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Abstract

”There are so many men everywhere” 

– a qualitative study of female sports journalist in a male dominated industry

This study was focused to highlight the problems that comes with being a minority on a workplace, 

in this case female sports journalist who are working in a male dominated sports field. The 

objective was to find out how the female sports journalist was experiencing working in such a 

domain, with focus on journalists who works on local news papers. The study also wanted to look 

on how these workplaces incorporated gender in their daily work. 

       In combination with gender theory, with concepts as masculine hegemony and power 

structures, I also choose to apply the american researcher Rosabeth M Kanters concept ”token”. 

With these aspects in mind I analyzed the five interviews that I carried out with female sports 

journalist with a qualitative data analysis. 

          The results of the study showed that the female sports journalist in some aspects were aware 

of the difficulties of being a woman in a male dominated area – when they were talking about the 

profession at large. But on the other hand they were not as aware when it came to their own 

situation. Even though the gender problems that comes with being a woman in a patriarchal 

society, in combination with the minority-issue, the respondents did not express their situation in 

terms of problem, even though their stories of interview situations for example showed the 

opposite. 

            In conclusion, the study showed that even though the respondents really enjoyed their work, 

even though it was not always easy to cope with. But since their own interest in sports and the 

profession lead them there in the first place, the obstacles created in society like the minority role 

they were in or the fact that they are women in a patriarchal society, they kept working in the 

profession despite the resistance. 
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1. Inledning
Sportjournalistik tar upp en stor del av dagstidningarna numera. Däremot så finns det få 

kvinnliga sportreportrar, trots att journalistikbranschen i övrigt är jämt fördelad mellan 

könen. Efter att jag gjort praktik på sportredaktionen på en av Sveriges största tidningar, 

Aftonbladet, gjorde det mig nyfiken på hur det är att vara verksam kvinnlig sportjournalist, 

just eftersom de är så få. 

 Sport har genom historien i största utsträckning utövats av män. Kvinnor var 

undantagsfall som var tvungna att förhålla sig till sport med särskilda regler (Wallin 1998, 

90). I dag är kvinnor mer representerade bland verksamma idrottare, men syns betydligt 

mindre i mediala sammanhang. 

 Under åren har sportjournalistiken växt sig till en stor journalistisk genre med en 

stor läsarkrets (Jarlbro 2006, 86) som har stor påverkan på den samhälleliga agendan. 

Ojämställdheten är tydlig – sportjournalistiken har en underrepresentation av kvinnor. Både 

i form av verksamma journalister och i form av representation av kvinnliga idrottare i 

mediala sammanhang. Ulf Wallin gjorde en studie där han räknade kvinnor jämfört med 

män i sju svenska dagstidningar. Den visade att artiklar om män stod för 72 procent, medan 

kvinnor fick 12 procent av utrymmet, resterande artiklar var med båda könen representerade 

(1998, 87). På redaktionerna har mer eller mindre jämställdhet uppstått bland reportrarna 

om man ser till branschen över lag, utifrån en undersökning som Monika Löfgren Nilsson 

gjorde år 2005. Då mättes kvinnor till hälften av redaktionernas sammansättning om man 

ser till branschen i stort, medan i landsortspress var kvinnorna lite färre, 43 procent av 

redaktionernas sammansättning (2007, 46). 

 Representationen på sportredaktionerna ser helt annorlunda ut. Enligt Löfgren 

Nilsson uppgick de kvinnliga reportrarna till 13 procent, en ökning med 9 procent sedan den 

föregående studien som hon genomförde sex år tidigare (Löfgren Nilsson 2007, 48). Det 

innebär, trots ökningen, att på sportredaktionerna är de kvinnliga reportrarna i minoritet och  

undantag från den vanliga ordningen.  

 Frågan blir då vad det innebär och vad avsaknaden av kvinnor i sportsliga 

sammanhang konstituerar och resulterar i, eftersom sport länge varit synonymt med 

manlighet och kvinnlighet har snarare varit sportens motsats (Kane 1996, 99). Fysisk styrka, 

muskler och dominans har blivit en sinnebild av den hegemoniska mannen i en västerländsk 

kultur som återskapas om och om igen när det kommer till att prestera inom sport (Kane,

1996, 96). Forskaren Mary Jo Kane menar att ”we should not underestimate how much sport 

reinforces fundamental assumptions underlying patriarchal conceptions of gender” (1996, 

97). 
 Samtidigt som den kvinnliga idrottaren ofta osynliggörs eller förminskas i mediala 

sammanhang trots att de existerar i mycket större utsträckning än tidigare, så är alltså den 

kvinnliga sportjournalisten fortfarande i minoritet. 
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 Med det i åtanke vill jag undersöka hur det är att befinna sig i ett mansdominerat 

yrke på ett mansdominerat fält där de flesta de kvinnliga sportjournalisterna möter är just 

män. Jag vill undersöka hur det påverkar dem i deras yrkesutövning på redaktionen såväl 

som utanför, hur medvetna det är om sin egen position som minoritet samt om de eller 

redaktionen aktivt jobbar med att förändra representationen av kvinnor framför allt på 

tidningssidorna. 

1.1 Syfte
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur det är att som kvinna arbeta i inom 

sportjournalistik vilket är en mansdominerad journalistisk bransch. Studien ska fokusera på 

lokaltidningar, och även ta reda på hur ett eventuellt genusarbete genomsyrar arbetsplatsen.  

1.2 Frågeställningarna 
Följande frågeställningar ska analyseras i uppsatsen:

     – Hur är det att som kvinna jobba på en mansdominerad journalistisk sportredaktion? 

     – Hur medvetet är arbetet med att eftersträva mer jämställda förhållanden på 

sportsidorna?

2. Sport och genus
I teoriavsnittet kommer grundläggande teoretiska perspektiv läggas fram, som är viktiga i 

relation till frågeställningarna. Även vissa genusbegrepp likt hegemonisk maskulinitet och 

maktstrukturer kommer att presenteras tillsammans med ett teoretiskt avsnitt där begreppet 

”tokens” presenteras av forskaren R Kanter.  Vidare kommer tidigare forskning att 

kombineras med ovanstående avsnitt och det kommer även att redogöras för hur 

ovanstående avsnitt kommer att implementeras i studien.

2.1 Genus
Genusforskningen vill undersöka makt, könsordningen och hur våra föreställningar om 

kvinnligt respektive manligt har växt fram genom historien och hur de fortfarande 

konstrueras i dag (Fagerström & Nilson 2008, 8).  

 Den australiensiska maskulinitetsforskaren R.W. Connell menar att genus är ”ett sätt 

att konstruera social praktik” (Connell 1995, 112).  Samtidigt poängterar Connell att det är 

viktigt att ta med flera aspekter i genusstrukturen än kön – genusrelationerna skapas inte 

enbart i egenskap av sig själva utan i förhållande till andra maktaspekter och andra sociala 

strukturer, likt klass och ras (Connell 1995, 112-113). Genusstrukturen innebär vidare att 

mannen är överordnad kvinnan och samhället är uppbyggt på mannen som norm (Hirdman 

2001, 59).
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 Nyhetsbranschen står inte utanför den sociokulturella genusstruktur som resterande 

samhälle är byggt på, utan är i allra högsta grad samverkande inuti den. Inte heller den 

sportjournalistiska branschen lämnar genus och patriarkala strukturer utanför redaktionen 

(Creedon 1994, 4-6). Forskaren Pamela J Creedon menar  att ”sport is an expression of the 

sociocultural system in which it occurs; and sports mirror the rituals and the values of the 

societies in which they are developed” (1994, 4-5). Creedon fortsätter sitt resonemang och 

menar att i sportvärlden väcker genus och andra feministiska tankesätt stor avsky, eftersom 

en implementering av den samma skulle innebära förändring (Creedon 1994, 7). 

 Sportvärlden har alltid dominerats av män och gör det fortfarande, dock inte i lika stor 

utsträckning bland de idrottsutövande nu för tiden. Exempelvis redovisade 

Riksidrottsförbundet 2013 att 42 % av medlemmarna i idrottsföreningarna är kvinnor sett till 

svensk statistik (RF 2013).  När det kommer till representation i medierna, till antalet 

kvinnliga sportjournalister och till ledare så är kvinnor i minoritet och har svårt att få 

erkännande inom den manliga sportvärlden (Boyle & Haynes 2009, 122).

 De könsroller vi har i det patriarkala samhället som vi lever i, innebär att innebörden av 

manligt och kvinnligt får olika kulturella meningar. Kvinnlighet associeras med att ”vara 

graciös eller intresserad av smink till exempel, eller att det är typiskt ‘manligt’ att vara 

intresserad av sport” (Fagerström & Nilson 2008, 7).  Intressen fördelas i kategorier och 

sorteras gentemot varandra och flickor uppfostras till att vara pojkarnas motsats. Det i sin tur  

får konsekvenser för hur vi lever våra liv och hur vi uppfattar andra människor (Fagerström 

& Nilson 2008, 8). 

2.1.1 Hegemonisk maskulinitet och sport
Hegemonisk maskulinitet är ett begrepp som R.W. Connell myntade. Ursprungligen är det 

hämtat från filosofen Antonio Gramscis begrepp hegemoni, där Gramsci menar att hegemoni 

handlar om den makt som personer med en viss position i samhället har möjlighet att utöva 

och genom den sätta ett slags (människo)ideal (Connell 1995, 115). Connell applicerar den på 

sin maskulinitetsforskning och menar att det finns en hegemonisk maskulinitet, då 

manligheten och män vid vissa givna tillfällen har mer makt än andra grupper (Connell 1995,  

115). Den hegemoniska maskuliniteten är inte en fast, stöpt form utan den förändras i takt 

med andra samhälleliga fenomen och formen är en allmänt accepterad övertygelse om vad 

samhället finner eftersträvansvärt och som sitt ideal (Fagerström & Nilsson 2008, 19). 

Konstruktionen av den här maktställningen innebär att personer som innefattas av 

hegemonisk maskulinitet kan dra fördel av de patriarkala maktstrukturer, där män får 

förmån av att vara män och där kvinnor, eller personer med kvinnliga attribut, är 

underordnade och således får färre fördelar i samhället.   

