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Abstract 

Den här uppsatsen behandlar könsrepresentationen inom sportjournalistiken, där två av Sveriges 

största tidningar är granskade. Titeln på uppsatsen är ”Sportjournalistik: Vem får vara med?” och 

är skriven av Philip Trollér och Anton Unosson som studerar Medie- och 

kommunikationsvetenskap, som är en del av institutionen för kommunikation och medier på 

Lunds universitet. Uppsatsen skrevs på höstterminen 2012 och var en del av fortsättningskursen i 

Media och kommunikation, som har kurskoden MKVA:21. Undersökningen redogör för hur 

könsfördelningen och arbetsfördelningen ser ut i de medierna som granskats. Även om 

journalistens kön har betydelse för artikelns placering, betydelse och inflytande, samtidigt som 

frågor kring journalisters karriärmöjligheter behandlas. Teorin behandlar journalistyrkets historia 

och karaktär, men även kopplingen till sport förekommer. Framförallt står förhållandet mellan 

kvinnliga och manliga journalister i fokus. Kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalys 

är de metoder som använts för att analysera våra artiklar. De här artiklarna valdes från en 

bestämd tidsperiod och granskades via mediearkivet. Sportjournalistiken är ett område som 

domineras av männen, och ytterst få kvinnor finns i branschen. Såväl chefer som anställda är i 

regel män.  
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Bakgrund och syfte 

Vi bestämde oss för att granska könsrepresentationen bland sportjournalisterna i två av Sveriges 

ledande tidningar. Undersökningen berör olika aspekter av sportjournalistiken i de valda 

tidningarna, men fokus ligger på könsrepresentationen inom sportjournalistfältet. Tidningarna 

som granskats är Aftonbladet och Sydsvenskan. Motiveringen till valet av de här tidningarna var 

den intressanta aspekten att jämföra resultatet av de både tidningarna, då de skiljer sig rejält i 

beskaffenhet. Aftonbladet är en rikstäckande kvällstidning, en väldigt populär sådan, samtidigt 

som Sydsvenskan är den ledande nyhetstidningen i Skåne och är därmed lokalt förankrad. Det är 

även ett tämligen outforskat område, som redogörs för i stycket om tidigare forskning, vilket gör 

undersökningen extra spännande. 

Idrottsutövandets utveckling 

För att kunna dra förnuftiga och kloka slutsatser av forskning kring könsrepresentationen inom 

sportjournalistiken är det viktigt att veta hur de olika områdena är uppbyggda, i det här fallet 

sport och journalistik. Vilken bakgrund de har, vad som präglar dem och vad som genom 

historien har präglat dem. Sport har i största allmänhet, precis som mycket annat i samhället, 

varit något som formats av männen. Från att ha varit en sysselsättning som varit förknippad med 

överklassen, växte sig sport och idrottsutövande till något betydligt mer folkligt under 1800-

talets senare delar. Under 1900-talets första decennier tog intresset för utövande av olika sorters 

sport fart på allvar, och det blev successivt mer accepterat bland folkrörelsen att ägna sig åt 

sådana förnöjelser (Wallin, 1998:43ff). Men det var i huvudsak männen som ägnade sig åt idrott. 

Kvinnliga idrottare förekom, men i väldigt begränsat antal eftersom det fanns en allmän åsikt 

som menade att kvinnor enbart skulle idrotta av hälsoskäl. Det erhölls tydliga restriktioner om att 

kvinnor inte skulle ägna sig åt grenar som fokuserade på fysisk styrka i kombination med kraft 

och uthållighet, då det ansågs oestetiskt och okvinnligt. Det var egentligen inte förrän på 1950-

talet som det på allvar accepterades att kvinnor utövade mer fysiskt krävande idrotter (ibid.:90). 

Det stod alltså tidigt klart att sport var avsett för männen, där de fysiska egenskaperna skulle stå i 

centrum och mannen var normen och kvinnan var undantaget. 

Journalistik och kvalitet kontra populärpress 

Journalistik kan i stora drag delas in i två kategorier, som förespråkar två olika typer av 

nyhetsrapportering. Populärjournalistiken tenderar, till skillnad från kvalitetsjournalistiken, att 
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lägga mer fokus på sensationsnyheter och underhållning, snarare än ekonomiska och politiska 

angelägenheter. Rapporteringen rörande det institutionella och långsiktiga behandlas istället mer 

genomgående av kvalitetspressen, som är populärjournalistikens raka motsats (Dahlgren & 

Sparks, 1992:38f). Man kan dra paralleller till den situation i tv-branschen som råder mellan 

public service- och kommersiellt styrda tv-bolag. Där SVT som representant för public service 

har för uppgift att utbilda folket samt producera objektiv och seriös television. Som kommersiellt 

bolag däremot, handlar allt om profit där reklamen är en absolut nödvändighet för att kanalerna 

ska kunna överleva. I den här studien står kvällstidningen Aftonbladet för det 

populärjournalistiska inslaget, medan Sydsvenskan i egenskap av dagstidning representerar 

kvalitetspressen. 

