

formuleringar, så kallade koncentrering, det innebär att långa uttalanden pressas samman. 

Därefter tematiseras svaren till olika teman som stämmer överens med intervjupersonernas 

synvinkel (Kvale, 2009).  

    Inför analysen var frågan ”vad säger detta om sportjournalisternas syn på yrkets 

könsstrukturer”. Anledningen till frågan var att lättare få ihop materialet av intervjuerna till de 

mest nyanserande och centrala teman och därefter ha en möjlighet till att presentera dem i en 

beskrivande text (Ibid.)   
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4.3 Urval och avgränsningar 

 

 I det strategiska urvalet valdes intervjupersoner ut genom deras kompetens som journalister 

och erfarenhet från sporten. Ett kriterium vid urval av intervjupersoner har varit att välja 

personer med olika ålder, varierande professionell bakgrund och olika arbetsplatser. Det är av 

stor relevans för undersökningen att få så stor spridning som möjligt på de intervjuade, inte 

bara för att de är relativt få utan för att de tillsammans representerar en specifik grupp inom 

journalistiken, sportjournalister.  

    Enligt Ekström fungerar urvalstekniken typurval bra när man ska sätta samman en 

intervjugrupp så att personerna representerar en bredd inom fenomenet. Typurval lämpar sig 

vid studier av olika yrkesgrupper, där man exempelvis typifierar i det här fallet journalister 

efter karriär och bakgrund (Ekström, 2010). Av tid- och resursskäl har det varit omöjligt att 

resa land och rike runt för att intervjua. Därför har området där intervjupersoner arbetar 

begränsats till närliggande och på rimligt avstånd. Enligt Ekström är det tillåtet med en viss 

bekvämlighetsteknik (Ibid.).  

    Eftersom undersökningen avser att analysera kvinnor som arbetar som sportjournalister har 

inte någon specifik tidning och/eller TV-kanal valts. Reportrarna har förflyttat sig över tid 

mellan olika TV- och radiokanaler samt tidningsredaktioner och därför vore det begränsande 

att ha specifika redaktioner som utgångspunkt vid val av intervjupersoner.  

    Det första steget vid urval av intervjupersoner var att skapa en urvalsgrupp som grundade 

sig på vissa kriterier: Intervjupersonerna ska arbeta på en sportredaktion och producera 

journalistiskt material, ha flerårig erfarenhet inom yrket som sportjournalist. Gärna ha 

arbetslivserfarenhet från olika tidningsredaktioner eller medier och bevakat både individuell- 

och lagsport. En av intervjupersonerna ska vara pionjär inom sportjournalistik. 

     Vid första urvalet kontaktades sex potentiella intervjupersoner via mail med 

introduktionsbrev. Av dessa valde fem att delta i undersökningen, och alla var mycket positivt 

inställda till undersökningen. Vid nästa urval kontaktades en personer med liknade 

erfarenheter som i första urvalsgruppen som tackade ja till att delta. Totalt ingår alltså sex 

kvinnliga sportreportrar i studien. 
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4.4 Intervjupersoner 

 

 Alla sex intervjupersonerna är specialister inom sitt område med varierade erfarenhet, allt 

från sex till sjutton års erfarenhet inom sportjournalistik. Intervjupersonerna har varierade 

arbetsuppgifter allt från sportreporter, krönikör, kolumnist, expert, evenemangsreporter 

online, redaktörer och programledare. Flera av intervjupersonerna arbetar eller har även 

arbetat inom nyheter med inrikes- och utrikesjournalistik. 

 

Lisa Edwinsson, 32 år, sportreporter på Dagens Nyheter, DN.  

Efter sin utbildning på journalistprogrammet vid Södertörns högskola vikarierade hon som 

sportreporter på Upsala Nya Tidning. Därefter gick hon vidare till Tidningarnas 

Telegrambyrå, DN och Aftonbladet. Hon återvände 2011 till DN, där hon i dag är fastställd. 

År 2013 fick Edwinsson utmärkelse som Årets Sportreporter. Hon sitter även i styrelsen för 

Svenska Sportjournalistförbundet och Women’s Commission i AIPS, Association 

International De la Press Sportiv. Totalt sju år som sportjournalist. 

 

Anna Friberg, 38 år, krönikör och sportreporter på Expressen, arbetar även med reportage 

och krönikor på nyheter och kultur. Friberg utbildade sig inom litteraturvetenskap och språk 

på högskolenivå. Inom journalistik började hon sin bana som reporter och redigerare på 

Skövde Nyheter därefter följde anställningar på Svenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet 

och Dagens Nyheter. Hon har även arbetat som informatör på Svenska Spel under en period. 

Friberg har bott i England under flera år och frilansat för Svenska Dagbladet och olika 

engelska tidningar. Totalt sjutton år som sportjournalist.  

 

Emma Lukins, 30 år, sportreporter på Nyhetsbyrån TT.  

Under sin journalistutbildning på JMG vid Göteborgs universitet, sommarvikarierade hon  

på Ljusnans sportredaktion, därefter följde praktik på Nerikes Allehanda och GT- Expressen. 

Vidare arbetade hon på Sveriges Television sporten som onlinereporter och webb, Göteborgs-

Posten,  Tidningarnas Telegrambyrå och Sverigesradio- radiosporten. Lukins sitter även i 

styrelsen för Svenska Sportjournalisternas klubb, Stockholm. Totalt sex år som  

sportjournalist.   

 



26 

 

Jenny Modin, 36 år, evenemangsreporter online på Sveriges Television, SVT.  

Första arbetet var som multijournalist på TV Åre, därefter följde journalistutbildning på 

folkhögskolan i Kalix och extraarbete på Sveriges Radio Luleå och praktik på Sveriges Radio 

i Stockholm. Därefter Sveriges Radio i Sundsvall som reporter och nyhetsuppläsare, vidare 

till Onside- Svenska Spel. Hon sökte sig till Aftonbladet och var med och startade upp 

verksamheten för webb-TV. Modin är som första kvinna ordförande i Svenska 

Sportjournalisternas Klubb Stockholm. Totalt elva år inom sporten. 

 

Ann Britt Ryd Pettersson, 61 år, programledare, reporter och redaktör på SVT. 

Efter journalistutbildning på JMG, Göteborgs universitet, var första arbetet på Radio Blekinge 

därefter var hon med och startade Östnytt och arbetade där som programledare. År 1980 

började hon som första kvinnliga programledare och reporter på SVT:s sportredaktion. Efter 

fyra år på sporten gick hon över till Aktuellt och har sedan dess varvat som utrikesreporter, 

programledare för Aktuellt och Gomorron Sverige och redaktör för Rapport. Ryd Pettersson 

har under hela sin karriär fortsatt med inslag om idrotter och gjort en mängd sportreportage. 

 

Jennifer Wegerup, 42 år, nyhetskolumnist på Aftonbladet och krönikör på sportbladet. Hon 

har en fil. kand. i  journalistik från journalisthögskolan i Sundsvall och talar fyra språk.  

Wegerup arbetar även som Norden-korrespondent för Italiens största sporttidning La Gazzetta 

dello Sport och som expert i sportpanelen på Sveriges television. Hon har även varit 

nyhetsreporter och utrikeskorrespondent på Expressen, utrikeskorrespondent i England för  

Aftonbladet,  bevakat  Zlatan som Italienkorrespondent  i Milano och följt honom i Paris samt 

programledare för TVZ. Wegerup har även gett ut fem böcker. Totalt tolv år inom sporten. 

 

4.5 Validitet, reliabilitet och giltighet 

 

En intervjumanual har arbetats fram med frågeställningar och syfte samt tidigare forskning 

och teori som ligger till grund för uppsatsen. Frågemanualen används som underlag för varje 

samtalsintervju och frågeställningarna är relevanta utifrån undersökningens forskningsfrågor.  

    Om sex intervjupersoner är tillräckligt för att få en tillförlitlighet i materialet beror på om 

intervjumaterialet är tillräckligt fylligt och har täthet och mättnad. Tätheten avgörs enligt Mats 

Ekström et al. (2010) bland annat av att intervjuerna är innehålls- och innebördsrika och med 
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mättnad menar de att det ligger tillräckligt många intervjuer till grund för undersökningen. 

Just innebördsrikedomen för denna typ av studier är avgörande för kvaliteten.    

    Enligt Ekström et al. (2010) avgörs giltigheten av att man har intervjuat rätt personer som 

är relevanta för undersökningen. Att personerna har tillräcklig erfarenhet, är väl insatta i 

området för att ge tillräckligt inträngande, korrekta och uppriktiga svar på intervjufrågorna.  

Det har stor betydelse för resultatet att nå så djupt som möjligt i intervjupersonernas syn, 

reflektioner och uppfattningar. Vidare gäller att få klart för sig om intervjupersonernas 

uttalande står för vad de egentligen och innerst inne menar. Enligt Ekström et al. (2010) kan 

problem uppstå när man ska kartlägga vilka värden och vilken mening intervjupersonerna 

skapar kring ett fenomen. Det gäller vilken syn de har på sin självbild och på fenomenet i sig 

(Ibid.).  

    För att ge studien största möjliga kvalitet i betydelse tillförlitlighet och giltighet bör studien 

underbyggas av dokument, relevanta teorier och genomgång av tidigare forskning inom 

området. Det är viktigt att forskaren är väl inläst på området och har studerat de fenomen som 

studien söker. Om forskaren har erfarenhet av området eller kan besöka en redaktion inför 

intervjuerna stärker det undersökningskvaliteten och är en bit på väg mot så kallad 

triangulering, en kombination av flera metoder, utan att behöva göra en hel observationsstudie 

(Ibid.). 

 

4.6 Etiken vid en intervju 

 

 

I Metodpraktikan skriver Esaiasson et al (2007) att det är viktigt att intervjupersonerna är 

medvetna om att det är en vetenskaplig studie de medverkar i eftersom denna form av 

intervjuer ligger nära det vanliga samtalet, ett så kallat informerat samtycke. Alla 

intervjupersoner har därför inför intervjun informerats om syftet med studien, att samtalet 

spelas in samt att anteckningar förts parallellt. Frågan om namn och arbetsplats får skrivas ut i 

uppsatsen har ställts och intervjupersonerna har informerats om att de kan vara anonyma i 

vissa delar. Esaiasson menar att trovärdigheten för undersökningen kan påverkas om 

anonymitet erbjuds därför kan man erbjuda att intervjupersonen får läsa intervjuutskriften 

eller de citat som ska användas i forskningsrapporten (Ibid.). 