 I sportvärlden finns det tydliga hegemoniska strukturer, där det som associeras med 

maskulinitet är det normativa och eftersträvansvärda. Det som uppfattas feminint är 

maskulinitetens motsats och är därför inte lika statusfyllt. Den hegemoniska maskuliniteten 

inom sport har skapats genom det stora fokus på män som sport inneburit genom alla tider 
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(Boyle & Haynes 2009, 135). Att sporta och att hålla på med rätt sport innebär för män att de 

upprätthåller sin manlighet. De män som inte sportar, eller håller på med fel sporter, klassas 

som avvikande och svaga. Återigen reproduceras bilden av den starka hegemoniska mannen 

och den svagare kvinnan (Boyle & Haynes 2009, 136, Kane 1996, 97-98). Den manliga 

överlägsenheten i form av att män har ett biologiskt övertag i och med sin styrka innebär att 

de redan från start har ett övertag gentemot de biologiskt svagare kvinnorna. Genom att 

sport ofta bygger på styrka och på muskelmassa reproduceras tanken om mannens ”naturliga  

styrka” om och om igen inom sporten, vilket även går igen på ett mer generellt socialt plan i 

samhället (Kane 1996, 97). 

 På samma sätt återfinns den hegemoniska maskuliniteten på andra sidor av 

sportvärlden, inte bara som den idrottsutövande. Exempelvis är det mannen som i störst 

utsträckning är ett fan och i nästa led även större konsument av sportjournalistik (Boyle & 

Haynes 2009, 137). Den patriarkala normen kring mannens hegemoniska maskulintet 

uppehålls genom sporten, genom intresse, utövande, konsumtion av sportjournalistik eller 

genom kunskaper om sport (Boyle & Haynes 2009, 137-138, Kane 1996, 97-98).

 Media överlag och sportmedia i synnerhet är bra på att reproducera dessa patriarkala 

strukturer och blåsa liv i den hegemoniska maskuliniteten. Inte minst genom att kvinnor 

utesluts i form av att det skrivs om dem mer sällan och när det skrivs om dem skiljer sig 

rapporteringen om dem från de manliga idrottarna (Boyle & Haynes 2009, 123). Så som den 

kvinnliga atleten beskrivs och underrepresenteras i media innebär det att just media ”tell us 

that sportswomen have little, if any, value in this society, particularly in relationship to male 

athletes" (Kane 1996, 107).

2.1.2 Maktstrukturer och genuskontraktet
Maktstrukturer är en annan viktig aspekt i grundläggande genusteori. Linda Fagerström och 

Maria Nilson (2008) menar att genusteori utan maktdimensionen tappar sin relevans. När 

det kommer till att förstå sambanden mellan manligt och kvinnligt är det därför viktigt att ha 

med sig kunskap om maktstrukturer.  

 Filosofen Michel Foucault talade om makt på ett nytt sätt – han skrev om det i sin bok 

Övervakning och straff – där han tänker att makt är något som utövas och inte något som 

ägs av någon. Med det menar han att personer i maktställningar inte får makten genom sin 

position, utan att makten används av dessa personer genom strategi från deras egen sida och 

genom acceptans av de underordnade som både erkänner makten och som gör motstånd mot  

den (Foucault 1974, 36-37). 

 Maktstrukturer kan således hittas i flera olika diskurser, där motstånd och 

motsättningar finns gentemot det hegemoniska och det ledande. Exempelvis det manliga mot  

det kvinnliga, där det kvinnliga är underordnat det manliga. Eller ur ett postkolonialt 

perspektiv där den vite mannen står för det överordnade i makthierarkin, medan ”den andre”  

är underordnad (Fagerström & Nilson 2008, 13).
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 Ett begrepp utvecklat av den svenska genusforskaren Yvonne Hirdman är 

genuskontraktet, ett begrepp starkt kopplat till makt. Det är ett osynligt kontrakt mellan 

könen, en slags ”kulturell nedärvd, styrd överenskommelse” (Hirdman 2001, 84) där de båda  

könens separeras och hålls åtskilda gentemot varandra genom uppgörelsen om respektive 

köns ”förpliktelser, skyldigheter och rättigheter” (Hirdman 2001, 84) gentemot varandra. 

Enligt det ursprungliga kontraktet är mannens roll att beskydda och ha ansvaret över 

kvinnan, medan kvinnan är beroende av att mannen ska göra just det. Det innebär att det 

kvinnan gör, det gör hon i förhållande till och efter godkännande från, mannen (Hirdman 

2001, 88).

 Via genuskontraktet så kan mannens makt över kvinnan bibehållas, inte minst genom 

att kvinnan är så pass återhållen och hålls passiv i det stereotypa genuskontraktet. Det är 

svårt för kvinnan, som är bunden på samma vis som mannen är, att göra sig fri från dess 

förhållningsregler om hur respektive kön ska uppträda och förhålla sig till varandra 

(Hirdman 2001, 91). 

 Hirdman menar också att genuskontraktet i synnerhet, och genus i allmänhet, inte är 

något som bara existerar i relationer mellan män och kvinnor, utan reproduceras på flera 

olika nivåer i samhället, där medierna är en del av det reproducerandet (Hirdman 2001, 93).  

Genom att visualisera världen på det sätt som man lärt sig och som man uppfattar som 

”naturligt”, mannen som arbetar och kvinnan som tar hand om hemmet, är man högst 

delaktig i att inte bara acceptera genuskontraktet, utan också att själv bidra till att allt 

fortsätter att vara ”naturligt” och inte förändras.

 I sportvärlden innebär det bland annat att vissa sporter som kräver mer manliga 

attribut, det vill säga styrka och teknik, än sporter kräver mindre av den sortens egenskaper 

och mer av exempelvis kroppskontroll och elegans, får högre status. Sådana sporter, likt 

exempelvis fotboll eller ishockey, uppfattas som mer överlägsna än gymnastik eller 

konståkning (Kane 1996, 97, Creedon 1994, 5). 

 Den lägre ställningen för kvinnor inom sport reproducerar på så sätt mannens 

överlägsenhet, som är ”konstant och glorifierad” (Kane & Greendorfer 1994, 31). Det innebär 

att sporter som definieras som kvinnliga sporter blir dömda till att klassas som mindre 

nyhetsvärdiga och idrottarna har betydligt mindre chans att kunna leva på sin sport då de 

bevakas mindre och således får mindre sponsorer och medial uppmärksamhet (Cramer 1994, 

169).  

 Det syns tydligt i statistik att vissa sporter ges mer utrymme än andra. Gunilla Jarlbro 

presenterar i Medier, genus och makt (2006) att fotboll, hockey och golf har de högsta 

siffrorna och största majoriteten av manliga utövare och dessutom är de sporter som har 

mest utrymme i svensk tv. ”Sport är männens värld”, enligt Jarlbro, åtminstone om medierna  

får bestämma (2006, 84). 
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2.2 Tokens – symboler för sitt kön
Den amerikanska forskaren Rosabeth M Kanter etablerade en teori som hon kallade ”tokens”  

eller symboler (min översättning) på 1970-talet. Termen och hennes teorier kring den samma  

har använts flitigt, inte minst inom genusforskningen. 

 En token är en minoritetsgrupp på en arbetsplats som består av mindre än 15 procent 

av de anställda, det kan vara en etnisk minoritet eller exempelvis ett kön som är i minoritet.  

Om minoritetsgruppen är 15 procent eller mindre, så har de svårt att etablera någon slags 

makt i förhållande till den andra dominerande gruppen (Kanter 1977, 38). 

 Med det följer tre nyckelord: synlighet (visibility), kontrast (contrast) och assimilering 

(assimilation). Kanter menar att tokens syns, att de skapar en medvetenhet om deras 

existens i och med att de sticker ut och är avvikande. Medlemmarna i den andra, den större 

gruppen, blir å andra sidan mindre synliga då de har mindre möjlighet att sticka ut.  

Dessutom skapar tokens kontrast, det vill säga även där finns ett tydliggörande om 

skillnaderna grupperna emellan. Slutligen menar Kanter också att tokens blir 

stereotypiserade, en assmiliering eller sammansmältning av sedan tidigare kunskaper om 

gruppen i fråga. Så tokens har möjlighet att synas på en arbetsplats, men löper å andra sidan 

risken att inte få vara sin egen individ utan på grund av sin position få utstå fördomar 

(Kanter 1977, 38-39).

 Att vara token innebär att en blir tydligt granskad på grund av sin position och Kanter 

menar att det finns flera sätt för tokens att hantera pressen att prestera.  Bland annat att 

tokens försöker anamma de attribut som den större gruppen har, för att få respekt och för att 

bli accepterad. Detta är något som forskarna Marie Hardins och Erin Whitesides studie 

”Token responses to gendered newsrooms” vittnar om. De intervjuade kvinnliga 

sportjournalister kring deras upplevelser som en minoritet, eller som tokens, i den 

sportjournalistiska branschen. En av respondenterna i studien vittnade om att hon redan 

från första stunden på sin arbetsplats kände att hon var tvungen att bevisa sig själv gentemot 

sina manliga kollegor, för att hon ville förtjäna deras respekt och för att hon ville att de skulle 

tänka på henne som en person som var duktig på sport (Hardin & Whiteside 2009, 637).  Det 

var inte ovanligt heller bland det andra intervjuade, vilket medförde att många av dem 

jobbade länge och ibland betydligt mer än vad de egentligen borde. En av de andra 

strategierna som respondenterna använde sig utav var att de försökte applicera de hårda 

jargongerna och den tuffa attityden som fanns på arbetsplatsen för att bli en i gänget, en av 

Kanters analyser på tokens beteenden (Hardin & Whiteside 2009, 637-638). 

 En annan studie på liknande tema, Marie Hardin och Stacie Stains ”Feeling much 

smaller than you are: The fragmented professional identity of female sports journalists”,  

visar att kvinnliga sportjournalister är kluvna i sitt yrkesutövande: 

These women are ”outsiders” by virtue of their gender, but ”insiders” by virtue of the adherence 

to journalistic norms and values. (...) Their discourse shows a spectrum of resistance to 

traditional values in sports and journalism.     (Hardin & Shain 2007, 323)
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De upplevde också att de behandlades som att de hade mindre kompetens än sina manliga 

kollegor och hade svårt att bli tagna på allvar. Ett av de stora frustrationsmomenten i deras 

jobb var att de mättes mot en manligt satt standard (Hardin & Shain 2007, 329).

 Samtidigt menar forskarna Hardin och Shain att det aldrig tidigare har varit lättare att 

bli anställd som kvinna på en sportredaktion, men då anställd som en token. Det innebär att 

sekunden de går in på redaktionen infaller de hierarkiska mönster som följer med att vara en 

token och kvinnan blir underlägsen på sin journalistiska avdelning (Hardin & Shain 2007, 

335).