De här två medieaktörerna arbetar med helt olika förutsättningar. I enighet med sin ställning som 

kvalitetstidning måste Sydsvenskan hela tiden vara omsorgsfulla i sitt agerande, för att just få 

behålla den position som de lagt grunden till i över hundra år. Aftonbladet har emellertid ett 

större svängrum i den bemärkelsen, som populärjournalistisk tidning är man inte lika beroende 

av ett välrenommerat anseende, de får läsare ändå. Naturligtvis kan inte Aftonbladet agera hur 

som helst bara för att de verkar inom populärpressen, men tydlig skillnad finns i hur de både 

aktörerna är verksamma då Sydsvenskan till synes har ett större ansvar gentemot sina läsare och 

samhället, i och med deras befattning som kvalitetstidning. 

Syfte 

Det huvudsakliga skälet till vårt ämnesval är att såväl sport som journalistik har en betydande 

roll i dagens samhälle. Sport är numera en väldigt utbredd kulturinstitution och berör miljontals 

människor. Journalistiken har spelat stor roll i sportens utveckling, då den mediala 

rapporteringen är en av de främsta orsakerna till sportens enorma expansion. Det är inte bara ett 

intressant ämnesområde, utan det är även viktigt att uppmärksamma och studera 

könsrepresentation och jämställdhet inom detta område.  Vi reflekterade över 

könsrepresentationen inom sportjournalistiken och reagerade på det faktum att kvinnorna på 

fältet verkade vara av kraftig minoritet. Då bestämde vi oss för att det var ett ämne vi ville 

studera närmare. Jämställdhet är en fråga som diskuterats flitigt på senare tid, och är intressant i 

såväl ett samhälleligt som ur ett medie- och kommunikationsperspektiv. Sporten är en av de 

största kulturinstitutionerna i samhället och sportrapporteringen tar stor plats i dagens medier. 
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Vidare är vi medvetna om att sporten rent historiskt dominerats av männen, därför ville vi 

undersöka om det även gällde sportjournalistiken.            

Frågeställningar 

Undersökningen är uppbyggd utifrån fyra frågeställningar som är formulerade på följande vis:  

 Hur ser könsfördelningen ut i de medierna som granskats? 

o Hur många kvinnor respektive män arbetar på tidningarnas sportredaktioner?  

 Hur ser arbetsfördelningen mellan könen ut i de medierna som granskats? 

o Hur många artiklar är skrivna av kvinnor respektive män? 

o Beroende på kön, skiljer det sig vilka sporter som journalisten oftast skriver om? 

 Finns det könsrelaterade samband vid granskning av journalisternas artiklar i form 

av dess placering? 

o Beroende på kön, skiljer det sig på vilket sidnummer journalistens artikel hamnar? 

 Påverkar journalistens kön möjligheterna till befordran inom organisationen eller 

branschen? 

Tidigare forskning 

När det kommer till tidigare forskning kring könsrepresentation inom sportjournalistiken är det 

tydligt att utbudet av tidigare studier inom det specifika ämnet är ganska begränsat. Att döma av 

det material som samlats in är det påtagligt att det gjorts mycket forskning kring journalistik och 

genus som enskilda ämnen. Undersökningar som rör vilka möjligheter media har att påverka sin 

publik, hur män och kvinnor framställs olika beroende på kön och den manliga dominansen inom 

sporten, är synnerligen vanligt förekommande. Däremot är forskningsprojekten färre när det 

kommer till vem som producerar, och vad som produceras inom media i allmänhet, och tidningar 

i synnerhet. Det här är något som tas upp och diskuteras i Birgitta Neys bok Kraftfält: forskning 

om kön och journalistik. De delar av boken som vi fokuserat på handlar i stora drag om hur 

kvinnliga journalister blivit granskade, och hur kvinnan successivt tagit sig in på det 

journalistiska fältet, samt de diskussioner om hur mycket som är outforskat gällande kopplingen 

mellan kön och journalistik. Boken präglas av återkommande resonemang om att kvinnan som 

producent av journalistik, ofta hamnar i skymundan och inte får den uppmärksamhet som hon 

förtjänar (Ney, 1998:84).  
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Vid granskning av genus och tidigare forskning på allmän nivå, finns det som sagt ett väldigt 

stort utbud. I takt med att samhället förändrats, intresset och medvetenheten om olika 

genusfrågor blivit större har också diskussionen om hur män och kvinnor skildras i media 

kommit att uppmärksammas allt mer. David Gauntlett är en av de som flitigt diskuterar 

genusfrågan i sin bok Media Gender and Identity. Boken präglas av en diskussion kring genus 

och media i stort, och förbindelsen där emellan. Gauntlett jämför vilka skillnader som finns i 

dagens mediala framställning av män och kvinnor, gentemot hur det har sett ut historiskt 

(2002:90). Han lägger till stor del vikt vid hur människor, beroende på kön rent visuellt 

framställs, snarare än på de som producerar. Vilket gör att hans slutsatser kring genusfrågan ger 

oss en god grund att stå på i jämställdhetsfrågan. Vår granskning av könsrepresentationen inom 

sportjournalistiken kan förstås med hjälp av Gauntletts resonemang, eftersom undersökningarna 

är gjorda i samma bransch. 