    Kvale et al. (2009) anser att de etiska frågorna under en intervju sträcker sig utöver själva 

intervjun och finns inbäddade i hela intervjuundersökningen, i alla stadier. De menar att en  
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intervjuunderökning är ett ”moraliskt företag” och påverkar vår förståelse av människors 

villkor som framkommer under en intervju. Även den mänskliga interaktionen mellan 

forskaren och intervjupersonen påverkar den kunskap som produceras. Därför är forskarens 

roll avgörande för de etiska beslut som fattas  under en undersökning, allt från moralisk 

integritet, känslighet för och engagemang i moraliska frågor. Kännedom om etiska riktlinjer, 

värdefrågor och etiska teorier kan därför hjälpa forskaren att göra de val där etiska och 

vetenskapliga frågor vägs mot varandra (Ibid.). 

 

 

5 Resultat och analys 

 

I följande kapitel redovisas resultat och analys från de sex intervjuerna. Vid 

informantintervjuer går analysen ut på att visa vad som har hänt i vissa situationer eller vad 

som gäller i vissa organisationer.  Källor värderas och ett pussel läggs utifrån både 

samtalsintervjuerna och annat material (Esaiasson, 2007) 

    Presentationen av resultaten är indelade i teman utifrån intervjuguiden som sportjournalist 

som yrke, ute på fältet och mediets betydelse, på sportredaktionen och förutsättningar samt 

kvinnliga sportjournalister och framtiden. 

 

5.1 Sportjournalist som yrke 

 

Synen på sportjournalistik 

 

Genom intervjuerna utkristalliserade sig olika aspekter som intervjupersonerna ser som 

särskilt centrala för sportjournalistiken. En av dem är att sportjournalistik har utvecklats från 

att bara vara tabeller och siffror och hur det gick i en match, till att sätta saker i sitt 

sammanhang och förklara för läsaren varför det blev som det blev och hur det kommer att bli. 

De anser även att den gamla  hejarklacksmentaliteten har försvunnit där journalister bara 

skrev positivt om sitt lag, den journalistiken hör hemma hos den äldre generationen 

sportjournalister. Intervjupersonerna tycker att sportjournalistik innefattar så mycket mer idag 

än förr, den är granskande med fokus på ekonomi, juridik, och grävande och den beskriver 

vad som händer bakom och runt omkring elitidrottarna. Sporten har blivit en 

samhällsinstitution om förenar publiken och ser människan bakom resultaten. Sport är  
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känslor. Precis de orden återkommer hos alla intervjupersoner, de ser så mycket mer än bara 

resultatet, och publik som förenas.  

 

” Sport engagerar och betyder så mycket för så många människor, det spelar ingen roll om du är 

elitidrottare eller ett hängivet fan.  Jag träffat så många idrottsstjärnor som sagt att sporten har 

räddat dem.  Det är oerhört viktigt att det finns något för folk vågar tro på, att känna 

engagemang för något gemensamt.”    

Anna Friberg, Expressen 

 

De senaste åren har just grävande journalistik inom idrottsvärlden fått mer uppmärksamhet. 

År 2013 blev Lisa Edwinsson utsedd till Årets sportjournalist av Sportjournalisternas Klubb i 

Stockholm. Under två år granskade hon elitgymnastiken i Sverige och avslöjade hur tränare 

och ledare utnyttjat sin maktposition medan de unga gymnaster mådde dåligt. För henne är 

det viktigt att osunda händelser och beteenden kommer upp till ytan.  

 

’Sportjournalistik i dag handlar om så mycket mer än bara siffror och tabeller. För mig är det 

viktigt att idrotten granskas på samma sätt som andra delar av samhället och just grävande 

sportjournalistik har också blivit allt vanligare. Det är roligt.” 

Lisa Edwinsson, DN  

Det går långsamt framåt för kvinnorna inom sportjournalistiken men utmärkelser som denna 

visar att kvinnorna är att räkna med. Edwinsson, är nummer två av tre kvinnor som har fått 

utnämningen på tjugoåtta år. Pia Erlandsson på SVT sport, som startade Lilla sportspegeln, 

var först ut, därefter Edwinsson och förra året blev Johanna Fränden utnämnd till Årets 

sportjournalist.  

 

”Vi är få kvinnor inom sportjournalistiken men vi blir fler och fler. Nu är vi tre kvinnor som 

kammat hem utmärkelsen, det känns roligt att vi märks och det visar att det händer något för oss 

kvinnor.” 

Lisa Edwinsson, DN  

 

För de kvinnliga sportjournalisterna handlar det inte bara om jämställdheten inom yrket, för 

dem är både deras egen och omgivningens syn på sportjournalistik viktig. Att grävande 

journalistik uppmärksammas som en del av sportjournalistiken höjer dess anseende. Även om 

just den granskande journalistiken än så länge är marginellt i det stora hela. Som Reimer 
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(2002) förklarar har sportjournalistiken blivit mer seriös och gått från att handla om 

sensationer och kontroverser till att bevaka och granska vad som sker inom förbund och 

föreningar. Men även att kritiskt granska mediebranschen som sådan och det har TV-sporten 

lagt ner mycket kraft på under de senaste decennierna.  

   

”Då som nu är sportens värld så mycket mer än en match. Bakom den aktiva idrottaren finns 

inte bara glädje, det finns droger, alkohol och missbruk. Det är även många som slutar på grund 

av kostnader och för hård press. Att lyfta de dolda problemen till ytan är en viktig del av 

arbetet”.  

    Ann Britt Ryd Pettersson, SVT  

I en tid av total manlig dominans i yrket finns det ändå kvinnor som tar steget in i 

sportjournalistiken och i intervjuerna har flera olika komponenter kommit fram som har varit 

avgörande. För intervjupersonerna var kombinationen av sportintresse, arbetstillfälle, glädje 

och passion, förebild något som var avgörande. Men att ge sig in i ett mansdominerat yrke 

och i en mansdominerad sportvärld kräver extra mod, god självkänsla, ett genuint 

sportintresse och mycket kunskap.  

 

”På min journalistutbildningen 1975, JMG i Göteborg, var vi två tjejer som ville bli 

sportreportrar, vi ansågs som lite konstiga, men det bara triggade oss. Jag hade sportat sedan 

barnsben så för mig var det ett självklart val” 

Ann Britt Ryd Pettersson, SVT 

De flesta intervjupersoner har själva idrottat inom föreningslivet och flertal av dem har spelat 

och tävlat på hög nivå eller i de högre divisionerna. Att ha en bakgrund inom sport har varit 

avgörande för några av intervjupersonerna, kunskap och egen erfarenhet ger ”mer på fötterna” 

och är en viktig pusselbit för att bli accepterad som sportreporter. Ryd Pettersson berättar att 

en kvinnlig kollega sagt ”kasta” kula istället för ”stöta” kula.  ”Om man säger ett fel är det 

kört. Man måste man ha mycket på fötterna och kunskaper om man är tjej” 

Att ha förebilder är viktigt. För vissa intervjupersoner kan en kvinnlig förebild som 

programledare, reporter eller expert tillsammans med ett genuint sportintresse vara avgörande 

för att ta steget in i sporten.  
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” I femman skrev vi brev om vad vi skulle göra om femtio år. Då ville jag bli programledare för 

sporten, jag skulle ha kvar mitt namn jag hade tydligen en känsla för byline redan då. Men att 

det just var programledare berodde på att det inte fanns andra kvinnliga förebilder” 

 

Emma Lukins, TT 

Tre av intervjupersonerna som arbetar eller har arbetat som nyhetsjournalist, 

utrikeskorrespondent och inom kultur, förklarar att det kan bli ganska tungt att arbeta med 

nyhetsjournalistik när det handlar om krig och andra tragedier. Därför är sportjournalistiken 

ett ”andningshål” där både kraft och glädje kan hämtas. 

”Sport är viktigt men det är inte lika svårt som nyheter där man utsätts för tragedier som 

föräldrar som förlorat ett barn, det blir ganska tärande efter ett tag.  När jag började arbeta med 

sport var det en skön ”brake” från nyhetseländet. Sport är både är lättsamt och roligt, att 

dessutom få resa och arbeta med det man är intresserad av är fantastiskt”   

Jennifer Wegerup, Aftonbladet   

 

Det är inte alla inom journalistiken som anser att sport är viktigt. Synen på sportjournalistik 

från kollegor kan vara väldigt nedlåtande berättar Ann Britt Ryd Pettersson, ”sport är en enkel 

värld, vem som helst kan väl klara av att göra ett jobb om det” Anmärkningsvärt är att det ofta 

är kvinnor som har den attityden. Därför väljer de redan under utbildningen att främst arbeta 

med ”hårda” ämnen. Det stämmer väl överrens med vad Jarlbro (2013) beskriver. År 2003 

valde kvinnorna till femtioåtta procent att arbeta med ”hårda” ämnen som politik och 

näringsliv, tjugofyra procent valde ”mjuka” ämnen som sociala frågor, skola, och miljö bara 

tretton procent  valde sport och brott.  

    Alla intervjupersonerna är eniga om att de har valt rätt yrkesinriktning, sport är viktigt och 

gör så att människor vågar tro på något och engagera sig för något gemensamt. Sport handlar 

om människor med mål och drömmar, hopp och förtvivlan. Att få berätta om sport och vad 

det egentligen handlar om är drivkraften bakom valet av yrket som sportjournalist. 