 Vidare menar Kanter att på grund av stereotypiseringen kan tokens aldrig riktigt tas på 

allvar eller ses som den de verkligen är. De slåss mot generaliseringar, fördomar och 

begränsningar gentemot föreställningar om dem (Kanter 1977, 45). Det innebär i sin tur att 

de exempelvis kan få ”missförstådd identitet”, det vill säga misstas för exempelvis en 

sekreterare om de arbetar tillsammans med en manlig kollega. Kanter menar att 

missförstånd vid första intryck kan repareras, men att tokens får jobba hårdare för att 

fastställa en korrekt uppfattning om deras status och deras roll (Kanter 1977, 46). På samma 

sätt visar Kanters forskning att kvinnor får kämpa för att inte hamna i fack som är till för 

kvinnor. Genom att acceptera ett sådant arbete är det sedan svårare att ta sig därifrån, då hon  

får representera de arbetsuppgifterna i och med hennes roll i minoritet (Kanter 1977, 46). Det 

innebär också att tokens ofta får mer konservativa och lågrisktagande (för arbetsgivaren) 

uppgifter. På så sätt blir det lättare att omfamna de stereotyper som de förväntas leva upp till 

(Kanter 1977, 47). 

2.3 Sammanfattning
Den tidigare forskningen som följt kvinnliga sportjournalister i deras arbete gör det 

intressant att se vad dess svenska kvinnliga kollegor upplever. Arbetsmarknaden för 

kvinnliga sportjournalister ser på pappret ut att vara tuff, hård och svår att slå sig in på lika 

villkor och vilket upplevelser från framför allt amerikanska sportjournalister visar på. Därför 

vill jag undersöka hur upplevelsen är för de svenska motsvarigheterna. 

 Inte minst Rosabeth M Kanters forskning om hur det är att vara token på en arbetsplats 

gör att min studie får större relevans, med tanke på hur pass få kvinnliga sportjournalister 

det finns på svenska lokaltidningar. Att fokusera på deras upplevelse av att vara i minoritet 

och hur det påverkar arbetets vardag blir intressant att undersöka. 

 Jag kommer att använda Rosabeth M Kanters begrepp tokens, även om ingen av 

respondenterna är en token i Kanters bemärkelse av minoritetsgrupp på max 15 procent av 

de anställda. Dels för att sportredaktionerna är inte så stora vilket gör att en person utgör en 

stor procentuell del av de anställda, dels för att Kanter gjort sina undersökningar på mycket 

större arbetsplatser. Dessutom anser jag att teorin är applicerbar på min studie eftersom de 
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kvinnliga sportjournalisterna dels är få på arbetsmarknaden i stort och dels har de 

amerikanska studierna visat på att dessa problem finns hos kvinnliga sportjournalister.

3. Material och metod
Metodavsnittet kommer bland annat att gå igenom hur urvalsprocessen sett ut och vilka som 

deltagit i studien. Dessutom kommer intervjun som metod samt analysmetoden att 

presenteras och avsnittet avslutas med en metoddiskussion kring validitet och reliabilitet. 

 Sammanfattningsvis, materialet som ligger till grund för studien baseras på 

telefonintervjuer med fem verksamma kvinnliga sportjournalister. Studien genomfördes på 

ett kvalitativt plan då syftet med studien är att ta reda på hur de kvinnliga sportjournalisterna  

resonerar kring och upplever sin yrkesroll.

3.1 Urval och avgränsningar
Respondenterna är fem kvinnliga sportjournalister, samtliga verksamma på en 

sportredaktion på en lokaltidning i dagsläget och arbetar heltid med detta. Sammanlagt 

kontaktades sex respondenter till studien, varav alla tackade ja till att medverka. Den sista 

som hörde av sig uteslöts innan intervjun genomfördes, på grund av tidsbrist och för att efter 

att jag gjort ett par intervjuer upplevde att många av respondenternas svar liknade varandra 

och därför ansåg att nästa intervju inte skulle tillföra mer än mättnad. 

 Eftersom det inte är en studie som ska mäta variabler mot varandra eller söka 

statistiska samband så är det inte av lika hög relevans att urvalet sker oregelbundet 

slumpmässigt, för att bidra till reliabilitet och kunna ses som representativt för 

målpopulationen (Trost 2012, 34). Att söka deltagare till studien kan på så vis ske mer likt ett  

bekvämlighetsurval utan att det påverkar reliabiliteten av studien. Däremot är det av stor 

relevans att ha personer som är lämpliga för studien, personer som är verksamma inom 

sportjournalistiken och som faller in under mina urvalskriterier (Hartman 1998, 256). 

 För att kunna göra en rimlig urvalsprocess kartlade jag representationen av 

kvinnliga sportjournalister på 74 dagstidningar med utgivning fem, sex eller sju gånger i 

veckan. Detta för att kunna veta vilka jag hade att välja på och på så vis kunna göra ett 

representativt urval. Jag kontaktade deras redaktion om uppgifterna för vilka som jobbade 

hos dem inte fanns på respektive tidnings hemsida. 

 Efter att samtliga tidningar kartlagts framgick det att det jobbade 13 kvinnliga 

sportjournalister på heltid på dessa 74 tidningar. Därutöver fanns det sex kvinnliga 

sportchefer. Se bilagor (bilaga 2) för fullständig förteckning över de tidningar som varit med i  

kartläggningen.  

 De fem respondenterna som ställde upp och som blev utvalda till studien valdes 

genom att det skulle vara en relativt jämn fördelning i Sverige och även att redaktionerna 

skulle ha fokus på olika sporter, variera i storlek och spridningsområde. Det kallas för ett 
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strategiskt urval, vilket är vanligt att använda sig av i kvalitativa studier för att skapa en 

bredd och möjlighet till varierande svar (Trost 2012, 32).

3.1.1 Respondenter

Namn Ålder Anställd på Verksam som 
sportjournalist

Moa Höjer 35 år Norrländska 
Socialdemokraten

(NSD) 

Ca 6 år

Gabriella Mohoff 42 år Göteborgs-Posten
(GP)

 Ca 10 år

Lisa Johansson 30 år Östersunds-Posten/
Länstidningen 

Östersund
(ÖP/LTZ)

Ca 6 mån

Marika Höghäll 42 år Norra Skåne
(NS)

Ca 20 år

Ulrika Cummings 47 år Södermanlands 
Nyheter

(SN)

Ca 30 år

3.1.2 Avgränsningar
Jag valde att koncentrera mig på redaktioner som inte är Stockholmscentrerade och som har 

mer ett lokalt tänk. I och med att det finns lokaltidningar i hela Sverige gav det mig möjlighet  

att söka efter respondenter till studien som är verksamma i olika delar av Sverige, för att 

skapa bredd till studien. Sport som produceras i radio- och tv-sammanhang är ofta 

centraliserat i Stockholm. 

 Västerbottens-Kuriren/Folkbladet som har en gemensam sportredaktion var två av 

tidningarna med en kvinnlig sportjournalist. Den redaktionen valdes bort eftersom jag har 

haft kontakt med deras sportredaktion tidigare, i jobbsammanhang. Det kan göra att 

personen som jag skulle kunna intervjuat kan ha vetskap om mig som person, vilket i sin tur 

kan färga personens svar.

3.2 Kvalitativ semistrukturerad intervju
Intervjuerna var semistrukturerade och följde en intervjuguide. Intervjuguiden (se bilaga 1) 

konstruerades genom att skriva frågor med syfte och frågeställningar som grund och utifrån 

dem samt teorin som ligger till grund för analysen konstruera teman och en ordningsföljd. 

Intervjuguiden börjar med enklare frågor och kommer i mitten till de djupare frågorna som 

har större relevans för studien, detta för att dels få en uppfattning om respondentens sätt att 

bemöta frågorna och dels för att skapa en lättsam start för intervjun. 
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 Intervjuguiden säkerställer att intervjuerna har ett liknande upplägg och att 

intervjuerna tar ungefär lika lång tid (Gillham 2004, 103). Det innebar att vid 

intervjutillfällena fanns det en grund med frågor, som var likadana för samtliga 

respondenter. Vid intervjutillfällena följdes inte guiden slaviskt, utan frågorna ställdes i den 

följd som blev mest logisk utifrån samtalet. På så sätt blev även relevanta följdfrågor en 

naturlig del av intervjun (Trost 2005, 51, Gillham 2008, 103). På samma sätt justerades 

intervjuguiden allt eftersom intervjuerna genomfördes när frågor inte passade in eller 

saknades. 

 Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att det ger en öppenhet till intervjun i 

form av att den följer intervjupersonens sätt att vara och svara på frågorna, men det innebär 

också att forskaren genom intervjuguiden har möjlighet att redan på förhand styra och 

planera vad forskaren vill få ut från intervjun redan innan intervjun har genomförts (Gillham  

2008, 109). En av nackdelarna är att materialinsamlingen tar lång tid, både i form av 

genomförandet av intervjuer samt transkribering av den samma (Gillham 2008, 114).   

 Intervjuerna blev mellan 30-60 minuter långa. Vissa intervjuer krävde mer 

engagemang och följdfrågor från intervjuarens sida, medan vid vissa intervjuer pratade 

respondenten så pass självgående att färre frågor behövde ställas, öppna större frågor täckte 

även in lite mindre områden. Intervjuerna genomfördes via telefon och samtliga 

respondenter informerades om att samtalen spelades in. 

 Djupgående samtal och således kvalitativa undersökningar är passande för att ta 

fram attityder, det som ska ligga till grund för den analys som forskningen ska göra. På 

samma sätt är det inte relevant med kvantifierbara svar, där variabler likt kön, ålder eller 

sysselsättning är till för att söka efter korrelation (Wreder 2007, 45, Trost 2012, 23). Studien 

är istället anpassad för att söka mer underliggande svar och attityder och på så vis kunna 

förstå varför och hur den kvinnliga sportjournalisten, i mitt fall, agerar eller resonerar 

(Börjesson & Palmblad 2007, 45, Trost 2012, 23, Hartman 1998, 255). 

3.3 Bearbetning av material
De intervjuer som ligger till grund för studien har genom en tematisering av respondenternas 

svar sökt svar på frågeställningarna om journalisternas upplevelser av sitt yrke. 

 Efter att samtliga intervjuer genomförts transkriberades de för att kunna söka 

teman i och kategorisering av respondenternas svar. Analyserna startade efter att alla 

intervjuer var genomförda och transkriberade eftersom studien söker efter mönster hos 

svaren bland respondenterna som grupp, och även potentiella mönster i svar hos enskilda 

respondenter. 

 Tolkningen av svaren som kommit fram ur tematiseringen söker mönster även 

genom att ta tillvara på det som ”går utöver det direkt sagda för att utveckla strukturer och 

relationer som inte framträder omedelbart” (Brinkman & Kvale 2014, 249). Övergripande 

teman skapades och kartlades i respektive intervju. I varje kategori tog jag ut samtliga citat 
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som passade in på kategorin från varje intervju för att lättare kunna skapa en överblick vad 

som sades och vad respondenterna hade för respektive uppfattning. Det för att kunna 

organisera de teman jag urskiljt och se om de fanns relevans att behålla dem. Bill Gillham 

skriver i Forskningsintervjun (2008) att just de två stegen som han kallar för ”att identifiera 

substantiella uttalanden” och ”att bestämma sig för kategorier” är två steg i en 

upprepningsprocess som underlättar i kvalitativ innehållsanalys. 