Monica Löfgren-Nilssons forskning om arbetsklimatet på nyhetsredaktioner ligger nära vårt 

ämnesval. I arbetsrapporten diskuterar hon klimatet som råder på nyhetsredaktioner, och om det 

beroende på kön finns skillnader i hur journalisten upplever det. Löfgren utför såväl kvalitativa 

som kvantitativa studier för att få svar på sin frågeställning. I rapporten har hon bland annat gjort 

undersökningar där journalisternas kön och arbetsplats granskas, och där hon sedan utifrån 

resultatet drar slutsatser kring det utforskade ämnet (Löfgren, 1993:8). Denna typ av 

undersökning gäller, som tidigare nämnt nyhetsredaktioner i allmänhet, men forskningen står 

ändå väldigt nära vårt ämnesval.  

En forskningsartikel skriven av Hardin och Shain, som i huvudsak handlar om kvinnors 

begränsade förekomst inom sportjournalistiken och den bristande jämställdhet som råder inom 

yrket, är ytterligare ett exempel på tidigare forskning som kan anknytas till vårt ämnesområde. 

Deras forskningsartikel bygger delvis på en enkätundersökning, som riktar sig till kvinnliga 

sportjournalister och innehåller frågor som rör deras karriärval, arbetssituation och möjligheten 

till befordran. Undersökningen har såväl kvantitativa som kvalitativa inslag, där fokus 

genomgående ligger på att studera hur de få kvinnor som finns inom branschen upplever sin 

arbetssituation. I artikeln redovisar forskarna en studie från 2005, gällande hur många 

journalister som är män respektive kvinnor. Undersökningen redogör ett resultat som påvisar att 

endast 11 % av världens journalister år 2001 var kvinnor (Hardin & Shain, 2005:1). I artikeln 
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redovisas också resultatet från de kvalitativa undersökningar som Hardin och Shain själv gjort, 

där kvinnliga journalister blivit tillfrågade om hur de upplever sin arbetssituation i ett bevisligen 

väldigt mansdominerat yrkesområde. Resultatet från de svarande åskådliggör att det råder en 

generell uppfattning om att kvinnliga journalister känner sig diskriminerade och ofta väldigt 

orättvist behandlade. I undersökningen uppkommer också diskussioner om hur svårt det är för 

kvinnor att lyckas och göra karriär, samtidigt som de förväntas ansvara för familjangelägenheter. 

Sammantaget kan det konstateras att artikeln definitivt är en typ av tidigare forskning som kan 

kopplas till det ämnesområde som vi har granskat. Nämnas bör dock att deras undersökningar 

har sin grund bland amerikanska kvinnor, som är aktiva inom journalistskrået, medan vår studie 

gäller svenska journalisters arbetssituation. Det här kan naturligtvis innebära vissa kulturella och 

sociala skillnader. Det faktum att utbudet av forskning inom vårt precisa ämne är relativt 

begränsat gör vår undersökning särskilt intressant.  

Metod 

Den kvantitativa innehållsanalysen är den dominerande metoden i vår undersökning, men för att 

få en djupare inblick i några frågeställningar har även textanalys använts, som är av mer 

kvalitativ natur. Den kvantitativa innehållsanalysen valdes för att det är ett lämpligt 

tillvägagångssätt när man ska bearbeta större material för analys. Kvantitativ innehållsanalys är 

ett bra hjälpmedel vid jämförelser av olika medier, och är en användbar metod när man ska 

omvandla det enskilda till en generell slutsats (Ekström & Larsson, 2010:119).  På detta vis har 

vi arbetat när Aftonbladets och Sydsvenskans jämfördes. Vi ville fördjupa oss i några 

frågeställningar och använde textanalys, som vid kvalitativa analyser är en användbar metod. 

Konsekvensen av att ha frågeställningar som rör artiklarnas innehåll och betydelse gör att 

textanalys automatiskt blir den kvalitativa metoden som tillämpas. Østbye tar upp detta i ett 

kapitel som handlar om just textanalys som kvalitativ metod (2003:63). 

Insamling av empiriskt material 

Vi valde att granska artiklar från Aftonbladet och Sydsvenskan som skrevs första veckan av de 

Olympiska spelen i London år 2012. Valet att studera artiklar från rapporteringen av OS 

motiverades med att evenemanget är ett av världens största och ses av människor från alla 

världens hörn. Tävlingarna innefattar dessutom både manlig och kvinnlig idrott, till skillnad från 

om exempelvis ett världsmästerskap i fotboll hade studerats, där männen och kvinnornas 
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turneringar är åtskilda. Den mediala rapporteringen från mästerskapet är extremt omfattande, och 

både Aftonbladet och Sydsvenskan hade gjort stora satsningar på det i form av separata bilagor 

varje dag. En vecka var tillräckligt omfattande för att kunna dra rimliga slutsatser och 

jämförelser, och vårt forskningsprojekts storlek gjorde att granskning av en längre tidsperiod 

hade blivit för tidskrävande. Insamlingen utfördes genom att alla artiklar som rörde OS under 

denna period i våra valda tidningar togs med i beräkningen. Artiklarna samlades in med hjälp av 