 
”Att vara sportjournalist är ett fantastiskt jobb, att få träffa människor och arbeta med något man 

älskar är en lyx och få förunnat” 

Anna Friberg, Expressen 
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5.2 Ute på fältet och mediets betydelse 

 

Bemötande av idrottare och tränare 
 

Att kvinnliga sportjournalister blir diskriminerade och utsatta för sexism ute på fältet bland 

idrottare och tränare är något som Jarlbro (2013) beskriver. Hon refererar till Judith Cramers 

(1994) forskning där de kvinnliga sportjournalisterna beskriver att de problem som 

uppkommer ute på fältet förekommer oftast i anslutning till omklädningsrummen, som de 

uttrycker det ”the lockerroom, the necessary evil”. Även om merparten av intervjupersonerna 

förklarar att tiderna har förändrats och att det inte längre är några problem, medges dock att de 

stött på både det ena och det andra i början av sin karriär. Emma Lukins förklarar att åldern 

spelar in, att vara ung, ny och dessutom tjej bäddar för att bli bemött med en förminskande 

och nedlåtande attityd, om man dessutom lägger till brist på självförtroende och en sviktande 

självkänsla startar man på minus.  

” Jag vet inte om världen har blivit en bättre plats eller om det är jag som har blivit bättre. För i 

början av karriären möttes jag av många ”lilla gumman” situationer och ”om du förstår det 

här…”. Så blir inte en kille bemött, även om han är ung och ny, då är stämning mer grabbig” 

Emma Lukins, TT 

Lisa Edwinsson håller med, när hon var yngre var hon definitivt en ”lilla gumman” som både 

behövde hjälp och bli ledsagad av de stora starka männen. Nu biter hon ifrån, något hon tror 

beror på både erfarenhet och ålder. Samtidigt anser hon att männen inte får samma bemötande 

även om de är unga och nya, istället blir det en mer grabbig stämning dem emellan med 

dunkar i ryggen.  

    I början av hennes karriär uppstod flera knepiga situationer när hon bevakade fotboll i 

allsvenskan. ”Efter en matchen skulle alla med in i omklädningsrummen och sitta där och 

tjata”. Att intervjua en kille som står med en handduk runt höfterna eller någon som kommer 

direkt från duschen, eller vill komma ut från duschen blir obekvämt för alla. Därför står oftast 

de kvinnliga reportrarna kvar utanför när spelarna går till sitt omklädningsrum med ett följe 

av manliga reportrar. 
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” Varför följa med in i en naken tillvaron, jag brukar istället haffa en av spelarna och be dem 

hämta ut den jag vill intervjua. Men då får man ofta kommentarer som: ”men han är ju 

naken....hö, hö” eller ”ni kanske vill ha ett eget rum också…”  

     Lisa Edwinsson, DN 

Det är tydligt att de kvinnliga sportjournalisterna utsätts för olika härskartekniker då de kliver 

in på de manliga domänerna. Medvetet eller omedvetet använder sig männen av tekniker som 

att ”förlöjliga”, ”osynligöra” och ”förminska” genom att peka på kvinnliga svagheter och 

avvikelser. Enligt Ås (1993) kan teknikerna användas från personer både uppifrån och 

underifrån allt för att hålla kvinnorna ”på mattan”.  

    Alla intervjupersoner är eniga om att klimatet för intervjuer håller på att förändras. Inom 

fotboll anordnas pressträffar direkt efter en match och journalister får vänta till spelarna 

kommer ut från omklädningsrummen. På så sätt hamnar de inte i situationer som är bäddade 

för diskriminering. Anna Friberg anser att erfarenhet och ålder gör stor skillnad, att dessutom 

vara lite ”bonnig och ställa frågor på en skön bonnig dialekt gör susen, västgötskan är 

avväpnande”. Alla intervjupersoner som har vuxit upp på landet eller i en mindre stad och har 

dialekten anser att det oftast öppnar dörrar, de anses mer jordnära och tillförlitliga.  

”När jag kom in i sporten var jag äldre, över 30 år, jag hade arbetat med politiker, de stora 

makthavarna och stjärnorna, tunga grejer. Att ha erfarenhet och skinn på näsan betyder mycket, 

att komma in i sporten med självförtroende märks, lägg till språkkunskaper, det ger respekt” 

Jennifer Wegerup, Aftonbladet 

Många av intervjupersonerna anser att kvinnor kommer in i sporten med en helt annan 

självkänsla och självkritik, och att det krävs mycket mod att ge sig in i sportvärlden. Medan 

killar har en fantastisk självkänsla, det tänker inte ens efter ”de kliver in där, utan att ha på 

fötterna och bara kör, de kommer långt med sin självkänsla”.  

    Ann Britt Ryd Pettersson, en av pionjärerna, har aldrig upplevt någon form av 

diskriminering när hon träffat idrottare eller ledare. Endast en gång, under sin långa karriär, 

har hon blivit bemött av en fotbollspelare med översittarattityd, då grep lagkamraterna in och 

bad honom att ”lägga ner sin stöddiga attityd”. Det visar att det bara är några få som har en 

respektlös attityd mot kvinnor. Jenny Modin har inte heller något negativt att säga om 

bemötandet, hon anser sig alltid väl behandlad men och andra sidan ”känner hon inte efter så 

mycket”.   
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Kvinnligt och manligt sätt att intervjua och skriva  

  

Under intervjuerna var alla informanter eniga om att sättet att både intervjua och att skriva om 

en sporthändelse skiljer sig åt mellan manliga och kvinnliga sportjournalister. Samtidigt anser 

de att det är en generationsfråga, de äldre är mer fixerade av matchresultat, siffror och 

tabeller, de vill visa läsaren och kollegorna att de kan sin sak, medan den yngre generationens 

män är mer lika dem själva. Den äldre generationens män har även en förmåga att vinkla 

nyheterna från prestation till det estetiska när de skriver om kvinnliga idrottare.     

”Rent stilistiskt är det ingen skillnad speciellt inte mellan kvinnor och män i den yngre 

generationen,  De yngre bara öser ur sig text, dagligen i ett sjukt snabbt tempo, då kan det bli 

lite fel ibland men för dem är det inte lika viktigt. De äldre männen, för honom är det viktigt att 

skriva utan faktafel, de är noggranna mer ordningsamma”.  

    Anna Friberg, Expressen 

 

Flera av intervjupersonerna håller med om att de äldre manliga journalisterna, ungefär över 

50 år, bygger sin journalistik på siffror och statistik medan de yngre försöker att hitta 

historien bakom idrottaren vilket gör att deras journalistik och berättelser blir mer intressanta. 

De anser att innan webben kom väntade publiken på referatet i papperstidningen, men att den 

tiden är förbi. Nu vill publiken läsa vad som händer före och efter en match, hur det blev som 

det blev och varför. Men det är inte bara sättet att skriva som kan skilja sig åt utan tilltalet 

män och kvinnor emellan kan vara skiftande beroende på ålder. 

 

”Tilltalet kan skilja sig mellan kvinnor och män men de yngre manliga reportrarna tilltalar inte 

de kvinnliga idrottarna med ”lilla gumman” eller skriver ”tvåbarnsmamman har lyckats ta sig 

fram trots att..…”. Det är något som fortfarande finns kvar hos de äldre reportrarna och så de 

skulle de aldrig skriva om en manlig idrottare”.  

      Lisa Edwinsson, DN 

 

Intervjupersonerna tror att de som kvinnor har en förmåga att komma nära och att de 

intervjuar på ett annat sätt än mannen. De anser att de ställer andra frågor, intervjuar på ett 

mer avslappnat sätt och har en annan inställning till vad som är viktigt.   

    Anledningen till det tror Anna Friberg är att tjejer är mer vana att prata, vi frågar på ett mer 

avväpnande sätt och har heller ingen prestige när det gäller att fråga ”dumma frågor”, hon 
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menar att de vågar visa att de inte kan vilket aldrig en man skulle göra. I de situationerna ses 

kvinnliga sportjournalister oftast som ofarliga och då sänker sportstjärnorna garden.  

Samtalen med idrottaren blir då både djupare och mer personligt, och de får inblick i vad som 

finns bakom resultaten. Vid intervjuer med kvinnliga idrottare finns en förståelse kvinnor 

emellan och intervjun blir ofta mer avspänd än med manliga idrottare. 

 

”Det blir ett annat samtal, vi lyfter olika saker och frågar andra frågor, vi är mer intresserade av 

personen bakom idrottsstjärnan. Dessutom kan vi tjejer prata med varandra och det avspeglar 

sig i en intervju”  

Anna Friberg, Expressen  

 

Kvinnor skriver annorlunda och har andra vinklar jämfört med männen, det har Monica Djerf- 

Pierre (2003) kommit fram till i sin forskning. Männen, är som intervjupersonerna beskriver 

mer intresserade av hårda fakta och statistik medan kvinnor förmedlar känslor och intresserar 

sig för människan bakom resultaten. Men enligt de flesta intervjupersonerna stämmer inte det 

riktigt, det är en generationsfråga. Men Jennifer Wegerup anser att de kvinnliga journalisterna 

har en förmåga att se något mer kring idrottsutövaren. Hon vill ge publiken mer av allt. 

”Jag vill ta läsaren i handen och följa med dem till matchen och berätta för dem vad jag ser och 

upplever. Det är inte bara en match med ett resultat, de måste få uppleva känna och smaka, få 

känslan av hur det ser ut,  hur det är bakom planen och vad som pågår där”. 

    Jennifer Wegerup, Aftonbladet 

 

Wegerup förklarar att kvinnliga journalister ofta är mer utbildade och har mer språkkunskaper 

än sina manliga kollegor. Att tilltala och intervjua en sportstjärna på deras eget språk på 

exempelvis italienska är en stor fördel och förutsättning för att nå dem och få de exklusiva 

intervjuer, dit når inte de manliga kollegorna som enbart har engelska att ta till. 

Kombinationen utbildning, språk, ålder och erfarenhet ger respekt och till det ”skinn på 

näsan” verkar vara den väg en kvinnlig sportjournalist ska ta för att lyckas. 

 
Bemötande av publiken 

 

”Vi som jobbar på en kvällstidning får mer skit”, förklarar Anna Friberg. Kanske handlar det 

inte enbart om var de arbetar utan om vad de arbetar med. En krönikör, bloggare, kolumnist 



36 

 

har inblick, förklarar och fördjupar med ett personligt tilltal, en kommentator och expert i TV, 

i direktsändning, syns och blir personifierad. Det öppnar upp för publikens tyckande och 

tänkande men även för de som sprider hat, anser flera av intervjupersonerna.  

    Ett färskt exempel på näthat var efter en krönika av Friberg i Expressen som 

uppmärksammade kvinnlig diskriminering och ett manschauvinistiskt beteende på speedways 

VM-sajt.   