 Efter denna kategorisering startar själva analysarbetet där det gäller att tolka 

materialet som valts ut från intervjuerna. Då är det viktigt att tänka på att tolkningen ofta 

kan gå ”utöver intervjupersonens självförståelse”, vilket innebär att det är forskarens ansvar 

att bredda och ge uttalanden innebörd, ofta utifrån en teoretisk ram (Brinkmann & Kvale 

2014, 257). Den teoretiska ramen som lagts fram i uppsatsen hjälper mig som forskare att 

tolka och fortsätta utröna mönster, kanske med längre citat ur texten, eller med enstaka ord 

som belyser känslor eller upplevelser. Dessutom är långa argumentationer från respondenten  

inte alltid det mest relevanta, utan det är ibland bättre att ta ut det mest kärnfulla (Gillham 

2008, 184).  

 Innehållsanalysens syfte är att synliggöra och möjliggöra en tolkning av ett 

empiriskt material. Kategorisering och den efterföljande analysen är i huvudsak viktigt för att  

kunna göra intervjuerna till något mer än fem oberoende intervjuer och att samla kunskapen 

som de utgör tillsammans (Gillham 2008, 171).  

3.4 Metoddiskussion – Validitet och reliabilitet
Det är viktigt att en forskningsstudie införlivar trovärdighet och utförs på ett tydligt sätt så 

att det är enkelt att förstå hur forskaren i fråga har gått till väga.  Speciellt när det kommer 

till att använda sig av kvalitativ innehållsanalys, där det inte finns några tydliga ramar kring 

hur forskaren ska genomföra sin analys, då det är ännu viktigare att det tydligt ska framgå i 

framställningen hur analyserna har uppkommit. Genom att förklara detta på ett så enkelt sätt 

som möjligt är det lättar för andra att se i fall materialet har behandlats på ett korrekt sätt. 

Detta kommer även att innebära att min studie kommer att få reliabilitet.

 På samma sätt är det viktigt att intervjuarna håller en neutral och icke dömande 

hållning under intervjuerna med respektive respondent. Detta ökar även reliabiliteten och 

tillförlitligheten till studien (Trost 2012, 63, Brinkmann & Kvale 2014, 295). Genom 

användning av en intervjuguide säkerställs att intervjuerna går i samma anda och utförs på 

så lika sätt som det är möjligt. Eftersom studien är kvalitativ och genomförs med olika 

individer är det, trots att det finns en intervjuguide tillhanda, inte säkert att personerna 

svarar exakt samma svar en gång till (Trost 2005, 112, Brinkmann & Kvale 2014, 295). 

Intervjuguiden säkrar inte trovärdigheten, men den säkerställer att jag har större möjlighet 

att svara på mina frågeställningar. 

 Om frågeställningarna inte besvaras på ett korrekt sätt så kommer studien inte 

heller ha någon validitet (Trost 2012, 63), så det är viktigt att studien och materialet tar reda 

på frågeställningarna så som de är ställda, utifrån syftet och problemformuleringen. Validitet  
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handlar om ha ett kritiskt angreppssätt på sin studie och att ifrågasätta hur väl 

”undersökningen undersöker vad den försöker undersöka” (Brinkmann & Kvale 2014, 300). 

Jag har genomgående försökt att validera min studie genom att återgå till mina 

frågeställningar för att se att jag inte glömmer bort det ursprungliga syftet med studien. På 

samma sätt är det dem jag har haft i åtanke när jag utvecklat intervjuguiden och arbetat med 

min analys. Genom att ha dem i tankarna har det hjälpt mig att inte sväva i väg och 

exempelvis börja ta reda på saker under intervjun som inte är relevant för min studie. 

Dessutom kräver intervjuutövandet en del övning för att kunna bli genomförda på ett korrekt  

sätt (Gillham 2008, 114, Brinkman & Kvale 2014, 33), men där har jag som journaliststudent 

en fördel då jag genomfört flertalet intervjuer båda under min studietid och under praktik.  

Detta göra att validiteten för min studie ökar, eftersom det är mer sannolikt att jag tar reda 

på det jag ska ta reda på samt ställer relevanta följdfrågor eftersom jag har erfarenhet från att  

göra intervjuer sedan tidigare.  

 En nackdel var att intervjuerna behövde genomföras via telefon. Det optimala hade 

självklart varit att intervjua respondenterna vid en riktig träff, men då respondenterna jobbar  

i olika delar av Sverige var detta inte att vara genomförbart tidsmässigt. Intervjuerna 

spelades därför in under telefonsamtalen.

 Ett alternativ sätt att undersöka samma frågeställningar skulle ha varit att ha 

genomfört en enkätundersökning. Detta för att ha fått en mätbar och mer generaliserbar 

studie (Trost 2012, 18). Då skulle det även vara möjligt att samla in mer material och få en 

större svarsbredd. Den största anledningen till att uppsatsen inte skulle gynnas av en 

enkätundersökning är att möjligheterna till uppföljande frågor är obefintliga och frågorna 

skulle bli mer statiska.

 I och med att jag gjorde kartläggningen av personer som stämmer in på mina 

urvalskriterier, gjorde det att jag fick en bra överblick av mitt urval. Att fem av dessa 13 

personer sedan valdes till att delta i studien gör att nästan hälften av de verksamma kvinnliga  

sportjournalisterna på svenska lokaltidningar har deltagit i studien. Även om det inte var 

många så hade jag inte vunnit något på att göra ett totalundersökning, det vill säga ha med 

alla 13 personer, för svaren skulle förmodligen inte skilja sig så mycket från varandra och det 

skulle på så vis inte gynna undersökningen att ha med samtliga kvinnliga sportjournalister.

 Valet av urvalspersoner skedde inte genom ett obundet slumpmässigt urval, utan 

genom att jag valde fem stycken journalister som var verksamma i olika delar av Sverige och 

som jobbade på olika stora redaktioner, ett så kallat strategiskt urval. Möjligtvis skulle 

urvalsprocessen ha kunnat förändras genom att göra ett obundet slumpmässigt urval, men 

jag ansåg att bredden i studien vägde tyngre. 

 När jag ibland fick prata med sportchefen på tidningen så fann jag dem ofta i 

försvarsställning utan att jag ställde en kritisk fråga. Exempelvis kunde det sägas ”Vi har haft 

en kvinna, men hon har just slutat”, ”Hon har just bytt till allmänredaktionen”, ”Kvinnor 

jobbar aldrig så länge på sportredaktionen, de slutar efter ett tag och tar ett nytt jobb” eller 

liknande. Det gjorde att jag fick uppfattningen av det var en känslig fråga. Efter den 
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färdigställda kartläggningen insåg hur pass få kvinnliga sportjournalister det finns på 

lokalredaktioner runt om i Sverige.  Eftersom jag inte hade för avsikt att ta reda på 

sportchefers försvarstal angående deras redaktions uppbyggnad finns detta inte 

dokumenterat mer än i mitt minne, men jag finner det intressant för undersökningens 

resultat trots allt. Jag misstänker att sportchefer ofta kanske får försvara sig mot att 

majoriteten av hens anställda är män.

 

4. Resultat och analys
För att göra en så pass korrekt urvalsprocess som möjligt insåg jag att det lättaste var att 

kartlägga samtliga lokaltidningar i Sverige och hur deras representation av kvinnliga 

sportjournalister såg ut. I bilagor (se bilaga 2) finns en komplett förteckning med samtliga 

tidningar jag har haft med i min urvalsprocess. Jag valde att ha med dagstidningar med 

utgivning fem, sex eller sju dagar i veckan, men jag tog bort tidningar som jag inte 

klassificerar som lokaltidningar, exempelvis Aftonbladet och Svenska Dagbladet. 

 Om information om respektive redaktion inte fanns att tillgå på tidningarnas 

hemsida kontaktade jag redaktionerna via telefon. Jag ställde bara en enkel fråga: ”finns det 

några tjejer som jobbar på er sportredaktion?” Resultatet blev att 74 dagstidningar kartlades 

och det visade att 13 kvinnliga sportjournalister är anställda på heltid. Utöver de 13 

sportjournalisterna fanns det även sex stycken kvinnliga sportchefer. 

 Slutligen, nedan kommer resultaten från de fem intervjuer som genomfördes att 

presenteras med fokus på olika teman som jag kunde se genomgående i samtliga intervjuer. 

Bland annat kommer respondenternas karriär gås igenom, uppdelningen av 

bevakningsområden samt krav på kvinnlig bevakning. Dessutom kommer respondenternas 

upplevelse kring att göra intervjuer i och runt ett omklädningsrum att tas upp, tillsammans 

med ett avsnitt om redaktionernas avsaknad av målsättning för jämställd representation på 

tidningssidorna samt respondenternas vilja att tas på allvar. Analysen avslutas med 

respondenternas resonemang kring varför branschen ser ut som den gör och hur en i 

framtiden skulle kunna få in fler aktiva kvinnliga sportjournalister.  

4.1 Väg till redaktionen
Samtliga respondenter är anställda på heltid som sportjournalister på lokaltidningar i 

varierande storlek och med varierande sportsligt fokus och alla har varit verksamma inom 

yrket olika lång tid. 

 På den största redaktionen på Göteborgs-Posten jobbar Gabriella Mohoff. Där är det 

tio anställda reportrar, varav två kvinnor. Gabriella Mohoff har jobbat som sportreporter på 

den redaktionen sedan 2004.  Jobbet fick hon efter att först jobbat på GP:s stadsguide samt 

nöjesredaktion efter sin journalistexamen från Göteborgs universitet. När en ledig tjänst 

utlystes på sportredaktionen sökte hon dit då det var ”det jag egentligen ville göra, från 

början”. Sportintresse och framförallt ridsportintresse har hon haft med sig sedan länge och 
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det var drivet att skriva om ridsport och utöka sportsidornas rapportering om den samma 

som bland annat drev henne till att söka sig till yrket. 

 Moa Höjer jobbar på Norrländska Socialdemokraten sedan sex år tillbaka. 

Redaktionen består av fem personer, varav en är sportchef. Hon började jobba där efter att 

hon tagit en masterexamen i journalistik från journalistutbildningen på Stockholms 

universitet. Innan utbildningen jobbade hon som sportreporter, både som vikarie och 

frilansande reporter, på Norrköpings Tidningar. Hon säger själv att ”jag alltid har gillat 

sport” och både hennes pappa och farfar var sportjournalister vilket gjorde att hon tidigt fick 

gå på matcher och ”hänga i pressrum”. 