Mediearkivets databas. När artiklarna granskades fokuserades det på tre aspekter: hur många 

artiklar som var skrivna av män respektive kvinnor, på vilken sida i tidningen artikeln var 

placerad och vad journalisterna skrev om. Forskningen började med att räkna antalet manliga och 

kvinnliga sportjournalister på respektive redaktion. En förteckning av Aftonbladets 

sportredaktion hittades på deras hemsida, medan vi fick kontakta Sydsvenskans sportsektion via 

mail för att få information om hur deras redaktion var uppbyggd. Genom att undersökningen 

hade både kvantitativa och kvalitativa frågeställningar, utfördes insamlingen och analysen av 

materialet på två olika sätt, därmed får undersökningen hög validitet. Med tanke på utformningen 

av frågeställningarna var valet av insamlingsteknik tämligen enkelt. Vi reflekterade över om 

utförandet av undersökningen hade kunnat ske på ett annat sätt, men kom fram till att den 

insamlingsteknik och avgränsning vi valde lämpade sig bäst för forskningen.  

Metodkritik  

När det gäller val av metod och eventuella brister i den mer kvantitativa delen av 

undersökningen, talar Best om att ingen statistikbaserad fakta är obestridlig. Man kan alltid 

ifrågasätta hur statistiken har tagits fram, hur den är avgränsad, tolkad och definierad av 

forskarna (Best, 2001:31). Eftersom vårt empiriska material behandlar en förhållandevis kort 

tidsperiod, kan våra slutsatser diskuteras. Kan vetenskapliga slutsatser dras utifrån en så 

begränsad undersökning? Oavsett så är det viktigt att vara medveten om att statistiska resultat 

inte alltid berättar hela sanningen. Andra problem som kan leda till missvisande statistik är 

felaktig definition av forskningsfrågan. När man ska forska om ett socialt problem är det viktigt 

att man har ett svar på frågan: vad är det för typ av problem man vill ha svar på? En tydlig och 

begriplig definition av forskningsfrågan ger möjlighet till ett mer tillförlitligt forskningsresultat 

(ibid.:39). I vårt fall kan man diskutera definitionerna av begreppen könsrepresentation och 

jämställdhet. Vi har försökt ha en bred definition som både kvantitativt räknar hur många 
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kvinnor respektive män som arbetar på våra tidningar, men även försökt hitta djupare mönster 

och underliggande strukturer genom kvalitativ metod.  

På det sätt som frågeställningarna utformades och vilka metoder som användes, fick vår 

undersökning hög reliabilitet. När vi bestämde oss för vilken insamlingsteknik som skulle 

användas, diskuterades möjligheten att intervjua sportjournalister angående könsrepresentationen 

på deras redaktion. Men för att få en så objektiv bild av vår forskning som möjligt valde vi att 

avstå från detta och istället använda oss av textanalys och egenutförda kvantitativa 

undersökningar.   

Teori 

Horisontell och vertikal segregation 

Rosalind Gill använder begreppen horisontell och vertikal segregation när hon diskuterar 

genusproblematiken inom journalistyrket. Hon menar att journalistik, precis som de flesta andra 

medierelaterade yrken, länge har dominerats av män. Den horisontella segregationen redogör för 

att majoriteten av kvinnorna inom medierelaterade yrken är koncentrerade till 

lågstatuspositionerna inom industrin. Vilket i första hand gäller support- och 

administrationsyrken. Den vertikala segregationen syftar till att även om en kvinna och en man 

har samma befattning, kan det fortfarande finnas signifikanta löneskillnader dem emellan. 

Segregationen rör även de hierarkiska strukturer som genomsyrar fältet där männen mer frekvent 

förekommer på chefspositioner och andra styrande organ (Gill, 2007:121). 

Jämställdhet inom sportjournalistik 

Begreppet i fråga är omtalat och kan vara svårt att definiera, då det finns olika typer av 

jämställdhet. Nationalencyklopedin definierar det som att män och kvinnor har samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter i livet och det förutsätter att makt och inflytande är 

fördelat. Samtidigt ska alla ha jämbördiga förutsättningar att söka arbete, ha tillgång till 

utbildning och ansvar för hem och barn (www.ne.se). 

Det femte kapitlet av Linda Fullers bok Sport, rethoric and gender redogör för Winifred Blacks 

liv som kvinnlig sportjournalist under sent 1800-tal. Under pseudonymen ”Annie Laurie” var 

hon en av de första journalisterna att skriva om sport, när denna genre av journalistik växte fram 

http://www.ne.se/
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under decennierna 1880 och 1890. Hon var den första kvinnliga journalisten att skriva om en 

boxningsmatch i amerikansk press, och fick även göra en intervju med en tungviktsboxare. Hon 

skrev sedan om flera olika sportevenemang genom att infiltrera evenemangen utklädd till en 

man, hon var A Woman in a Man’s World precis som kapitlet heter. Hennes sätt att skriva blev 

hon genast känd för och även hennes sätt att använda sporten för att jämföra könsroller i det 

amerikanska samhället (Fuller, 2006:65f). 