”VM sidan känns som en porrsajt. Vem har snyggaste rumpan och bästa brösten? "Miss 

Monster Energy" ska utses. Det känns som att gå in på en porrsajt men det är speedway-VM 

som har börjat och allt är som vanligt” (Friberg, Expressen, 24 april 2015).  

Krönikan ifrågasatte om det verkligen hörde hemma inom sport, att rösta vems bröst och 

rumpa som var snyggast på de sex avbildade kvinnorna. Krönikan blev den mest ”klickade” 

någonsin och Facebooksidan fick stänga ner, det spred sig även till Norge. Bemötandet av 

publiken blev både sexistiskt och personligt, till och med hotfullt.   

 

”Idioter som du, din djävla dynga, att vidriga svin som du ska få yttra sig” …. ”Djävla slyna, var 

inte så avundsjuk” … ”Subba, sluta och skriv i tidningen” … ” Du är så avundsjuk för att du är 

så jävla ful, du behöver en bröstoperation”  

Anna Friberg, Expressen 

 

Friberg säjer att hon är van, hon får liknande reaktioner vid varje krönika, det finns män som 

följer henne slaviskt och reagerar oavsett ämne, men den här gången blev reaktionen massiv. 

Hon vill dock betona att det är en liten specifik grupp bland män, så kallade ”troll”, som beter 

sig så här, det gäller alltså inte alla män. Hon vill även lyfta att hon verkligen fick stöd av sina 

manliga kollegor på redaktionen, de känner sig maktlösa inför det hat som finns. 

 

” Jävla slyna, vad är det för fel på att se vackra kvinnor, vill du hellre se dem i burka? Det har 

smugit sig in rasism i hatmailen och de som skriver heter Sven, Rolf, Pär och Jonny, det finns 

ingen Hassan, Ashmed eller Khaled, det här är ursvenska män som hatar kvinnor”.  

 

Anna Friberg, Expressen   

 

Jennifer Wegerup berättar liknande historier, hon får ofta över hundra mail efter en krönika, 

det spelar ingen roll om det är en nyhets- eller sportkrönika, hon är van, hon har slutat att läsa 

dem och försöker inte att bry sig. Förr var det svårare att skriva till reportern, då var det via 
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brev, att skriva brevet, hitta adressen, klistra på frimärke och gå till postlådan var mer 

komplicerat. I och med webbens intåg har allt blivit så mycket lättare, nu är det bara att 

”tweeta” eller maila  iväg något, utan att tänka efter.  

    Men lagsporter engagerar folk och väcker känslor, tyvärr väcker det även känslor hos 

människor som är arga, bittra och hatar. Jenny Modin anser att hon har klarat sig bra, en 

anledning till det kan vara att hon främst arbetar med vintersporter och alpint. Inte heller när 

hon rapporterade om fotboll och ishockey fick hon negativa reaktioner vilket troligtvis 

berodde på att hon inte syntes på samma sätt som experter på TV i direktsändning och de som 

skriver krönikor.  

 

”Det finns mycket ”röta” och huliganism inom fotboll. Jag tror att när kvinnor kliver in på den 

manligaste domänen av dem alla, fotboll, där män umgås i grupper och samlas för att se matcher 

tillsammans, då har inte kvinnor där att göra, än mindre tycka och ha åsikter”  

 

Jenny Modin, SVT 

 

Internet har haft en stor inverkan på både sportjournalistikens utveckling och möjligheten för 

publiken att lufta sina åsikter offentligt. Tyvärr blev det även mycket snabbare och lättare att 

sprida hat. Det har egentligen inte så stor betydelse var de kvinnliga sportjournalisterna 

arbetar, utan det centrala är med vad de arbetar, även klimatet kan vara hårdare på en 

kvällstidning. 

 

”Den äldre generationen sportreportrar har sluppit det här intensiva, Ann Britt Ryd Pettersson 

och Jane Björk fick två brev i veckan,  jag får fler hundra om dagen. Men det är klart att det är 

en stor skillnad att arbeta på TV än på en kvällstidning, det är hårdare här”  

 

Anna Friberg, Expressen  

 

Var kommer hatet ifrån? Dahlén (2008) beskriver att barn och ungdomar är storkonsumenter 

av medierad sport och det är där de blir fostrade och får sina värderingar och stereotypa 

budskap. Så när pojkar väljer idrott följer de normerna och väljer tyngdlyftning, fotboll och 

hockey och flickorna väljer gymnastik, dans och konståkning. Men om de ger sig in på 

varandras områden blir det känsligt. Tjejer som väljer en mansdominerad sport blir kallade för 

”flata” och killar som ger sig in i de kvinnliga idrotterna blir han kallad ”bög”. Som Wegerup 

beskriver är situation densamma för sportreportrar. Om de väljer att arbeta med fotboll och 
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hockey, de mest mansdominerade sporterna, blir de hårt ansatta av vissa grupper av män. 

Intressant nog förekommer i princip ingen diskriminering i de könsneutrala sporterna som 

simning, ridsport, handboll och basket, varken för idrottarna eller för sportjournalisterna. 

     I och med webbens intåg ökade möjligheten för publiken att medverka med medierna.  

Enligt intervjupersonerna resulterar det i att publiken vill ha mer, de vill veta allt inför, under, 

efter och ”bakom scenen”, de vill veta allt som händer ett lag eller en enskild idrottsstjärna. 

De vill vara med, tycka, tänka och kommunicera. Men webben har förändrat så mycket mer. I 

början på 2000-talet kom nya medier och plattformar såsom onlinejournalistik och webb-TV, 

det gav fler arbetstillfällen och öppnade upp för kvinnorna och multijournalisterna. Baksidan 

är att tempot blivit högre vilket lett till både tidsbrist och ett hårdare klimat, idag är det 

deadline dygnet runt. 

 

”Plötsligt premieras tjejerna som var högpresterande i skolan, A-studenterna. Det räcker inte att 

vara en skön typ, du måste kunna flera språk, klara press. Vi behöver mer multijournalister, vi 

behöver kunna det mesta”.    

       Emma Lukins, TT  

 

Jennifer Wegerup är inne på samma linje, utbildning och språk är nyckeln till framgång. Men 

samtidigt har kraven på reportern blivit hårdare. De ska vara multijournalister, fotografera, 

filma, redigera och skriva både för tidning och för webben. Tid har blivit en bristvara i och 

med flerkanalspubliceringens tillkomst, journalisterna måste skriva under matchens gång och 

texter ska lämnas in på slutsignal. Men det räcker inte med det, journalisterna måste visa att 

de finns. 

 

”Det är tuffare idag, på tidningar har vi ett hårdare  klimat än på TV, vi ska sälja och leverera. 

På TV bevakar de alla sporter, de har ett mer mjukare sätt. För oss duger inte att bara berätta, vi 

måste vinkla och ta saker vidare och berätta mer. Vi journalister ska skriva om andra men idag 

måste vi även bygga ett eget varumärke med Facebook, Instagram och Twitter, det ställer höga 

krav på reportern”  

                                                                                            Jennifer Wegerup, Aftonbladet   

 



39 

 

5.3 På sportredaktionen och förutsättningar 

 

Hälften av informanterna tycker att det finns så få fördelar med att vara kvinnlig sportreporter 

och att det till och med är svårt att komma på vilka de är. Men det finns dock några få 

tillfällen eller ögonblick som de kan ha nytta av att var kvinna. Det är framför allt vid 

rekrytering, då sticker kvinnorna ut i mängden. En sportavdelning vill gärna få en mer jämlikt 

fördelning mellan könen och följa den jämställdhetsplan som är upprättad.     

    Emma Lukins förklarar att en nyhetschef ”hajar till” när de ser en tjej bland 

ansökningshandlingarna, ”titta en tjej som vill arbeta med sport”. Hon anser att vid ett 

anställningsförfarande är det en fördel att vara kvinna och att hon troligtvis skulle bli anställd 

av den anledningen. Anna Friberg håller med och tillägger ”det gäller att passa på och inte 

skämmas för det. Det finns så få gånger det är en fördel att vara kvinna”.  

 
Relation med kollegor och chefer  

 

Jenny Modin menar att den stora manliga dominansen inom yrket gör att det fortfarande finns 

”berg att bestiga" för att nå jämlikhet på arbetsplatsen. Hon tror att det har med strukturer att 

göra, att det alltid varit på ett visst sätt och därmed blir det en omedveten diskriminering.  

”Män lyfter män och på vår redaktion får reportern välja sin fotograf vid uppdrag, då väljer de 

alltid en manlig, därför det är enklare och det har alltid varit så” 

Jenny Modin, SVT 

Modin berättar att ledningen under ett stormöte fick frågan om den skrala andelen av 

kvinnliga tekniker vid de största och mest prestigefulla jobben, och att de hade svårt att helt 

motivera det, och försäkrade att det var på gång att få fram fler kvinnor inom produktion. 

Modin berättar att det finns ett bra jämlikhetsarbete på SVT- Sport och alla jobbar för att följa 

riktlinjerna, men det går långsamt.  

”Det är en fortfarande en stor mansdominans och det sitter i väggarna, så har det varit i 

urminnes tider. Det finns en svågerpolitik som är svår att förändra” 

Jenny Modin, SVT 
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Alla intervjupersoner är eniga om att de från start varit tvungna att visa att de duger och att de 

är lika bra som männen. Melin-Higgins (2003) visar i sin forskning hur kvinnor kommer in i 

yrket med höga krav på sig själva med höga ideal, men det räcker inte de måste ständigt 

bevisa att de hör hemma inom yrket. Emma Lukins anser att det skiljer sig mellan kraven på 

kvinnor och män. Som ny på ett vikariat och som enda kvinna var skillnaden uppenbar. På ett 

morgonmöte fick den manliga kollegan, även han ung och ny, en dunk i ryggen av chefen 

med kommentaren ”det här fixar du, jag litar på dig, inga problem” medan hon själv blev 

ifrågasatt.  

 

”Jag blev ifrågasatt av chefen på ett morgonmöte inför alla medarbetare. Han frågade vilka 

frågor jag skulle ställa och vilken vinkel jag skulle ha. När jag lugnt svarade att jag hade koll, 

bet han av och sa: det är bättre att ta det nu än sen när det inte går att rädda”.  