 Lisa Johansson fick sin journalistexamen från Göteborgs universitet sommaren 

2014 och har sedan ett halvår tillbaka jobbat som sportreporter på Östersunds-Posten/

Länstidningen Östersund som har en gemensam sportredaktion.  Redaktionen består av fem 

personer varav en sportchef och en kvinnlig sportreporter. Lisa Johansson sökte sig inte 

självmant till sporten, utan blev tillfrågad av redaktionen om hon skulle vara intresserad. 

 Södermanlands Nyheter där Ulrika Cummings har jobbat sedan ungefär 30 år 

tillbaka består av fyra reportrar varav en kvinnlig sportreporter. Cummings började som 

sportjournalist redan när hon som 17-åring började med ett sommarvikarierat på Västerviks 

Tidningen. Hon gick sedan efter gymnasiet en ettårig utbildning på dåvarande 

Journalistskolan i Stockholm för att sedan jobba som första kvinna på Västerbottens 

Folkblad. Därefter började hon jobba på Södermanlands Nyheter och har jobbat där sedan 

dess – ”jag skulle väl aldrig bli sportjournalist, men det var så enkelt att få jobb och då 

fastnade jag egentligen”. 

 Marika Höghäll jobbar på Norra Skånes sportredaktion som består av tre reportrar, 

varav Höghäll är den enda kvinnan. Hon har jobbat där i ungefär 20 år och sökte sig till 

tidningens ungdomspraktik då hon var sportintresserad, aktiv utövare av fotboll själv och 

gillade att skriva – ”jag har ingen journalistutbildning, utan halkade in lite på ett annat sätt”.

 Sportjournalisterna nämner sitt eget sportintresse som den största anledningen till 

varför de jobbar där de jobbar, även om alla har tagit lite olika vägar dit. Vissa av dem har en 

mer utarbetad väg till att komma in i yrket genom journalistikstudier exempelvis, medan 

andra har hamnat där mer eller mindre.  Eftersom samtliga kommer med ett grundintresse 

för yrket och för det som yrket behandlar, kan det vara så att det är lättare för dem att 

acceptera rådande ordning, där vissa sporter behandlas högre än andra exempelvis. 

Samtidigt kan deras sportintresse ge insikt i hur det är att vara kvinna i en manlig värld. Det 

kan ge den här dubbelheten som Hardin och Stain nämner i sin forskning, nämligen att 

kvinnorna är ”outsiders” i och med sitt kön, men ”insiders” i och med sin kompetens (2007, 

323). 
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4.2 Manliga och kvinnliga bevakningsområden
På samtliga lokalredaktioner är den grundläggande idéen att reportrarna ska dela arbetet 

mellan sig, men i själva verket finns det oftast experter inom varje större sport som finns 

inom respektive bevakningsområde. Vanligt är också att männen på redaktionen har de 

idrotter som anses mer hegemoniskt maskulina, exempelvis fotboll eller ishockey, och de 

kvinnliga reportrarna tilldelas de traditionellt mer kvinnliga idrotterna. 

 Ulrika Cummings säger själv att hon har ”de mjukare sidorna och killarna har 

hockeyn, fotbollen och innebandyn på något sätt”, precis som Marika Höghäll menar att ”är 

det en hockeymatch och en handbollsmatch samma kväll så blir det oftast jag som tar 

handbollen och mina kollegor tar hockeyn”. Dessa journalister som varit verksamma på 

samma redaktion i över tjugo år borde inte ha några problem med kompetens inom någon 

sport som redaktionen bevakar, men trots det får de manliga kollegorna bevaka sporterna 

med högre status. Just det faktum att de har jobbat så länge gör att det är svårare att 

ifrågasätta vanor och uppdelningar, inte minst med tanke på att de är i minoritet på 

arbetsplatsen. Även fast ingen av dem kan klassas som en token i Kanters bemärkelse, så 

verkar det som att de har svårare att etablera makt i relation till sina manliga kollegor 

(jämför Kanter 1977, 38). Makten genomsyrar arbetsfördelningen och enligt 

genuskontraktets principer så är det inarbetade mönstret så pass svårt att motsätta sig, att 

det enklaste sättet är att acceptera den rådande ordningen (jämför Hirdman 2001, 91). 

 Enligt samma princip är det är tydligt att ingen av respondenterna ifrågasätter 

uppdelningen som är gjord, Moa Höjer talar om att fördelningen är gjord utifrån intresse och  

att ”det faller sig naturligt”. Gabriella Mohoff, som ansvarade för damfotboll innan hennes 

föräldraledighet, menar att det var ”slumpen” som gjorde att hon fick det 

bevakningsområdet. Sättet de talar om uppdelningen gör att det verkar som att de inte är 

medvetna om att deras kön kan ha påverkan på arbetsfördelningen, eller åtminstone att de 

inte vill acceptera att det kan ha det. Det ”naturliga” som Höjer pratar om handlar snarare 

om den sociala konstruktionen mellan könen som i allra högsta grad är verksam även på 

sportredaktionerna i landet, den tysta patriarkala överenskommelsen om att männen har 

mer kunskap om sport än kvinnor (jämför Boyle & Haynes 2009, 135). Kvinnorna får ta det 

som blir över, det som även de förväntas att klara av.  

 Ulrika Cummings, å andra sidan, berättar om en manlig kollega som ”tycker faktiskt 

mest om damfotboll”. Det manliga intresset kring en kvinnlig idrott poängteras som 

avvikande och märklig, eftersom män inte brukar intressera sig för idrotter som utövas av 

kvinnor. En kvinnas intresse för herrfotboll hade förmodligen inte markerats med ”faktiskt” 

eftersom de manliga idrottsutövarna är normen.  

 

4.2.1 Krav på bevakning av kvinnor
Trots att ingen av kvinnorna hade klassiska herrsporter på sitt ansvarsområde, upplevde 

ingen av dem att det fanns några uttalade krav från redaktionens håll att de skulle bevaka 

kvinnlig idrott eller kvinnliga idrottare extra eftersom de var kvinnor. Även om 
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respondenterna inte uppfattade just krav, så fanns det ändå strukturer som flera av dem lyfte 

fram, särskilt i början av deras karriärer. Moa Höjer exempelvis:

Det märkte jag kanske i början av min karriär att det var lättare att sätta damfotbollen på mig 

och herrfotbollen på en kille, att det blev så naturligt. Och jag har säkert tyckt att det var rätt 

skönt, för jag tycker oftast att det är skönare att kanske ha att göra med tjejer och slippa gå in i 

liksom hockeyomklädningsrum med massa nakna män och sådär.

Moa Höjer, NSD. 

Det skulle kunna visa på att Höjer, innan hon blivit accepterad på sin arbetsplats för sin 

sportsliga kompetens, antogs ha bättre kunskap om kvinnliga idrottare och därför ålades att 

bevaka den samma. Återigen en slags stereotypisering av den kvinnliga sportjournalistens 

förkunskaper, så som en token också kan behandlas på en arbetsplats (jämför Kanter 1977, 

38-39). Mohoff tror att outtalade krav beror på att ”tyvärr är det väl så att många sportchefer 

är män och många av dem tror att vi kvinnor är intresserade av kvinnoidrott per automatik, 

vilket inte alltid är sant”, något som återigen tyder på stereotypiseringen som ofta följer med 

att vara en token.

 Liknande upplevelser berättar Gabriella Mohoff  om, som upplevde det ”inte så 

mycket nu, det har väl varit lite granna så. Av någon slags gammal tradition, så kan jag tycka 

mer att kanske inte att kraven har legat på mig utan att de inte har legat på någon annan 

snarare”. Och att ansvaret snarare lyfts bort från de manliga kollegornas axlar pekar även på 

att deras kompetens och deras arbete inte ska behöva nedvärderas med kvinnlig idrott, den 

som inte är lika statusfylld som de manliga normerande sporter som de vanligtvis bevakar 

och är experter på (jämför Cramer 1994, 169). 

 Lisa Johansson, som jobbat i lite mer en ett halvår som sportjournalist, har tydliga 

riktlinjer från hennes chef om att ansvaret att skriva om kvinnlig idrott inte ska läggas över 

på henne på grund av hennes kön. 

Min chef var väldigt tydlig med det där, att vi ska inte skicka dig på bara för att du är tjej, det 

kan bli så någon gång liksom men bara för att du är tjej ska du inte göra om ja till exempel 

gymnastisk, eller klassiskt kvinnliga idrotter, så. Det kan bli så ibland, men det är någonting 

som.. du måste få göra allt, säger han.

Lisa Johansson, ÖP/LTZ.

 Att det finns en uttalad policy ger Lisa Johansson en möjlighet att komma i från de 

mönster som andra respondenter vittnar om, att det kanske ändå hamnar på deras 

arbetsbord. Däremot så säger hon att hon ”inte gör lika mycket hockey till exempel som dom 

gör just för att jag har det alpina och för att det är mer att ta hand om”. De mer hegemoniskt 

maskulina sporterna hamnar på kollegorna, som hos de andra respondenterna.

 Samtidigt beskrev flera av respondenterna att de gärna lyfte kvinnliga idrottare och 

därför höll ett extra öga på sådana. Ett exempel är Marika Höghäll ”som försöker leta lite 
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mer” och Moa Höjer som menar att kvinnor ”har andra glasögon än män” och därmed har 

möjlighet att skriva andra saker. Det tyder på att respondenterna har en medvetenhet om 

den icke jämställda representationen och trots icke uttalade krav så finns det ett 

undermedvetet ansvar att bidra till en mer jämställd rapportering. I och med det uppstår ett 

intressant dilemma. Som Mohoff poängterade så behöver inte kvinnliga reportrar vara mer 

intresserade av kvinnlig idrott bara för att de är kvinnor, men eftersom det finns outtalade 

uppmaningar om att de ska hålla ett extra öga på kvinnliga idrottare så åläggs ändå ansvaret 

på de kvinnliga reportrarna (jämför Kanter 1977, 46). De manliga kollegorna slipper att ha 

koll, skaffa sig kunskap eller vetskap om de kvinnliga idrottarna eftersom det indirekt ska 

göras av den kvinnliga reportern. 

4.3 Omklädningsrummets vara eller icke vara
Samtliga respondenter tog under något tillfälle under intervjun upp det faktum att 

omklädningsrummet, där många intervjuer har gjorts tidigare av manliga kollegor, är ett 

obekvämt manligt territorium. Dels för att det innebär att de går in i ett rum med avklädda, 

stundtals nakna män, och dels för att dessa män inte sällan försöker göra situationen 

obekväm för de kvinnliga journalisterna, genom att exempelvis visa upp sig. Moa Höjer 

berättar att ”oftast är det inga problem alls. Eh, sen är det någon som tycker att det är kul att 

dra fram snoppen liksom för att provocera”. Marika Höghäll delar upplevelsen och berättar:

Jag tycker inte riktigt om att gå in i omklädningsrum, men han (tränaren) var verkligen så att 

"jo, men kom här så tar vi det här inne" och då var det en i det laget som jag kände som sen i 

efterhand berättade för mig att då hade liksom lagets stjärna bakom min rygg stått och gjort 

helikoptern.