Bristande jämställdhet inom sportjournalistyrket är något som Hardin och Shain tar upp i sin 

forskningsartikel där kvinnors representation på fältet ligger i fokus. Journalistyrket i allmänhet 

har alltid varit något som präglats av männen, men det finns ingen avdelning inom branschen 

som är så pass dominerad av männen som sportsektionen. Sporten har länge ansetts vara ett fält 

för männen, således har sportjournalistiken blivit präglad på samma sätt. Det handlar inte enbart 

om hur många kvinnor respektive män det finns inom skrået, utan också om vilka positioner de 

har och om man beroende på kön har likartade möjligheter att utvecklas och ta sig uppåt i 

hierarkin. Hardin och Shain menar utifrån sin forskning att de möjligheterna inte finns, och att 

kvinnliga journalister som opererar på fältet ständigt diskrimineras på olika sätt. I 

forskningsartikeln diskuteras också jämställdhetsfrågan, har utvecklingen inom jämställdhet gått 

så långt som det målats upp? Flera sportredaktioner är fortfarande utan kvinnor, och manliga 

yrkesmän på fältet finner inte det förvänt. Enligt artikeln finns det samtidigt kvar en ålderdomlig 

syn som beskriver kvinnor inom journalistiken som något onaturligt. Hardin och Shain menar 

vidare att ett jämställt journalistskrå är något som är extremt långt ifrån verkligheten (Hardin & 

Shain, 2005:1ff). Kvinnors chans, dels att kunna få arbete som journalist men också att kunna bli 

integrerade såväl hos medarbetare som hos läsarna, är inte i närheten av lika stora som männens 

möjligheter. Kvinnliga journalister saknar många av de privilegier som männen har, endast för 

att de tillhör det kön som inom fältet inte betraktas som norm (ibid.:3).               

Hardin och Shain tar också upp en annan problematik som rör sportjournalister av det kvinnliga 

könet, nämligen att kombinera arbetsliv med privatliv. De menar att balansen mellan arbete och 

familj fungerar som en separerande könslinje, och att detta dilemma endast gäller kvinnliga 

sportjournalister. Familjeangelägenheter såsom giftermål och barn påverkar kvinnornas karriär, 

genom att hela tiden vara fast i en ständig dragkamp mellan rollen som karriärkvinna kontra fru 

eller moder. De här könsrelaterade olikheterna som gäller såväl familje- som arbetsrollen, är en 
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av anledningarna till att kvinnor som tidigare nämnt oftast förpassas till lågstatuspositionerna 

inom fältet (Hardin & Shain 2005:4). I den tredje och sista frågan i forskarnas 

enkätundersökning fördjupar de sig i hur de kvinnliga sportjournalisterna känner inför 

möjligheter till befordran från sin nuvarande tjänst. Som bakgrund till frågan tar man upp 

diskriminering utifrån kön av diverse chefer och utgår från att kvinnor har större svårigheter att 

avancera inom ett företag, för att de är just kvinnor (ibid.:8). Liknande frågor diskuteras även i 

Gender and the Media där Gill skriver att kvinnliga journalister är mindre benägna att gifta sig 

eller ingå långa förhållanden vid jämförelse med deras manliga kollegor. Genom att vara en 

karriärorienterad kvinnlig journalist, påverkas familjesituationer och privata förhållanden 

negativt, då studier visade att det även var mindre troligt att framgångsrika kvinnor skaffar barn 

(Gill, 2007:121). Journalistyrkets natur kräver också att journalisten i fråga är tillgänglig dygnet 

runt, vilket inte är något man förknippar med någon som har en familj att ansvara för. Många 

nyhetsbyråer har också ett negativt förhållningssätt till föräldraledighet, antingen får man väldigt 

lite, eller kanske ingen alls (ibid.:122). Männen kan alltså både ha familj och en framgångsrik 

karriär – medan kvinnliga journalister ställs inför ett komplicerat val. 

Homosocial reproduktion och feminisation på arbetsplatser 

Den här problematiken får även stöd av ett teoretiskt begrepp, nämligen den så kallade 

homosociala reproduktionen. Den syftar till att chefer, eller andra styrande organ, tenderar att 

befordra de som överensstämmer med deras egen stil och sort, eller med andra ord 

könstillhörighet. För att nå utsatta mål eller lösa problem på exempelvis en redaktion, krävs det 

att chefen eller någon annan överordnad både har auktoritet gentemot de anställda samtidigt som 

de kulturellt kan identifiera sig med dem. Detta leder till homosocial reproduktion i en 

organisation, nämligen att en manlig chef gärna anställer manliga medarbetare och vice versa om 

chefen är en kvinna (Kennedy, 1998:4f). 

Under senare delen av 1900-talet började fler kvinnor att ta sig in på den mansdominerande 

arbetsmarknaden. Trenden att kvinnorna rörde sig från rollen som hemmafru till arbetskvinna 

berodde delvis på den ökande andelen arbetslösa män, och kallas för feminisationen (Bradley 

2008:11). Den här tendensen var dock mest påtaglig i särskilda yrkeskategorier. Tidigare 

berördes Rosalind Gills teorier om att kvinnor ofta blev förpassade till yrken med lägre status, då 

de traditionellt uppfattades som kvinnliga professioner. Bradley menar i hennes verk Ehnicity 
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and Gender at Work att kvinnor hade en naturlig fallenhet för yrken inom service- eller 

vårdsektorn, branscher som förknippas med typiskt kvinnliga egenskaper. Utvecklingen berodde 

också på att många män varken sökte jobb eller ville bli anställda inom dessa yrkesområden, då 

det föreföll sig onaturligt att män arbetade på kvinnligt dominerande arbetsplatser (Bradley, 

2008:12).  