 

Emma Lukins, TT 

 

Emma Lukins kände sig både förminskad och tillintetgjord. Hon menar att det här inte hade 

hänt om hon hade haft ” snopp”. ”Det var så typiskt, det där outtalade, chefen ansåg att 

kvinnor varken klarade av siffror och statistik, och ännu mindre förstod sig på sport”. Det 

Lukins utsattes för är som taget ur Elvin- Nowak och Thomssons (2013) beskrivning av 

härskartekniken kompetensavklädning. När Lukins förklarar att hon hade kontroll, alltså 

visade att hon behärskade situationen, påpekade chefen att det inte alls var så. Tekniken sker 

ofta inför publik och bygger på att överrumpla, vilket får en stor effekt. Chefen lyckades att 

lura in henne att både känna skamkänslor och ifrågasätta sig själv. Härskartekniker är vanligt 

förekommande på arbetsplatser och ofta utsätts kvinnliga medarbetare av sina manliga chefer. 

    Men de flesta medarbetare och chefer är både trevliga och bra att arbeta med förklarar Ryd 

Pettersson, men ibland smyger det sig in ”de som inte är bra och inte är så trevliga, det sitter i 

väggarna, den typen av människor finns överallt”. Både Lukins och Edwinsson håller med, 

”man får inte dra alla över en kam”, det finns riktigt bra arbetsplatser speciellt de mindre 

redaktionerna. Där blir de varken testade eller misstrodda, tvärtom chefer och kollegor 

förutsätter att de kan sin sak, ”man arbetar tillsammans och möts i journalistiken”. Även Anna 

Friberg vill lyfta sina kollegor, trots att hon sitter på en stor redaktion stöter hon sällan på 

problem istället förklarar hon att både  chefer och kollegor är fina människor som stöttar 

henne när hon mest behöver det som till exempel när ”trollen” ger sig på henne. 
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Förutsättningar för kvinnor jämfört med män 

 

Ann Britt Ryd Pettersson anser att det inte är någon skillnad med hur det var förr och hur det 

är nu. Hon menar att en kvinna måste vara säker på sin sak och verkligen vara påläst, de 

måste vara bättre än männen och dessutom ha skinn på näsan. Så är det nu och så har det 

alltid var. Men idag har nya kriterier smugit sig in att ta sig fram inom sportjournalistiken för 

kvinnor.  

”Det finns ett glastak idag som inte fanns förr. Du får inte vara för gammal, du ska vara 35 år, 

ha tre barn, kunna fem språk och ha massor av arbetslivserfarenhet. Förr då var det bra om man 

hade ålder inne, att vara lite äldre och ha mer erfarenhet var en fördel”. 

        Ann Britt Ryd Pettersson, SVT 

 

Jennifer Wegerup menar att kvinnor som kommer in i sportvärlden har betydligt högre krav 

på sig själva än vad mannen har. De har från början en helt annan självkänsla och självkritik 

och måste därför bevisa att de verkligen har på fötterna. Det är inte heller helt självklart vilka 

spelregler som gäller. Wegerup menar att männen bestämmer vilka egenskaper som är viktiga 

och dit hör oftast inte utbildning och språk, däremot premieras ”tabellbitare”, något som 

egentligen inte betyder något längre. 

”Eftersom mannen är i majoritet har de tolkningsföreträdet, de bestämmer vad som är viktigt 

och vad det är som gör att man är en bra sportjournalist”.  

    Jennifer Wegerup, Aftonbladet 

 

Men det finns andra nivåer, mer subtila, som är svåra att ta på menar Wegerup. Det gäller den 

kollegiala biten mellan kvinnor och män och hur kollegor lyfter varandra. För kvinnor är det 

svårt att nå den absoluta toppnivån och anses som bäst, de  kvinnliga sportjournalisterna når 

till en viss gräns men inte ända fram och inte ända upp. De får inte den där riktiga tyngden 

och blir heller inte de riktigt ”tunga” namnen inom sportjournalistik, den  positionen är 

reserverad för män. Hirdmans (2007) forskning bekräftar och visar på vilket sätt  

genussystemet råder på arbetsplatsen. Kvinnor och män tränas redan från början in i olika 

roller vad som är manligt respektive kvinnligt. I den hierarkiska ordningen är mannen från 

början mer värdefull vilket visas i att han ofta tjänar mer, har högre positioner och utgör det 
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som är normen. Kvinnorna måste därför förhålla sig till det och följa den mall som männen 

har satt upp.  

 

”Män ser män, män lyfter män. Jag blir nästan full i skratt och samtidigt beklämd när jag ser hur 

de dunkar varandra i ryggen och beundrar varandra. Männen hälsar på varandra på ett visst sätt, 

det blir en viss uppsträckning när de träffas, de respekterar varandra på ett visst sätt. Det är så 

subtilt men det finns där och går inte att komma åt”.  

Jennifer Wegerup, Aftonbladet  

 

Jenny Modin funderar på vad det kan bero på att det ändå är så ojämlikt, även om ledningen 

och de som arbetar på sportredaktionen strävar efter att följa den upprättade jämlikhetsplanen, 

fungerar det inte hela vägen. Jarlbro (2013) har en förklarning till problemet, hon beskriver i 

sin forskning att  många redaktioner tror att arbetsplatsen är i balans bara för att det arbetar 

lika många kvinnor som män på redaktionerna men arbetet slutar inte där. Det första steget är 

att förstå att frågan om jämställdhet är viktig och att det krävs ett förändringsarbete som inte 

låter sig göras utan att ledningen vill och avsätter resurser till det. Först när könsfördelningen 

är jämn i medieinnehållet är man på rätt väg. Modin anser att ojämlikheten är en 

ledningsfråga, nu sitter män i åldrar över 60 år i ledningen och de har varit chefer i trettiofem 

år. De har en annan bild av oss kvinnor, de ser på kvinnor på ett annat sätt. De tror på allvar 

att en kvinna inte har förmågan att läsa på, ta in information, sammanställa den och referera. 

De som sitter i ledningen har större tillit till männen. ”De yngre, i åldrarna 35-40 år, är helt 

annorlunda, de är mer ”kvinnliga” de är mer lika oss kvinnor” enligt Modin.     

Modin anser att det finns en skillnad på hur de äldre och de yngre männen ser på kvinnor, den 

äldre generationens män  har olika synsätt. De, männen har en ”annan sorts hjärna” och tänker 

på ett annat sätt.  

 

”Du vet, en tjej har en annan hjärna vet du, annan hjärna, kan inte ta in en fotbollsmatch, och se, 

och beskriva på samma sätt som en man, annan hjärna, annan hjärna. Det satt den äldre 

reportern och sa på fullaste allvar. Den meningen och på sättet han sa det….. jag bara satt där 

och gapade av förvåning”. 

   Jenny Modin, SVT  

 

Så länge som ledningsgrupper och chefer enbart, eller till stor del, består av män så kommer 

kvinnor inom sportjournalistik fortsätta att vara i minoritet. Enligt Modin måste arbetat börja 

uppifrån. Det bekräftas av Milroch et al. (2005) som i sin forskning visar att männen 
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fortfarande sitter i ledningen och inte vill flytta på sig detta i sin tur har enligt 

intervjupersonerna stoppat dem i sin karriärutveckling.  

 

”Det är viktigt att vi får fram kvinnor i ledande positioner, det är nyckeln till att 

könsfördelningen på golvet ska bli jämt fördelat i framtiden” 

 

   Jenny Modin, SVT  

 

Storleken på en redaktion har en betydelse, ju större redaktion ju djupare sitter ”grabbigheten” 

rotad i väggarna, anser Lisa Edwinsson, som har erfarenhet från både stora och små 

redaktioner. På en mindre redaktion måste chefen och de manliga kollegorna skärpa sig och 

tänka på vad de säger. Kvinnor blir inte heller misstrodda och testade på samma sätt, det 

förväntas att de kan. ”Här möts man i journalistiken”. På stora redaktioner är det annorlunda, 

där är lätt att kvinnorna kommer i skymundan. Där råder även en hierarkisk ordning mellan 

chefer, reportrar, krönikörer och webb.  

 

” På stora redaktioner är lättare att låta kvinnorna sitta kvar på redaktionerna och göra enkäter 

medan killarna åker ut på uppdrag. Det finns en annan maktordning där” 

 

Lisa Edwinsson, DN   

 

Anna Friberg håller med om att det finns en hierarki men anser att det inte alltid är en 

genusfråga. Trots att hon arbetar på en stor redaktion känner hon sig inte diskriminerad men 

det är oundvikligt att det är ”grabbigt” när det nästan bara finns män och killar. Hon förklarar 

att det handlar om hur man är som person och vad man arbetar med. Eftersom de finns så få 

kvinnor på redaktionen lyfts hon fram i många sammanhang, just för att hon är kvinna men 

också krönikör.  

 

”Det handlar mycket om hur man är som person. Jag har en bra relation med mina chefer, jag är 

rak och säger vad jag tycker och tänker. Miljön är grabbig och grunden på redaktionen är att 

spela på sin manlighet. Men jag har vant mig efter sjutton år, jag hör inte längre. Det är bra med 

min närvaro, att jag sitter där, då tänker de mer på vad de säger”.   

 

Anna Friberg, Expressen 
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Att anpassa sig i den manliga miljön 

 

Det måste vara en viss typ av kvinnor som har mod nog att ge sig in i sporten, att konkurrera 

med mannen på de mest manliga domäner kräver sin kvinna. Men ingen av de sex 

intervjupersonerna har någonsin tvekat om att deras val att bli sportjournalister skulle vara fel.  

”Tjänsten dök upp och intresset fanns där, då var det ingen tvekan” säger pionjären Ann Britt 

Ryd Pettersson. I början av karriären arbetade hon på lokalradion på Blekingenytt och 

Östnytt, då var allting nytt och de byggde upp det från grunden, män och kvinnor var helt 

jämställda. När hon sedan fick jobb på TV-sporten trodde hon att det skulle bli problem att 

arbeta med de ”gamla stötarna” men förvånande nog gick det utmärkt. Hon tror själv att det 

beror på att hon har en förmåga att ”smälta in”. 