Marika Höghäll, Norra Skåne.

Respondenterna upplever omklädningsrummet som ”jobbigt”, ”obekvämt” och ”ett praktiskt 

problem”. Framför allt på grund av att de går in i ett rum med nakna män, ett rum som kan 

uppfattas som privat, samtidigt som de förväntas göra sitt jobb – fixa intervjuer och skriva 

artiklar om matcherna. 

 Trots det har samtliga respondenter olika förhållningssätt till hur de agerar i 

situationer där det kan komma att krävas att de går in i omklädningsrummet. Vissa går inte 

in alls som Lisa Johansson och Marika Höghäll. Marika Höghäll menar att efter hon gick in i 

omklädningsrummet trots att hon helst undvek det, inte blev bortskrämd från att gå in, men 

att hennes tidigare känsla av att sätta en gräns och göra intervjuer utanför 

omklädningsrummet blev tydligare: ”jag vill inte bli föremål för någon sån här att man... 

någon löjeväckande grej”. Andra, som Moa Höjer, upplever sig numera tryggare i sin 

journalistroll och ”skiter i det och går in, sen får dom tycka vad dem vill”. 

 Att gå in och göra intervjuer i ett omklädningsrum är självklart problematiskt i 

grunden. Ett privat rum där idrottarna fortfarande är i sina offentliga roller som just 
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idrottsmän, en uppblandad och svårtolkad scen. Samtidigt visar bemötandet de får från 

idrottsmännen att journalisterna inte alls tas på allvar. Den kvinnliga sportjournalisten hånas 

och ges inte samma plats och auktoritet som sina manliga kollegor som utför samma arbete. 

Att inte tas på allvar, att misstas för någon lägre ner i hierarkierna, är en av de konsekvenser 

som tokens måste slåss mot (jämför Kanter 1977, 45). 

 Gabriella Mohoff och Ulrika Cummings berättar också att de har upplevt att de har 

misstagits för autografjägare när de inväntat spelarna till intervjuer utanför 

omklädningsrummen, ”de tog min penna och började skriva varpå jag sa ‘nejnejnej’” berättar 

Ulrika Cummings. Gabriella Mohoff har varit med om ett liknande scenario ”jag har blivit 

frågad när jag stod och väntade på en spelare utanför omklädningsrummet om jag stod och 

väntade på autografer”. 

 En manlig reporter i samma situation hade förmodligen aldrig misstagits för en 

autografjägare, idrottsmännen hade med en gång förstått syftet med deras närvaro och insett 

vad det var meningen vad de själva skulle göra i den situationen. När en kvinna, som 

fortfarande inte är en självklarhet utan snarare ett undantag i sådana sammanhang, och ska 

utföra precis samma jobb misstas deras avsikter och de förminskas omedvetet eller medvetet 

till autografjägare istället för en journalist. Att skapa sig legitimitet och slåss mot fördomar är 

något som tokens behöver göra i mycket stor utsträckning (jämför Kanter 1977, 46). 

 I Göteborg har de lokala journalistklubbarna uppmärksammat att de manliga 

journalisterna drar fördel genom att kunna gå in i omklädningsrummen och på så sätt får 

intervjuer gjorda snabbare. Det har gjort att de har jobbat hårt för att få igenom krav på att 

intervjuer ska göras utanför omklädningsrummet, oberoende kön på reportern. Gabriella 

Mohoff säger ”det måste vara likvärdiga spelregler, för annars så hinner inte vi” och ”vi måste 

kunna skicka den reportern vi vill skicka, vi kan inte behöva tänka på vilket kön den har och 

om vi då hinner få in en text till tidningen”. 

 Omklädningsrummet, den tvetydiga platsen där journalister förväntas utföra sitt 

dagliga arbete och spelarna byter om, markeras tydligt som ett manligt territorium av de 

manliga idrottarna. Mannen sätter reglerna, förhållningssätten och arbetsmiljön, kvinnorna 

får förhålla sig till dem precis (jämför Hirdman 2001, 91). De demonstrerar sin makt genom 

att förminska genom ord eller handling, exempelvis genom att visa sitt kön, återigen för att 

förevisa deras egen makt i förhållande till kvinnans lägre maktställning (jämför Hirdman 

2001, 84). De lokala journalistklubbarna i Göteborg har tagit till stora medel för att få bort 

det maktutövandet genom att låta alla journalister göra intervjuer utanför 

omklädningsrummet och vissa av respondenterna har tagit egna beslut i samma riktning, för 

att komma bort från ”det stängda fönstret” som exempelvis Lisa Johansson upplever 

omklädningsrummet. 

 Det är uppenbart att respondenterna blir reducerade till sitt kön när de kommer i 

närheten av omklädningsrummen. Istället för att tas på allvar och accepterats i sin roll som 

journalist så blir de så tydligt kvinnor, som ska förlöjligas eller inte respekteras i sin yrkesroll.  

Det kan också vara en reaktion på deras minoritet, att de syns mer i och med att de är 
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avvikande, enligt Kanters teorier. I och med att de syns och är avvikande får de inte samma 

bemötande som sina manliga kollegor, samtidigt som de blir en kontrast i och med sitt kön 

och behandlas därefter enbart som kvinna i en mansdominerad värld och inte som den 

yrkesrollen de är närvarande i.

4.4 Lilla gumman – att vilja synas och höras
Respondenterna upplever stundtals, i och med att det fortfarande är få kvinnor som arbetar 

som sportjournalister, att de behöver hävda sin plats. De är inte lika självskrivna som deras 

manliga kollegor, när det kommer till bemötande från personer som jobbar på 

konkurrerande tidningar eller personer de möter i exempelvis intervjusituationer. 

Jag kan ju störa mig på liksom att folk liksom ibland kan, om man sitter på en match, ofta är det 

lite äldre män som vill lära en saker och berätta hur det är och ja, inte mina kollegor kanske men 

sådana från andra tidningar som lite sådär "lilla flicka", så kan man ju uppfatta saker och ting. eh... 

så det kan vara jävligt irriterande och frusterande.

Moa Höjer, NSD.

Gabriella Mohoff upplever att kvinnor inom yrkeskategorin fortfarande inte är självklara och 

stundtals ifrågasätts, det finns de ”som inte förstår att det finns faktiskt tjejer som är 

intresserade av sport”. Hon minns en gång när en manlig journalist på en konkurrerande 

tidning frågade efter en presskonferens om det inte var ”tråkigt för er tjejer att lyssna på allt 

det här fotbollspratet”. 

 Förminskandet av det kvinnliga sportintresset är tydligt. I och med att kvinnor syns 

mer sällan som idrottsutövare (Jarlbro 2006, 79), upplevs sporten som mannens värld. 

Kvinnorna, både som idrottare och som journalister, blir det avvikande och onaturliga där 

mannen är normen och det eftersträvansvärda (jämför Boyle & Haynes 2009, 135).  

 Även Lisa Johansson har erfarenhet av liknande bemötanden, men från en ledare 

när hon skulle intervjua en spelare efter en match. Han ifrågasatte om hon ”inte var en av 

tjejerna på skolan” och sa att hon såg ”piffig ut” och ”jätteung”. Istället för att låta 

journalisten vara en journalist, förminskas hon både en och två gånger. Först genom att få 

kommentarer gällande sitt utseende och sedan gällande sin ålder. Tokens är mer synliga 

eftersom de inte tillhör det normala och de får kämpa mer för att få respekt och legitimitet 

(jämför Hardin & Whiteside 2009, 637). Lisa Johansson säger själv ”man vill bli tagen på 

allvar” och ”för mig var det inte en positiv sak att få höra att man ser ung ut eller oerfaren ut, 

eller piffig liksom”. 

 Ulrika Cummings som jobbat länge upplever att hon arbetat ihop respekt och så 

pass mycket kontakter att det är mer sällan som hon känner att hon måste hävda sin rätt att 

befinna sig på vissa platser på grund av sin yrkesroll: ”för dom ser mig som journalist på en 

gång, jag behöver inte förklara vem jag är. Tidigare var jag ju tvungen att i stort sett ha ut 

presskortet och då ’jaja, okej’...”. Den respekten och legitimiteten som krävs när man är en 

19



minoritet och inte tillhör normen gjorde att hon kände att hon ”betraktas som någonting vid 

sidan om”. Under sina många år som reporter på en och samma ort har omgivningen 

accepterat henne som en kvinna och sportjournalist, men ändå berättar hon att ”det vara 

bara för något år sedan jag blev kallad ‘lilla gumman’ och klappad på knät”. 

 Den ständiga kampen som det dels innebär att vara en minoritet, men dels också 

arbeta på ett manligt fält gör att kvinnorna vittnar om att de behöver kämpa för att 

rättfärdiga sin egen existens och uppfattas som sin yrkesroll och inte som något som inte har 

något existensberättigande. Även om det inte är ett motstånd de möter dagligdags, på 

redaktionen eller i varje intervjusituation, så berättar ändå varje respondenten om att det är 

lite som att jobba i motvind när man är kvinnlig sportjournalist.  

 

4.5 Avsaknad av genusplan
Trots att samtliga respondenter är medvetna om att kvinnor figurerar mer sällan på 

tidningssidorna och på tidningarnas webbplatser än män, så har ingen av redaktionerna 

särskilda jämställdhetsnormer eller en utarbetad genusplan för sitt redaktionella arbete. 

 Anledningarna som nämndes är ”rättviseskäl” med syfte på att det är fler manliga 

idrottare högre upp i divisionssystemen, eller att det finns mer ”framstående herrlag”. Andra 

redaktioner har haft redaktionella mål kring representationen i tidningen, men tagits bort. 

Gabriella Mohoff berättar exempelvis ”Vi måste värna om de läsare vi har och vi måste 

liksom de det dom vill, i grunden”.  

 Ingen av respondenterna tycker att det är orimligt att värdera de manliga sporterna 

och de manliga idrottsutövarna högre än de kvinnliga. Den hegemoniska maskuliniteten 

genomsyrar en slags allmän acceptans av dess högre status och dess sätt att underminera de 

kvinnliga utövarna, eller för den delen sporter som har mindre status men som har manliga 

utövare (jämför Fagerström & Nilsson 2008, 19). Den manliga normen och de förväntade 

manliga läsarna med som förväntar sig att få läsa om de högt uppskattade sporterna, likt 

fotboll och hockey till exempel, är de som det vurmas och som tidningen görs för. 