Den homosociala reproduktionen betraktas i stor utsträckning som en företeelse som får negativa 

konsekvenser för kvinnor som antingen vill avancera inom en organisation, eller söka 

anställning. Däremot har den ökande andelen kvinnor inom särskilda yrkesgrupper gjort att ännu 

fler kvinnor anställs inom de här sektorerna. Bradley konstaterar att kvinnor är, eller åtminstone 

anses, mer flexibla än män och därmed finns det en högre andel kvinnor med deltidsjobb och 

inom nya typer av serviceyrken (2008:12). Feminisationen avser inte bara att det numera finns 

fler kvinnor på arbetsmarknaden, utan även att kvinnorna mer frekvent arbetar med 

mansdominerande yrken som exempelvis läkare. Den kanske mest betydelsefulla aspekten av 

feminisationen är dock att fler jobb förknippas med kunskaper och attribut som anses vara 

typiskt kvinnliga. Servicesektorn är exempel på ett sådant arbetsområde som numera har fått 

mycket större utbredning (ibid.:12).  

Nyhetsrapportering av damidrott 

Det kvinnliga idrottsutövandet och nyhetsrapporteringen kring detta har utvecklats enormt sedan 

de senare delarna av 1900-talet. Trots detta får kvinnliga sporter generellt mycket mindre plats i 

nyhetsmedierna än de manliga motsvarigheterna (Fuller, 2006:171). Det här kapitlet rör främst 

skillnaderna i nyhetsrapportering inom den professionella tennisen. Istället för att fokusera på de 

kvinnliga tennisspelarnas prestationer på banan, menar författaren att rapporteringen snarare rör 

deras uppförande, klädval och privatliv (ibid.:171). Den ryska tennisspelaren Anna Kournikova 

fick dock stor uppmärksamhet i media, men det berodde mer på hennes utseende än insatser i 

tävlingar. Den senaste tiden har andelen kvinnliga idrottare ökat stadigt, däremot har 

nyhetsrapporteringen som rör damidrott inte haft samma utvecklingskurva. Studier från 1997 

visar att mindre än fem procent av den televisionssända sporten innefattar kvinnlig idrott, och 

ungefär fem procent av sportnyheterna uppmärksammade kvinnliga idrottsutövare (ibid.:172). 
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Med hjälp av frågeställningar och empiriska undersökningar reflekterar vi nu över det 

övergripande temat i den här studien: är sportjournalistiken ett av de yrkesområdena som rör sig 

mot mer jämställda förhållanden?  

Analys 

Hur ser könsfördelningen ut i medierna som granskats? 

Det första momentet i vår studie var att räkna hur många män respektive kvinnor som jobbar på 

de både tidningarnas sportredaktioner. Dels för att se uppmätt resultat, men även för att 

undersöka eventuella skillnader i resultaten vid jämförelse av Sydsvenskan och Aftonbladet. 

Resultatet blev som följande:

 

Figur 1: fördelningen mellan kön på sportredaktionerna 

Resultatet blev som synes väldigt slående. På Aftonbladets sportredaktion jobbar sammanlagt 57 

stycken journalister, och 51 av dem är män, eller hela 89 % som diagrammet visar. Endast 6 

stycken är alltså kvinnor. Sydsvenskans redaktion visade sig vara en aning mer jämställd, men 

fortfarande är 77 % av sportjournalisterna män. Aftonbladet hade dock fler verksamma kvinnliga 

sportjournalister, 6 stycken gentemot Sydsvenskans 3, men eftersom Sydsvenskans redaktion är 

betydligt mindre än Aftonbladets blev det högre procentsats för dagstidningen. Av 13 

sportredaktionsmedlemmar på Sydsvenskan var 23 % kvinnor, eller 3 till antalet. Sydsvenskans 

större andel kvinnliga sportjournalister är en viktig beståndsdel i det abstrakta ansvar som 

existerar om man representerar kvalitetspressen. Inom ramarna för detta ansvar är det en rimlig 

konklusion att jämställdhetsfrågor borde vara en angelägen fråga för Sydsvenskan, och även om 

de har en större kvot kvinnliga sportjournalister än Aftonbladet, kan man argumentera för att det 
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fortfarande inte är tillräckligt. Viktigt att poängtera angående Sydsvenskans sportredaktion är att 

även om kvinnorna är få till antalet, så är det två kvinnor som innehar de högsta posterna i form 

av sportchef och administrativ sportchef. På andra sidan av det journalistiska fältet befinner sig 

Aftonbladet, där sportredaktören såväl som chefen för den populära nätsajten Sportbladet.se är 

män. Istället för att satsa på utjämning av könsrepresentationen på tidningen, verkar strävan att 

rekrytera de bästa sportjournalisterna på marknaden vara av högre prioritet, vilket visat sig vara 

ett framgångsrecept. Både kvinnliga och manliga sportjournalister på Aftonbladet är högt 

ansedda och Sportbladets journalist Erik Niva vann nyligen pris som årets sportjournalist 

(Sportbladet, 2012), och tillsammans med bland annat Simon Bank och Johanna Frändén har de 

en stark uppsättning sportjournalister. Sydsvenskan har en mindre namnkunnig skara journalister 

till förfogande, men med tanke på att de mest fokuserar på lokala sportnyheter har det mindre 

betydelse. 