 

”Jag är lillasyster till en äldre bror, så för mig är det naturligt att vara med killar. Dessutom är 

jag nykterist och kommer från landet så de såg mig som en konstig typ, men på ett positivt sätt.  

Jag var trygg i mig själv, var intresserad och kunde sport” 

 

                                                                  Ann Britt Ryd Pettersson, SVT  

 

Både van Zoonen (1998) och Melin-Higgins (2003) har i sin forskning kommit fram till att 

kvinnor behöver anpassa sig och använda sig av olika strategier för att smälta in och bli hörda 

i en manlig miljö. Av fyra strategier är den vanligast på en sportredaktion att ”bli en av 

grabbarna”. Vid direkt fråga ansåg alla intervjupersoner att de automatiskt blivit ”en av 

grabbarna”, ingen av dem betraktar som ett medvetet val eller strategi utan det har blivit så 

automatiskt. 

   

”Jag är en av grabbarna, jag bara är sån. Kommer man från sportvärlden och själv har idrottat då 

funkar man bra. Är dessutom uppvuxen på bondgård och har en skön dialekt, då är det inga 

problem” 

Anna Friberg, Expressen 

 

Emma Lukins anser att hon är lite av varje men blir omedvetet ”en av grabbarna”. För henne 

är det naturligt, ”som syster mellan två bröder och dessutom sysslat med mycket sport 

tillsammans med dem hänger jag med i den grabbiga miljön”. Lisa Edwinsson tycker inte att 

hon använder sig av någon speciell strategi utan smälter in i den ”rådande atmosfären”. Hon 

har en storebror och har alltid ”hängt” med honom och hans kompisar så hon är van att vara 
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med killar. Samma sak gäller Jenny Modin, som lillasyster till en bror fungerar hon med 

männen och behöver inte förställa sig. ”Jag har alltid kommit bra överens med killar och 

behöver inte alliera mig med tjejerna men jag drar inga sexskämt eller så”. 

    Det är tydligt att intervjupersonerna omedvetet har antagit strategin att ”bli en av 

grabbarna” för att smälta in på sportredaktionen och har heller inte några problem med att 

spela på männens spelhalva. Alla anser att de tycker om att arbeta med de få kvinnor som 

finns, det finns ett naturligt samförstånd dem emellan. För Lukins blev det tydligt när hon 

arbetade på Sveriges Radio, då var det en blandad grupp med män och kvinnor. Under en 

period arbetade fem- sex tjejer i samma ålder och då förstod hon vad som ibland saknades, 

samförståndet, respekten och stämningen, hon stod aldrig ensam med en åsikt. 

    Jennifer Wegerup anser att hon alltid varit sig själv, ”Jag drar mig inte för att säga min åsikt 

eller bråka, jag är lättsam och hänger bra med killar”. Det som skiljer henne från de andra är 

att nu när hon blivit äldre och skaffat familj orkar hon inte riktigt ”hänga med killarna” som 

förr, hon reser också mer och föredrar därför att arbeta på distans eller hemifrån. Hon har 

skapat en ny tillvaro där hon själv sätter agendan så om man tittat till olika strategier ” kan 

man nog säga att jag har flytt redaktionen”. 

 

 

5.4 Kvinnliga sportjournalister och framtiden 

 

Få kvinnor väljer sportjournalistiken 

 

Ökningen av antal kvinnliga sportjournalister går långsamt, mycket långsamt. Som tidigare 

sagts är tolv procent av medlemmarna i Svenska Sportjournalisternas förbund kvinnor, år 

2002 var det sju procent, att jämföra det med Svenska Journalistförbundet där femtioen 

procent är kvinnor visar att det är en eftersläpning bland sportjournalisterna. 

Anna Friberg  tror att kvinnor kommer att fortsätta att vara i minoritet, i alla fall under hennes 

livstid, ”man försöker att få in tjejer men få stannar. Hur många orkar åldras i 

sportjournalistyrket? Det säger en del om klimatet på en sportredaktion”.  

    Det är mansdominerat och tufft att lyckas anser Jennifer Wegerup, som både har fått tänka 

cyniskt och målmedvetet för att komma någon vart och inte hamna på efterkälke. Hon har  

satsat på den stora internationella fotbollen, det viktigaste, det som räknas mest och har högst 

status, för männen. 
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    Emma Lukins anser dock att det finns en ökad medvetenhet på redaktionerna och att de 

inser fördelarna att få in en ny grupp. ”Det är inte bara av ondo att få in någon utan samma 

mustasch och frisyr”. Mediefrågorna lyfts mer och goda exempel tas fram, steget har blivit 

kortare och det har blivit lite lättare. Vissa killar ur den yngre generationen har ett mer 

genustänk och för diskussionen om jämlikhet.”Men absolut inte alla, det är lättare att 

acceptera grabbstämning och köra på den stilen som finns” menar Lukins.  

 

 ”Jag trodde att det skulle vara fler som skulle välja att bli sportreportrar, men de kvinnliga  

journalisterna väljer istället ekonomi, politik och de tyngre ämnena, sporten drar inte. Tyvärr är 

det många av mina kvinnliga kollegor som ser ner på sporten” 

 

Ann Britt Ryd Pettersson, SVT  

 

Att det finns kollegor som anser att sport inte är viktigt är något som Ann Britt Ryd Pettersson 

stött på vid flera tillfällen. Hon förklarar att det framförallt är kvinnliga kollegor som ser ner 

på sport, de är inte tillräckligt vidsynta för att förstå hur viktig sporten är för människor och 

för samhället. Det handlar alltså inte bara om att sporten är mansdominerad och att kvinnor 

har svårt att göra sig hörda, det finns en rangordning, där sporten ligger långt ner på stegen, 

som bidrar till att kvinnor inte söker sig dit.  

     Det stämmer väl överens med den nedlåtande syn forskarsamhället visat den medierade 

sportforskningen, den har inte varit tillräckligt betydelsefull för att tas in i de fina salongerna. 

Dahlén (2008) förklarar att medierad sportforskning kom i skymundan av den dominerande 

forskningen kring politisk journalistik och inom idrottsforskning togs den inte på allvar. Idag 

börjar medieforskningen inom sport bli accepterat då forskare kombinerar, politik, ekonomi 

och kultur/sport. Även inom journalistkåren har synen blivit bättre även om sport fortfarande 

anses som ointellektuellt och inte tillräckligt ”fint”. För Ryd Petterson är nedlåtande 

kommenterar fortfarande inte ovanliga, ”sport är en enkel värld, kan väl vem som helst klara 

att göra ett jobb om” eller ”jag behöver inte läsa på inför en intervju, det är ju bara en 

sportstjärna”. 

 

Kvinnlig idrott på undantag 
 

Historisk fakta visar att kvinnor i idrottens värld är andra klassens medborgare, kvinnor har 

färre karriär- och tävlingsmöjligheter, kvinnoidrotten tilldelas mindre resurser och medierna 
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ger kvinnlig idrott mindre uppmärksamhet än manlig. Dessutom är det skillnad på hur 

manliga och kvinnliga idrottare skildras. Kvinnlig idrott tenderar att vinklas på ett specifikt 

sätt, så att fokus hamnar på annat än det rent idrottsliga skriver Dahlén (2008). Ur ett färskt 

exempel beskriver Jennifer Wegerup hur en medarbetar tittade på vilken bild tidningen gav 

sina läsare. Av två artiklar som handlade om kvinnlig idrott var båda negativa.  

 

”Här gråter hon” och ”Här rasare spelarna mot…”, det handlade i stort sätt om de gnälliga kvinnorna. I 

de artiklar om männen stod det ”de är bäst i världen” och ”här skjuter han ett riktigt långskott”. Oftast 

är de manliga reportrarna inte medvetna om att de skildrar kvinnliga idrottare på ett negativt sätt, det 

sitter så djupt rotat”.  

       Jennifer Wegerup, Aftonbladet 

    

 På frågan om varför kvinnlig idrott får mindre utrymme svarar Anna Friberg att det hänger 

ihop med att de kvinnliga sportreportrarna är för få. När hon påpekar för chefen att det är de 

borde köra fler tjejartiklar kan svaret bli ”Nä, vi väntar tills i morgon, vi har ju redan en 

tjejgrej”. Ledningen på tidningsredaktionerna tittar på vad publiken vill ha och när frågan om 

varför de inte vill ha fler artiklar om kvinnlig sport kommer upp kan svaret bli ”vi bedriver 

inte välgörenhet här”. Det är av tradition och kultur, man har alltid gjort så. 

    Ann Britt Ryd Pettersson anser att intresset för kvinnlig idrott inte är lika stort och vissa 

menar att kvaliteten på spelet är sämre, vilket hon inte håller med om. Det är mycket mer 

publik om exempelvis Zlatan spelar i en match jämför med när det är en landslagsmatch för 

tjejerna då det bara några tusen i publiken. Det är ekonomi och pengar som styr för att behålla 

publiken. Jenny Modin anser att det handlar om hur redaktionerna är sammansatta. Kvinnlig 

idrott skulle få mycket mer uppmärksamhet om det fanns fler kvinnor i ledningen. Man måste 

börja uppifrån, det är viktigt att det finns kvinnor i ledningen. 

 

”Det är lättare för killar att komma upp med idéer kring andra killar, de är intresserade av vad 

andra män gör. Det handlar om identifikation. Det beror inte på om en sport är liten utan det 

handlar om rapportering, vilka som utför, lägger ut jobb samt anställer folk. En kedja av 

komponenter” 

    Jenny Modin, SVT 

 

Det finns även en annan anledning till att kvinnlig idrott får mindre utrymme, det handlar om 

att de kommersiella aspekterna har fått ett allt större inflytande. Dahlén (2008) förklarar att de 

stora proffsidrotterna och de stora lagen får idag ett betydligt större utrymme i medierna och 
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de mindre vinstinriktade idrotterna får stå tillbaka. Han menar att för de stora lagen har 

idrotten blivit en produkt som konkurrerar om publikens pengar och genom medierna kan 

intresset hållas uppe. För medierna har sportsidorna blivit ett sätt att behålla den manliga 

publiken och för att tillgodose annonsörerna. De stora idrotterna och medierna samarbetar och 

drar nytta av varandra, men i slutändan resulterar det i att stora delar av idrottsvärlden som 

amatöridrott, mindre idrotter och kvinnlig idrott osynliggörs.  