 När tidningarna försöker att få in nya läsare till sportsidorna så gör man det genom 

att vända sig från den vanliga sportrapporteringen och med det rent idrottsliga i fokus. 

Exempelvis genom att utarbeta en hälsosida som Södermanlands Nyheter och Ulrika 

Cummings gjort, ”så man får egentligen personer som kanske aldrig har, även killar då, som 

inte har varit sportintresserade tidigare att läsa”. Hälsosidan med fokus på träning, rör sig 

ifrån det klassiska och hegemoniskt maskulina för att se sig om efter en ny målgrupp. 

Konceptet har funkat och hälsosidan har varit verksam i flera år. Marika Höghäll som menar 

att ”vanliga sportläsare är ganska konservativa” gjorde en specialsida under ett par år för att 

möta andra läsare. Sidan gjordes med modeinslag sammanslaget med sport, varpå ”många 

kvinnor tyckte att det var roligt”.

 Istället för att vända sig till mindre sporter eller vända sig till sporter som man vet 

har fler kvinnliga utövare, väljer man att vända sig bort från det traditionellt sportsliga och 

söka sig mot sådant som gränsar mot annat redaktionellt arbete. Genom att söka i 
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gränslandet hoppas man finna personer som inte annars skulle läsa – personer som inte kan 

identifiera sig med det typiskt manligt normativa och som därför inte läser sporten i vanliga 

fall. Att det är kvinnorna på redaktionerna som får det som uppgift kan inte ses som särskilt 

uppseendeväckande, eftersom det inte är de manliga kollegornas ”grej”. 

  Ingen av sportredaktionerna som respondenterna arbetar på leds av en kvinna, utan 

har en manlig sportchef. Av de 74 tidningarna som undersöktes till studien finns det enbart 

sex kvinnliga sportchefer. Att de är så få kan ha en påverkan på hur man nyhetsvärderar och 

identifierar vissa sporter och händelser som mer viktiga än andra. Det vittnar även 

respondenterna om, att de som kvinnor får ”påminna om framför allt genusperspektivet” och  

föra en genusdialog på redaktionen om hur annorlunda kvinnor ibland beskrevs jämfört med 

män. Eller Moa Höjer som berättar att hon ”öppnat ögonen på mina manliga kollegor så att 

dom har lärt sig att tänka mer jämställt” och att hon vill ifrågasätta ”varför skriver vi om det 

här herrlaget när vi inte skriver om det här damlaget som är på samma nivå liksom?”. Det är 

kvinnorna som bär med sig andra perspektiv eller det kvinnliga perspektivet. Männen 

fortsätter gärna i samma hjulspår, eftersom deras maktposition inte kräver att något 

förändras för att de ska behålla sin normerande ställning (jämför Hirdman 2001, 84, 

Hirdman 2001, 93). 

4.6 Frånvaro av kvinnor
Kvinnliga sportjournalister är fortfarande få och respondenterna ser lite olika förklaringar till 

varför det ser ut som det gör. Bland annat nämns ”machokultur”,  att det är en 

”mansdominerad bransch” och det är ”grabbigt” och ”att det är så mycket män överallt”, 

vilket de tror kan skrämma iväg kvinnor från att vilja söka sig till yrket som sportjournalist. 

Sedan nämner bland annat Lisa Johansson att ”jag tror att det är många tjejer som inte tror 

att dom kan, att man måste vara expert på allt, vilket man absolut inte måste”. Ulrika 

Cummings är inne på samma spår och tror att det är för att ”man tror att man ska kunna så 

mycket”. Mansnormen är högst verksam i respondenternas ögon till varför kvinnor lyser med 

sin frånvaro. Mansnormen som säger att det är män som är sportintresserade och inte 

kvinnor (jämför Boyle & Haynes 2009,137-138, Kane 1996, 97-98). 

 Marika Höghäll tror att det även kan bero på ”att man är rädd för att man inte ska 

tas på allvar” och Moa Höjer menar att ”man måste ha lite vassa armbågar för att ta sig in och 

ta plats” och ”det är så att vara kvinna, man måste skrika lite högre för att synas”. Allting 

respondenterna själva pekar på är det som Kanter pekar på är svårigheter för en token, 

arbetsmiljön är dominerad av män vilket innebär att de sätter agendan och det blir en 

machokultur kvinnorna möter. Inledningsvis vill tokens bevisa att de kan och att de är värda 

jobbet, trots sin minoritetsposition, vilket nog kan vara avskräckande. Och det är svårare att 

ta plats, även om en syns tydligt, och att kunna påverka arbetsplatsen i den riktningen en 

själv vill (jämför Kanter 1977, 38-39).
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 För att branschen ska kunna förändras och få fler verksamma kvinnor som arbetar som 

sportreportrar i framtiden tror respondenterna på lite olika lösningar. Moa Höjer nämner att 

”det är för få förebilder”, så en lösning för henne är att profilera fler kvinnliga 

sportjournalister så att det syns att de finns. Även Gabriella Mohoff är inne på samma spår, 

att ”låta dom ta plats” och ”låta dom skriva tuffa krönikor, låta dom bli profilerade, låt inte 

bara männen göra poddar och tv-program”. 

 Lisa Johansson menar att ansvaret ligger på redaktionerna, att de bör interagera 

kvinnor mer och låta dem vara kvinnor även på sportredaktionen: ”man kan inte förvänta sig 

att dom ska komma in och vara precis en av grabbarna”. Även Gabriella Mohoff tycker att 

”det vilar jätte, jättestort ansvar på tidningsledningarna” och menar att man måste ”bryta 

mönstret uppifrån”. 

 Gabriella Mohoff poängterar också att avsaknaden av kvinnor inte bara syns på 

redaktionerna, utan är påtaglig inom den aktiva verksamheten ”det är manliga tränare i 

herrlagen och det är manliga tränare i damallsvenskan (...) Pia Sundhage är ett undantag 

någonstans och det är jättekonstigt”. Förbundskaptenen för det svenska damlandslaget i 

fotboll är alltså ett undantag från den annars mansdominerade världen. Även om idrottarna 

finns, så saknas det kvinnliga ledare. 

 Maktstrukturerna behöver alltså förflyttas, kvinnor ges utrymme och plats att visa att 

även dem har ett sportintresse och har kompetens inom området. Makten behöver rubbas, 

transporteras bort från mannen, överenskommelserna enligt genuskontraktet förhandlas om 

och kvinnans underlägsenhet ifrågasättas i större utsträckning för att förändra kvinnornas 

situation i den sportjournalistiska branschen (jämför Hirdman 2001, 84). 

5. Slutdiskussion
Syftet med denna studie var att ta reda på hur arbetsklimatet är för den kvinnliga 

sportjournalisten där hon är i minoritet. Dessutom ville studien ta reda på om redaktionerna 

aktivt arbetar med att förändra det ojämställda läget som det är på tidningssidorna i 

dagsläget. 

 Att det skulle vara ojämställda förhållanden på redaktionen är ingenting som 

respondenterna villigt erkänner när de talar om deras egen situation. De trivs med sina 

arbeten, sina arbetsuppgifter och arbetskamraterna. När de talar i termer om varför fler 

kvinnor inte väljer att bli sportjournalister eller inte söker sig till sådana jobb så sätter de 

däremot fingret på problematiken som är tydlig om man analyserar deras egna svar. De 

pratar om den manliga dominansen och den grabbiga kulturen. Det är någonting som de 

själva lärt sig att leva med, något som de möter varje dag och som de kanske inte längre 

tänker på i lika stor utsträckning. Åtminstone inte i den bemärkelsen att de reflekterar över 

att det skulle inverka negativt på deras egna tillvaro. 

 Men den grabbiga kulturen påverkar deras arbetsvardag. Den påverkar det de får 

skriva om, det påverkar bemötandet de får, det påverkar deras egna vilja att synas och höras 
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på redaktionen, känslan av att vilja tas på allvar. Att bemötas med respekt på sin arbetsplats. 

De svenska journalisterna uttalar sig inte lika negativt om sina arbetsplatser som exempelvis 

de amerikanska motsvarigheterna gör i forskningen som tas upp i teorikapitlet, trots att det 

är tydligt att de ofta möter samma motstånd. 

 Respondenterna lyfter fram sitt egna sportintresse som den största anledningen till 

varför de valt att arbeta som sportjournalister, men vurmar ändå för den manliga läsaren. 

Det i sig är inte särskilt märkligt eftersom den manliga läsaren är den erkända målgruppen, 

men med tanke på deras egna sportintresse borde de vara medvetna om att det finns 

sportintresserade kvinnor, förmodligen i större utsträckning än vad det ges plats för. Därför 

är det underligt att när de vill möta dessa kvinnor så vänder de sig från sport, i form av 

hälsosidor eller andra kompromisser, utan möta kvinnorna på arenorna där de finns. Hos de 

sporter de är intresserade av och som de är verksamma inom. 

 Vad som framkommer tydligt i analysen av respondenternas intervjuer är att det är 

svårt att vända sig mot de rådande maktstrukturerna. Inte minst eftersom man vänjs med 

dem och accepterar dem. Om det fanns en vision om att förändra och upptäcka nya saker 

inom sportjournalistiken så försvinner den när insikten om vem som bestämmer kommer. 

Den manliga hegemoniteten är fast förankrad i sportens värld och är således männens värld. 

Deras norm råder och kommer att råda tills någon successivt förändrar den. 

 Det blir särskilt tydligt när respondenterna berättar om omklädningsrummet. Där 

blir det tydligt att även om redaktionerna och reportrarna själva strävar efter att vara 

genusmedvetna eller efter att uppnå jämställdhet så är det inte alltid redaktionen bestämmer 

arbetsvillkoren för journalisterna. Personer de möter, personer de intervjuar och skriver om 

påverkar situationen likväl. Sportens värld domineras fortfarande av män, på 

sportchefspositioner, på ordförandeposter i idrottsföreningar och på tränar- och ledarposter, 

även i sporter som utövas av kvinnor. Det innebär att det kommer bli svårt för kvinnliga 

sportreportrar att uppleva jämställda förhållanden i exempelvis bemötande, förrän sporten 

förändras mer radikalt och involverar kvinnor på fler plan än som utövare av idrott.

 Respondenterna berättar även att det inte finns några utarbetade arbetsplaner för 

respektive redaktion för att förändra representationen av kvinnor och män, eller 

fördelningen av sporter för den delen. På en del redaktioner har det funnits, men tagits bort 

och på andra har det aldrig existerat. Det kanske handlar om okunskap från sportchefers håll, 

eller ovilja att förändra eller möjligtvis rädsla för att förändra ett koncept som fungerar. 

Tidningsbranschen instabilitet påverkar självklart även sportsidorna, vilket kan påverka 

sportchefernas vilja att tänka nytt i den bemärkelsen. 