Fuller ägnar ett par kapitel åt diskussionen om diskrimineringen av kvinnliga journalister. Bland 

annat i ett stycke hon kallar A Woman in a Man’s World, där det återberättas om Winifred Black, 

som var en av de första kvinnorna inom sportjournalistiken. I kapitlet diskuteras det förtryck som 

råder på fältet gentemot kvinnor och att det är männen som är privilegierade på alla plan. Det här 

exemplifieras när Black till en början tog sig in på fältet och blev betraktad som en främling 

(Fuller, 2006:65f). Huruvida det skulle röra sig om diskriminering gentemot kvinnliga 

sportjournalister på Aftonbladet och Sydsvenskans redaktioner är förvisso svårt att sia om. 

Siffrorna talar dock sitt tydliga språk, och det här kan vara ett tecken på att kvinnliga 

sportjournalister fortfarande betraktas som något onaturligt, precis som Fuller beskriver. Även 

om det inte är fullt lika markant könssegregation nu som det var när Winifred Black var aktiv, 

visar undersökningen att mönsterna fortfarande finns kvar än idag.  

Slutsatser kring könsfördelningen 

Att det är fler män som arbetar som sportjournalister är ingen överraskning. Historisk sett är 

journalistiken ett mansdominerat yrke, även om det förändrats på senare år i takt med att 

jämställdhetsfrågor har kommit upp på agendan. Den horisontella och vertikala segregationen 

präglar hela medieindustrin, och menar att kvinnor inte bara har sämre löneförhållanden än män 

utan arbetar även generellt med lågstatusyrkena inom industrin. Utöver detta rör också den 

vertikala segregationen det faktum att män oftare har högre befattningar och positioner än 
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kvinnor inom det journalistiska skrået (Gill, 2007:121). Gills teorier om journalistikens 

beskaffenhet gäller även det sportjournalistiska området, vilket tydligt kan ses i resultatet när vi 

jämförde könsrepresentationen på tidningarnas redaktioner. Vid en sammanräkning av både 

Aftonbladet och Sydsvenskans sportredaktioner visade det sig att endast 13 % av 

sportjournalisterna är kvinnor, eller 9 av 70. Detta stärks av Gills teorier om den historiskt 

mansdominerande industrin som är journalistik, och att kvinnor till följd av detta har haft svårt 

att få ett allmänt erkännande inom fältet. Även om Sydsvenskan hade mindre än en fjärdedel 

kvinnliga sportjournalister, gentemot Aftonbladets 11 %, utmärker de sig på ett betydande sätt 

genom att både sportchef och administrativ sportchef är kvinnor. Som tidigare nämnt har de både 

tidningarna väldigt olika förutsättningar, trots att de mångt och mycket opererar på samma 

marknad. Sydsvenskans roll som kvalitetstidning är säkerligen en faktor som spelar in när de 

anställt kvinnliga chefer i en mansdominerad bransch. De känner sannolikt ett ansvar att inte 

förringa jämställdhetsfrågan, särskilt inte med tanke på branschens natur och deras anseende som 

lokal kulturinstitution. Därmed inte sagt att Sydsvenskans kvinnliga chefer erhållit sina positioner 

genom att deras företag är måna om jämställdhetsfrågan, men det framkom tydligt i den mail-

korrespondens vi hade med Sydsvenskans sportchef Anja Gatu att det var något de var stolta 

över. Hon poängterade det uttryckligt i sitt mail från den 10/12-2012: 

“Vi är för närvarande tre kvinnor som jobbar på sportredaktionen, av totalt tretton 

medarbetare. Notera då också att både sportchef och administrativ sportchef är kvinnor.” 

Det finns en påtaglig distinktion i hur de olika tidningarna jobbar med jämställdhetsfrågan. 

Sydsvenskan är å ena sidan väldigt stolta över att ha två kvinnor högst upp i hierarkin, medan 

Aftonbladet med sin extremt mansdominerande sportredaktion uppenbarligen inte värdesätter det 

lika högt. Sydsvenskans redaktion överensstämmer inte med den berörda teorin om den vertikala 

segregationen, att kvinnor sällan befinner sig i det hierarkiska toppskiktet. Det kan istället 

appliceras på Aftonbladets sportredaktion, med nästan 90 % manliga medarbetare utöver en 

manlig chef. Vi kan naturligtvis endast spekulera angående kvinnors svårigheter att nå 

chefspositioner på Aftonbladet. De undersökningar vi har gjort visar dock på en relativt 

könssegregerad redaktion. 

Vad är jämställdhet egentligen? 