    Det är alltså en ”kedja av olika komponenter” som gör att få kvinnor söker sig till 

sportjournalistiken och få stannar, att kvinnliga idrottare framställs och vinklas i media på ett 

specifikt sätt och att kvinnlig idrott får mindre utrymme. Det handlar om att upprätthålla 

könsmönstret, den manliga normen, den värld som kvinnor måste förhålla sig till, jämföras 

mot och bedömas utifrån. Det handlar om pengar, om den hierarkin där mannen är överordnad 

och mer värdefull och om de dolda mekanismerna som ger upphov till den ojämlikhet som 

råder i samhället.  

 

 

6. Slutsatser och diskussion 
 

 

Studien syfte är att utifrån ett genusperspektiv och tidigare forskning undersöka hur kvinnliga 

sportjournalister upplever sin arbetssituation och om de får arbeta på samma villkor som sina 

manliga kollegor. Under intervjuerna har sportreportrarna berättat om hur de blir bemötta av 

idrottare och kollegor, om deras förutsättningar och vad som varit avgörande för dem att ge 

sig in i en av samhällets mest manlighetsdominerade institutioner i samhället.  

    Sportjournalistiken har utvecklats till det bättre, det anser alla intervjupersoner. De 

kvinnliga  sportjournalisterna och den yngre generationens män har en förmåga att ta 

journalistiken ett steg längre, bort från tabeller och siffror. Resultaten som slutar att vara 

intressant omgående efter en match, men något som den äldre generationen sportjournalister 

fortfarande fokuserar på. Genom sitt sätt att intervjua upplever de kvinnliga journalisterna att 

de kommer nära, att de lär känna sina idrottsutövare. De tittar på vad som finns bakom 

människan eller de lag de följer, vad som händer innan, under och efter en match. De vill 

förstå vad som driver en människa till att presentera och utsätta sig för smärta, sorg, glädje, 

hopp och förtvivlan. De vill ge publiken någonting mer, de vill ”ta dem i handen och låta dem 

känna, smaka och förstå vad som händer”. Precis de egenskaper som många kvinnlig 
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journalistuppvisar, som att hittar andra vinklar, att intresserar sig för känslor och människan 

bakom händelser, bekräftas av Djerf- Pierre (2003) underökningar. 

    Att mediet har betydelse det är intervjupersonerna helt eniga om. Mediet påverkar 

journalistiken, journalisternas arbete och publiken med både positiva och negativa 

konsekvenser. I och med webbens utveckling förändrades förutsättningarna för alla parter, nu 

uppdateras nyheterna i princip dygnet runt på alla plattformar och i alla kanaler, publiken vill 

läsa mer och veta mer under alla dygnets timmar. Journalisterna måste därför leverera till 

både tidningar och till webben, de ska skriva, fotografera, filma och redigera sitt material på 

egen hand. Den nya onlinejournalistiken ställer betydligt högre krav på journalisten, de måste 

vara multijournalister. Men å andra sidan har de nya plattformarna öppnat upp för fler och nya 

arbetstillfällen och de yngre kvinnorna med multikompetens har därmed fått möjlighet att 

komma in i arbetsmarknaden.  

     Internet har även bidragit med att publiken nu får komma till tals, en interaktion där de får 

vara med och bestämma. Enligt intervjupersonerna är det en önskad ömsesidig relation där 

medierna vill ha en ökad läsarmedverkan och där publiken ska beskriva vad som är viktigt 

och vad de vill ha. Det är ett vinnande koncept för båda parter. Men tyvärr finns det negativa 

konsekvenser i denna interaktion, det finns människor, så kallade ”troll”, som nu har fritt 

spelrum på webben och i de sociala medierna. Enligt intervjupersonerna är ”trollen” en 

”subgrupp” av människor som har åsikter om allt, speciellt om sport, de är ”huliganer” som 

inte bara bråkar på idrottsarenorna utan även på de nya plattformarna. De sprider hat och 

hotar de journalister som har andra åsikter än deras egna. Med sitt näthat ger de sig framför 

allt på de kvinnliga sportjournalisterna, de som är personliga, ”sticker ut hakan” och  har en 

egen åsikt som krönikörer, kolumnister eller som expert i TV-rutan. Vid vissa tillfällen kan de 

skicka så mycket hatmejl och kommentarer i de sociala medier att sajterna får stänga ner. När 

de kvinnliga sportjournalisterna utsätts för näthat och hot funderar de på om det är värt det, 

om de orkar arbeta kvar och åldras inom yrket. En konsekvens av läsarmedverkan som istället 

för en utvecklande interaktionen blivit ett hinder på vägen. Men i de här situationerna ställer 

deras  manliga kollegorna och cheferna upp och stöttar. Då finns och upplevs en 

beundransvärd jämlikhet på redaktionerna kollegor emellan, ingen ska behöva utsättas för 

näthat och diskriminering av läsare eller publik vare sig du är kvinna eller man.  

   Internet har även bidragit till en ökad tidspress och ett högre tempo för journalisterna och 

alla inblandade. De måste, som tidigare nämnts, leverera sportnyheter och reportage i alla 

kanaler som papperstidningen, webbtidningen, webb-TV, i direktsändning och i sociala 

medier under alla dygnets timmar. Att leverera en artikel eller ett reportage direkt efter avblås 
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tillhör det dagliga livet. De måste även arbeta med sitt eget varumärke, för att vara med i 

”spelet”. Att resa, arbeta på kvällar och helger är vanligt och en del av arbetet, men idag då 

kraven ökat ytterligare finns nästan ingen tid över för barn och familj. Det stämmer väl 

överrens med den internationella forskningen där både Hardin och Shain (2005) och Milroch 

et al. (2005) har undersökt familjerelationer i förhållande till arbetssituationen.  De visar att de 

kvinnliga sportjournalisterna tid för fritid och för familj är knapp och därför avstår vissa från 

både familj och barn på grund av den krävande arbetssituationen. Om det har familj är det 

främst kvinnorna som tar det största ansvaret, de ska både hinna med jobb och familj. Så är 

det även för två de intervjupersoner som har familj, båda föräldrarna hjälps åt att ”pussla och 

lappa” ihop vardagen men det är kvinnorna som tar det största ansvaret. Kanske är det 

självpåtaget, så som kvinnor ofta gör, de vill hinna med allt och vara bäst på allt. 

    I den allt mer krävande arbetssituationen finns det en grupp som kommer i kläm, som det 

inte talas så mycket om, den äldre generationen manliga journalister. De som inte hinner med 

i tempot som genererats av Internets intåg. Enligt intervjupersonerna kan de här journalisterna 

sina lag, resultat, siffror och statistik och förr levererade de sin artikel i slutet av dagen, men 

den tiden är förbi. Den yngre generationen journalister med multikompetens håller på att ta 

över och i den gruppen finns det många skickliga kvinnor. De har ett högt tempo, de är 

kompetenta och utbildade, A-studenter som dessutom kan många språk, inte så konstigt att de 

äldre journalisterna känner sig hotade. Den här kategorin kvinnorna stör den hierarkiska 

ordningen, just det som Hirdman (2003) har forskat om. Hon visar att mannen är högst 

värderad, tjänar mer, har högre positioner och framför allt att mannen utgör det allmängiltiga, 

det normala. För de kvinnliga sportjournalisterna är det just den hierarkiska ordningen som 

skapat hinder i karriären, de kommer till en viss gräns, men de får inte riktigt den där sista 

tyngden och blir heller inte en av de ”tunga namnen”, det är reserverat för männen. 

    För att behålla sitt revir på redaktionen eller ute på fältet utövar de män som är försmådda 

och inte ”hänger med” olika härskartekniker, teknikerna som Ås (1982) har identifierat och 

som Elvin- Nowak och Thomsson (2014) har vidareutvecklat. De utnyttjar de flesta 

kriterierna som att förlöjliga, förminska, osynligöra och kompetensavklädnad, för att hålla 

kvinnorna på ”mattan”. Även en del av de yngre manliga sportjournalisterna anammar 

jargongen, för att det är enklast och för att det alltid har varit så. Det sitter i ”väggarna” på 

redaktion, i sporthallen och det går inte att få bort, inte så längre den äldre generationen sitter 

kvar i ledningen, på redaktionen och i styrelserummen, beundrar varandra och vägrar att flytta 

på sig, vägrar att dela med sig av makten till kvinnorna. Och så länge de sitter där med sitt 

tolkningsföreträde och bestämmer hur det ska vara och vad det är som gör en bra 



51 

 

sportjournalist måste kvinnorna anpassa sig och följa de osynliga regler. Kvinnorna måste, 

enligt van Zoonen (1998) och Melin-Higgins (2003), ta till olika strategier som att bli ”en av 

tjejerna”, ”spela på sin kvinnlighet”, bli ”en av grabbarna” eller ”fly fältet” för att överleva på 

en redaktion.  

   I undersökningen är det slående hur nästan alla intervjupersoner relaterar till sin 

familjesituation och uppväxt som en av anledningarna till att de bara ”smälter in” i rådande 

atmosfär på redaktionerna. Det visar att de kvinnliga sportjournalisterna egentligen inte 

behöver anta någon av van Zoonen (1998) och Melin-Higgins (2003) strategier även om de 

anser att de omedvetet blir ”en av grabbarna”. Snarare är det familjesituationen, positionen i 

syskonskaran och de egenskaper som formats under uppväxten tillsammans med syskonen 

som gör att de smälter in utan att anstränga sig i den manliga sfären.  

     För kvinnorna klarar sig bra inom sportjournalistiken och trivs med att arbeta ute på fältet 

och på redaktionen, på mannens arena med sina manliga kollegor och chefer, om de får arbeta 

på samma villkor. De till och med gillar ”gubbarna”, och ”gubbarna gillar dem, för det mesta,  

även om de stretar emot när kvinnorna försöker förändra ”gubbväldet”. Men så är de här 

kvinnliga sportjournalisterna också av ett annat virke, luttrade, vana, tuffa och starka eller har 

i alla fall blivit det under tidens gång. Redan från barnsben är de vana att umgås mycket med 

killar och män. De flesta av intervjupersonerna har idrottat sedan ung ålder, i föreningslivet 

och eller på höga nivåer som landslag och de högre divisionerna. De är oftast mellansyster 

eller lillasyster till bröder och tillsammans har de vuxit upp, sportat och umgåtts, fått stärkt 

självförtroende och gemensamt lärt sig vilka regler som gäller och haft kul på samma villkor. 