 En annan förklaring kan vara just att det är så få kvinnor på maktpositioner på 

sportredaktionerna. Av de 74 redaktioner som är med i urvalet finner vi sex kvinnliga 

sportchefer. Huruvida de har implementerat ett tydligare genustänk låter jag vara osagt, men 

med tanke på vad de kvinnliga respondenterna vittnar om, att de själva gärna tänker på det 

kvinnliga perspektivet, letar upp kvinnliga idrottare och liknande så skulle det kunna vara så 

att en kvinna på en sådan maktposition skulle kunna påverka genusarbetet i positiv riktning. 
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Det skulle även kunna påverka den framtida rekryteringen, att kvinnor gärna anställer 

kvinnor. Genom att männen hålls kvar på den makten, den som både bestämmer över 

innehållet och den som anställer genom sin sportchefsroll är det mindre chans att något 

förändras inom en snar framtid på svenska redaktioner. 

 Att arbeta som kvinnlig sportreporter visar att vara minoritet på en arbetsplats inte 

alltid är så lätt. Samtidigt så är allting inte svart och vitt, bara för att man möter motstånd 

och motgångar så har man någon gång sökt sig till yrket på grund av ett genuint 

sportintresse. Det väger ofta tyngre än att låta minoritetsbekymmer ta för stor plats. De 

anpassar sig och ibland tar hjälp av fackföreningar för att få bättre arbetsvillkor. Om fler 

kvinnor skulle börja arbeta som sportreportrar på svensk lokalpress så skulle de svårigheter 

som kommer med att vara en token så småningom att försvinna. Kvinnor skulle bli en 

självklarhet på redaktionerna och så småningom skulle det mest troligt också bli en 

självklarhet även på tidningssidorna.  

6. Förslag till fortsatt forskning
Genom att studera resultaten till min studie har ett flertal idéer kommit till hur man kan 

vidareutveckla detta forskningsområde. Bland annat skulle det vara intressant att testa tesen 

om att kvinnliga sportchefer bedriver en annorlunda sportbevakning jämfört med dess 

manliga motsvarighet. Det skulle kunna göras genom att göra en kvantitativ studie och mäta 

artiklar med olika variabler under en särskild tidsperiod. För att kunna få en mer 

generaliserbar studie anser jag att det kan vara bra om det finns förutsättningar att göra detta  

både under en längre period och med ett lite större antal tidningar, med två eller tre 

tidningar med manliga sportchefer och lika många med kvinnliga sportchefer. Med ett 

mindre urval kan det nog vara svårt att kunna utröna eventuella mönster och inte enskilda 

sportchefers sätt att sätta sin redaktions agenda. 

 En annan potentiell studie skulle kunna vara att gå ännu mer in på Rosabeth 

Kanters begrepp token. Istället för att göra en bredare tokenanalys som jag har gjort skulle en  

istället kunna fokusera på stereotypiseringen, som även framkommer tydligt i min studie, 

men som inte ges något större fokus. Då skulle en exempelvis kunna rikta in sig på kvinnliga 

sportjournalister som är verksamma i radio- och tv-branschen, dels för att de hörs och syns 

mer och dels för att de inte var med i urvalet i denna studie. 

  Det skulle också vara intressant att göra en hel kartläggning kring vart de kvinnliga 

sportjournalisterna jobbar, om det är som frilans, vikarier eller om det är i andra mediala 

sammanhang än det som jag har kartlagt i den här studien. Då skulle man kunna göra en 

blandad studie, i form av både kvantitativ och kvalitativ. Den kvalitativa delen skulle kunna 

fokusera på att intervjua journalister ur respektive grupp höra om fördelar och nackdelar 

med respektive anställningssätt, om det är självvalt eller om det är påtvingat av exempelvis 

situationen på arbetsmarknaden för journalister i dag.
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8. Bilagor
Bilaga 1 – Intervjuguide

BAKGRUND
• Hur har din journalistiska karriär sett ut?
• Hur kommer det sig att du ville bli sportjournalist?
• Hur många jobbar på din sportredaktion? Hur många tjejer gentemot killar? 
• Hur ser arbetsfördelningen ut på redaktionen? 

- finns det enskilda sporter vissa personer täcker eller delar ni på arbetet? 
- när det kommer till både bevakning och till exempelvis anställning, finns det någon 

jämställdhetsnorm från redaktionens håll? 

YRKESROLL
• Vad är det svåraste i din yrkesroll? 
• Definiera vad en bra sportjournalist är. Alternativt: 
• Vilka egenskaper tycker du att det är viktigt att ha som sportjournalist?
• Hur upplever du att det är att jobba som kvinna och sportjournalist? 

• Upplever du att det stundtals blir ensamt? 
• Hur har det förändrats över tid? 

• Hur blir du bemött? Ge exempel. 
• Hur är din relation med dina kollegor? 
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• Hur har andra reagerat när du berättat vad du jobbat med, personer utanför branschen? 

GENUS
• Upplever du att det finns krav på att du som kvinna ska bevaka mer kvinnlig idrott eller 

kvinnliga idrottare?  
• Det finns en bild av att fler män är sportintresserade än kvinnor. Hur sann upplever du att 

den är?
• Varför tror du att det är färre kvinnor som söker sig till yrket som sportjournalist? 
• Hur tror du att man ska få fler kvinnor att vilja jobba som sportjournalister?
• Finns det situationer du upplever att det är en fördel att vara tjej? 
• Finns det situationer du upplever att det är en nackdel att vara tjej? 

FRAMTID
• Hur tror du att branschen kommer att se ut om tio år?
• Vad tror du att du själv gör om tio år? Vill du jobba kvar som sportjournalist?

Trankskribering av samtliga intervjuer finns att tillgå vid behov. 

Bilaga 2 – Sammanställning av kvinnliga sportjournalister på 
Svenska dagstidningar

1. Arbetarbladet – inga tjejer 
2. Barometern – en kvinnlig inhoppare som mest jobbar med kultur och nöje
3. Blekinge Läns tidning – en frilansare
4. Borås Tidning – en kvinnlig sportjournalist
5. Bohuslänningen – en kvinnlig sportchef
6. Corren  – inga tjejer
7. DalaDemokraten – inga tjejer
8. Dalarnas Tidningar – inga tjejer
9. Elfsborgs Läns Allehanda – inga tjejer
10. EnköpingsPosten - inga tjejer
11. Eskilstuna Kuriren– en kvinnlig sportjournalist 
12. Folkbladet Norrköping – frilans.
13. Folkbladet Västerbotten – delar med VK, en kvinnlig sportjournalist
14. Fagerstaposten – inga tjejer
15. Gävle Dagblad – inga tjejer
16. Göteborgs-Posten – gabriella.mohoff@gp.se  annika.cordes@gp.semailat gabriella intervjuad 
17. Gotlands Tidningar  –inga tjejer
18. Gotlands Dagblad – inga tjejer
19. HallandsNyheter – inga tjejer
20. Hallands Posten – inga tjejer
21. Helsingborgs Dagblad – inga tjejer
22. Hudiksvalls Tidning – inga tjejer
23. Jönköpings-Posten – inga tjejer 
24. KatrineholmsKuriren – inga tjejer
25. Kristianstadsbladet – inga tjejer
26. Karlskoga-Kuriren/Karlskoga-Tidningen - en kvinnlig sportjournalist
27. Kungsbacka-Posten –  en kvinnlig sportchef
28. Laholms tidning - inga tjejer
29. Ljusdals-Posten – inga tjejer
30. Ljusnan i Hälsingland – inga tjejer
31. Länstidningen i Jämtland – delar sport med ÖP, Lisa Johansson.
32. Länstidningen i Södertälje – inga tjejer
33. Motala Vadstena Tidning – inga tjejer 
34. Nerikes Allehanda – inga tjejer
35. NorrbottensKuriren – en kvinnlig sportjournalist
36. Norrköpings Tidningar – inga tjejer
37. Norrtelje Tidning – inga tjejer
38. NSD – Moa Höjer moa.hojer@nsd.se 
39. Norran – en kvinnlig sportjournalist
40. Norra Skåne – Marika Höghäll 0706-333771, intervjuad
41. NynäshamnsPosten – en kvinnlig sportjournalist
42. Nya Wermlands Tidningen – inga tjejer
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43. Oskarshamns-Tidningen Barometern  – inga tjejer
44. Piteå Tidning – inga tjejer
45. Sala Allehanda – inga tjejer
46. Skaraborgs Allehanda – inga tjejer
47. Skånska dagbladet – frilansare
48. SmålandsPosten – inga tjejer
49. Smålandstidningen - inga tjejer, vik ibland
50. Smålänningen (obs 5 dagars-utgv.) en kvinnlig sportchef!
51. Sundsvalls Tidning – en kvinnlig sportchef!
52. Sundsvalls Dagblad – samma som ST
53. SydÖstran – inga tjejer
54. Sydsvenska Dagbladet – en kvinnlig sportchef 
55. Södermanlands Nyheter – ulrika.cummings@sn.se intervjuad.
56. Söderhamns-Kuriren – inga tjejer
57. Tidningen Ångermanland – inga tjejer
58. Trelleborgs Allehanda – inga tjejer
59. Trollhättans Tidning – inga tjejer 
60. Tranås Tidning – inga tjejer
61. Ulricehamns Tidning – en kvinnlig allmänreporter nu, bytt nyligen från sporten.
62. Uppsala Nya Tidning – inga tjejer
63. Vestmanlands Läns Tidning –en kvinnlig allmänreporter som bytt nyligen från sporten.
64. Vetlanda-Posten  – inga tjejer
65. Vimmerby Tidning – inga tjejer
66. Värmlands Folkblad – inga tjejer
67. Västerbottens Kuriren – en kvinnlig sportjournalist, delar med Folkbladet.
68. Västerviks Tidningen – en kvinnlig sportchef
69. Ystads Allehanda – frilansare, inga tjejer
70. ÖlandsBladet – inga tjejer
71. Örnsköldsviks Allehanda – inga tjejer
72. ÖstersundsPosten – Lisa Johansson, intervjuad. 
73. Östgöta Correspondenten – inga tjejer
74. Östra Småland – inga tjejer

Listan är sammanställd utifrån http://www.ts.se/mediefakta-upplagor/dagspress/, hämtad 2015-02-10, kartläggningen 
gjordes mellan 6-10/2 2015. Tidningar av mer kvällstidningskaraktär eller tidningar som inte kategoriseras som 
lokaltidningar har exkluderats ur urvalet, exempelvis Dagens Nyheter och Expressen. 
Namnen på de övriga kvinnliga sportjournalisterna samt sportchefer har tagits bort ur denna sammanställning då 
de inte har kontaktats och godkänt att deras namn finns med. 
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