Men när de sedan väljer sin utbildning, det yrke de verkligen vill arbeta med, en kombination 

av sitt intresse, sin passion och sin kunskap, då är det inte på samma villkor längre.  

    Varför? Jo, så länge det inte är jämlikt på arbetsplatserna och så länge det saknas kvinnliga 

chefer och så länge ”gubbväldet” sitter kvar vid spakarna blir det inte på samma villkor. 

Jämlikhetsplaner, jo de finns och de efterföljs, ibland, men oftast måste de påminna varandra 

om att följa dem. För om de följs visar det sig senare i mediernas innehåll, det anser i alla fall 

intervjupersonerna. Det kan både Jarlbro (2013) Milroch el al. (2005) bekräfta. I resultatet av 

Milroch el al. forskning förklarade de kvinnliga sportreportrarna att männen fortfarande satt 

på de styrande positionerna och således var ett hinder i deras karriärutveckling. Jarlbro (2013) 

förklarar i sin forskning att om jämlikhetsplanerna följs blir det fler kvinnor på golvet, fler 

kvinnor i både ledningen och i styrelserummet. Denna utveckling skulle således generera fler 

artiklar om kvinnliga sporter och om kvinnliga idrottare. Nästan för bra för att vara sant. Men 

blir det verkligen så om de kvinnliga sportjournalisterna som stannar inom yrket omedvetet 
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anpassar sig och antar strategin att ”bli en av grabbarna”. Om de dessutom säger nej till de 

mindre sporterna och väljer att följa de stora lagen och matcherna, de med hög status, för att 

komma någon vart i sin karriär, vad händer då med rapporteringen av de kvinnliga sporterna? 

    Som intervjupersonerna är överens om, för att få en förändring måste arbetet börja uppifrån 

i ledningen och i styrelserummen, precis det som både Jarlbro (2013) och Djerf- Pierre (2003) 

Men det stora problemet är att ”gubbarna inte flyttar på sig”, de finns överallt, speciellt där 

det finns pengar och makt och det finns mycket av det i sportens värld. Dahlén (2008) 

förklarar hur ojämlikt det fortfarande är inom sporten, att sporten fortfarande styrs av män i 

alla led, från ledare och tränare och hela vägen från den organiserade barn- och 

ungdomsidrotten upp till professionell nivå. Idrotten som från urminnes tider varit samhällets 

mest maskulina institutioner, mannens arena där kvinnor från början bara hade tillträde till 

läktarna för att enligt Reimer (2002) beundra de idrottande männen, hur musklerna spelar och 

hur fina resultat de gjorde. När två kvinnor tog medaljer under OS år 1928 nämndes de inte 

ens i medierna, de osynliggjordes och marginaliserade. När kvinnorna omnämndes var det i 

termer som framhävde deras utseende och behag. Även om det de senaste decennierna har 

blivit mer jämlikt och kvinnor mer än någonsin tagit plats inom sporten, på prispallarna och 

får mer medial uppmärksamhet, är det fortfarande en stark manlig dominans av manlig idrott 

framför kvinnlig.  

    Att kvinnor och män söker sig till olika idrotter är inte så konstigt, TV är en 

inspirationskälla och intresset grundas framför TV-sporten redan från barnsben. Som Dahlén 

(2008) beskriver får barn och ungdomar sina värderingar och stereotypa budskap från TV och 

det är framför allt pojkar som är storkonsumenter av medierad sport. Som tidigare beskrivits 

blir det problem när flickor väljer mansdominerade sporter, då blir de kallade ”flator” likaväl 

som pojkar blir kallade ”bögar” om de väljer kvinnliga idrotter. Intervjupersonerna beskriver 

att de får utstå både diskriminering och sexism när de ger sig in i de allra manligaste sporterna 

som fotboll och ishockey. Redan från början fostras vi, enligt Hirdman (2007), in i 

genussystemets logiker där vi tillskrivs olika roller om vad som är manligt och kvinnligt. Hon 

menar att vi har ingått ett genuskontrakt där vi lär oss hur vi ska uppträda mot varandra i en 

relation, på arbetet, i språket och i utseende. Logiker som kan appliceras på en sportredaktion, 

där olika synsätt gör sig gällande, där det finns en ”svågerpolitik” och där män lyfter män. 

Där många av de äldre sportreportrarna tänker på ett annat sätt och anser att kvinnorna inte 

alltid håller måttet, inte har förmågan att förstå sig på sport och dessutom har en ”annan 

hjärna”.     

    Men det handlar även om pengar och att sporten har kommersialiserats, idag måste det vara 
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vinst på alla plan. Var finns pengarna? Jo, enligt Dahlén (2008) finns pengarna i den 

professionella idrotten, i de stora internationella lagsporterna där de stora stjärnorna spelar. 

Där har idrotten förvandlats till en bricka i spelet för att tjäna pengar, genom medierna. 

Medierna i sin tur behöver de stora lagen för att locka annonsörer, för sin överlevnads skull. 

Vinst för båda parter, utom för amatöridrottarna, de mindre sporterna och för de kvinnliga 

idrotterna. Hur ska kvinnorna ha möjlighet konkurrera med det?  

    De kvinnliga sportjournalisterna klarar sig alltså bäst om de ger sig in i hetluften och 

bevakar internationell fotboll och de stora stjärnorna, då både märks och syns de på både gott 

och ont. Även om Miller och Miller (1995) visar i sin forskning att de kvinnliga 

sportreportrarna inte får de stora attraktiva uppdragen så öppnas ”dammluckorna” ibland. Då 

kan de välja att kliva in i hetluften, inom det som räknas, det viktigaste, för att komma någon 

vart. För visst kan de, de kan det bra, riktigt bra, kanske lite för bra och därför blir de ett hot. 

De hotar mannens ställning, föser honom lite åt sidan, de kvinnliga sportreportrarna vill inte 

underordna sig dikotomin, ”isärhållningen”, som Hirdman (2007) beskriver. De vill inte vara 

på olika arenor i samhället eller uppdelade på arbetsmarknaden i olika sektorer, de vill blanda 

sig med männen, som de tycker om att arbeta tillsammans med, men de vill ha samma 

förutsättningar och villkor. 

  

6.1 Förslag på vidare forskning 
 

 

Det finns även en sned könsfördelningen och mansdominans inom många sektorer i 

samhället, inte bara inom sportjournalistiken. Precis som inom sporten och sportjournalistiken 

kämpar de som vill ha en förändring mot seglivade fördomar och får ofta arbeta i motvind.  

Den machokultur som råder inom olika yrken gör att många begåvade kvinnor, även män, 

väljer bort yrken inom till exempel dataspel- och IT- industrin, sjö- och flygbranschen, det 

militära och byggindustrin. 

    Att ta forskningen längre och jämföra utifrån ett genusperspektiv kvinnliga sportreportrar 

med kvinnor i andra mansdominerade yrken och hur de upplever sin arbetsplats. Det krävs 

mer omfattande forskning som också fokuserar på redaktionella processer, att  förutom 

intervjuer komplettera med etnografiska studier för att öka förståelsen för varför hinder och 

problem uppstår. Det vore även intressant att titta på vilka kvinnor som väljer att arbeta inom 

den manliga sfären och om det krävs speciella egenskaper samt om placeringen i 

syskonskaran har betydelse för att arbeta och trivas i en ”grabbkultur”.  
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Bilaga, Intervjufrågor 

 

Intervjuguide 
 

Forskningsintervjun fokuserar på hur kvinnliga sportjournalister ser på sitt yrke.  

Att medverka som intervjuperson är frivillig och du kan avbryta intervjun när du vill, du 

behöver inte heller svara på alla frågor. 

Får jag skriva ut ditt namn och befattning i uppsatsen?  

 

Personligt 

Namn?  

Ålder?  

Familjeförhållande? 

Arbetslivserfarenhet 
 

Berätta om din karriär och utbildning i korthet! 

Utbildning?  

Hur länge har du jobbat som sportjournalist? 

Varför valde du att bli sportjournalist?  

Är du själv idrottare eller har du varit aktiv i någon sport, vilken? 

Sportjournalistik  
 

Vilka sporter bevakar du? 

Vad är sportjournalistik för dig? 

Intervjuar och skriver manliga och kvinnliga sportjournalister på olika sätt? 

Upplever du några fördelar med att var kvinna i ditt yrke, på vilket sätt? 

Upplever du några nackdelar med att var kvinna i ditt yrke, på vilket sätt?  

Hur upplever du mötet med de aktiva idrottarna, tränare och förbundskaptener? 

Hur blir du bemött av publiken? 

Varför tror du att det är färre kvinnor än män som arbetar med sportjournalistik? 

Tror du att kvinnor kommer att fortsätta vara en minoritet i sportjournalistiken i framtiden?  

Varför tror du att kvinnlig idrott får mindre uppmärksamhet? 
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På redaktionen 
 

Hur många kvinnor arbetar på din redaktion,  män vs kvinnor? 

Upplever du  att män och kvinnor har samma förutsättningar inom sportjournalistiken om inte 

på vilket sätt visar sig det? 

Hur upplever du relationen med medarbetare och chefer på redaktionen? 

Behöver du använda dig av någon speciell strategi för att bli hörd? (Gå igenom van Zoonens 

strategier). 

Flera internationella studier visar att kvinnor som arbetar med sportjournalistik kan bli 

diskriminerade och trakasserade på olika sätt av aktiva, publik och medarbetare. Varför tror 

du att det är så?  

Hur ser dina erfarenheter ut? 

Har du någon gång funderat på att byta jobb, och i så fall av vilka anledningar? 

Vad är bäst och sämst med ditt arbete? 

Hur har det förändrats från det att du började som sportjournalist till idag? 

Vilken betydelse har mediet, alltså TV, tidning och radio för sportjournalistiken? 

Slutligen 
 

Vilken placering har du i syskonskaran? Bröder och/eller systrar? 

Personlig reflektion 

Har jag missat något viktigt att fråga? 

 

 

 

 

 