När könsrepresentationen på Sydsvenskan och Aftonbladet granskades, kom vi till insikt om att 
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de befann sig på motsatta sidor av fältet vid en jämförelse av jämställdheten. Sydsvenskan med 

sina två kvinnliga chefer och Aftonbladet med sin redaktion som totalt domineras utav männen. 

Vilken av tidningarna är mest jämställd? Av siffrorna att döma är det Sydsvenskan. Aftonbladet å 

andra sidan, arbetar möjligen efter devisen ”bäste man eller kvinna får jobbet”. Det har 

naturligtvis sina nackdelar att anställa på det sättet. Risken är att ett kön dominerar hela 

redaktionen och att det får konsekvenser i det redaktionella arbetet. Det kan visa sig genom ett 

stereotypt sätt att arbeta, då insikter från kvinnliga medarbetare eventuellt hamnar i skymundan. 

Så länge Aftonbladet inte anser att män per definition är bättre sportjournalister och hellre 

anställer dem, har de inte gjort något direkt fel ur jämställdhetssynpunkt. Sydsvenskan har 

implementerat jämställdhetsfrågan med deras två kvinnliga chefer, samtidigt är ändå majoriteten 

på redaktionen män, faktiskt hela 77 %. Tack vare de kvinnliga cheferna jämnar siffrorna ut sig 

något, men om man ponerar att Sydsvenskan skulle arbeta tvärtemot Aftonbladet och anställa 

kvinnor för att jämna ut antalet på redaktionen, är det riktigt ur ett jämställdhetsperspektiv? Här 

kan man argumentera både för och emot. NE definierar jämställdhet och förklarar att det krävs en 

jämn spridning av makt och inflytande på exempelvis en redaktion. Dock innebär en sådan 

anställningsfilosofi att de arbetssökande män och kvinnor inte söker anställning på lika villkor, 

eftersom arbetsgivaren troligtvis kommer att ge kvinnorna chansen att få jobbet då redaktionen 

redan består av majoriteten män. Visserligen görs det med strävan att uppnå jämställdhet, men de 

som känner sig diskriminerade i den specifika situationen är säkert inte lika förstående. 

Jämställdhetsdiskursen är väldigt komplicerad. Det här stycket belyser att de granskade 

tidningarna kan tolkas på två helt olika sätt ur ett jämställdhetsperspektiv och att det i dessa 

frågor ofta finns två sidor av myntet. 

Hur ser arbetsfördelningen mellan könen ut?  

Andra momentet i undersökningen behandlar frågan om könsrepresentationen på våra tidningar, 

utifrån antalet skrivna artiklar av män respektive kvinnor. Den första undersökningen gav oss en 

bild av könsrepresentationen mellan kvinnor och män på redaktionerna. Medan den andra 

undersökningen också granskade vilka möjligheter, när det gäller att kunna uttrycka sig, kvinnor 

och män som jobbar på samma redaktion har. Har kvinnliga och manliga journalister samma 

förutsätningar? Eller skiljer det sig beroende på kön? Får kvinnor skriva färre artiklar än män, 

och kan man se något mönster i vem som skriver vad?  
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Undersökningens andra moment syftade till att granska om ovanstående stämde överens med det 

som Hardin och Shain berör i sin forskningsartikel, gällande det faktum att kvinnor blir satta i 

skymundan och att de både till antal och inflytande är kraftigt underlägsna och diskriminerade 

(Hardin & Shain, 2005:1). För att styrka deras resonemang bifogas en undersökning från 2001, 

som åskådliggör att av alla skrivande journalister, var endast 11 % kvinnor (ibid.:1). En 

anmärkningsvärd siffra för alla dem som hävdar att journalistiken tagit stora kliv i frågan om 

jämställdhet på fältet. 

I artikeln skrivs det också om att kvinnor har svårare än män att integreras på det journalistiska 

fältet. Mycket beroende på den norm som alltid har funnits, och som till viss del fortfarande 

finns, att idrotten är präglad av männen. Men också det faktum att kvinnorna på tidningarnas 

sportredaktioner är i minoritet. Kvinnorna har ökat i antal och blivit mer frekvent förekommande 

inom branschen, men eftersom deras roller ofta inte är av betydande karaktär går de obemärkt 

förbi (ibid.:1ff). Kvinnor får exempelvis inte lika stort utrymme till att skriva artiklar, och deras 

artikelområden är i publikens ögon inte av samma dignitet som de artiklar männen producerar. 

Teorin om att det skulle vara denna typ av skillnader är något som togs med i beräkningen när vi 

sammanställde vårt resultat. Vi gjorde även en kvalitativ undersökning om journalisten, beroende 

på kön, skrev om olika typer av nyheter, och om resultatet skilde sig beroende på vilken tidning 

vi granskade.  

Nedan följer resultatet efter att ha iakttagit tidningarnas produktion av artiklar med koppling till 

OS under den första veckan av mästerskapet i London, sommaren 2012.  
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Figur 2: antal artiklar skrivna av män respektive kvinnor i Aftonbladet 

Precis som resultatet ovan visar, ser man att det är stor skillnad i fördelningen av antalet artiklar 

skrivna av män respektive kvinnor. Hela 83 % av de totalt 197 artiklar som producerades av 

Aftonbladet under första OS-veckan var skrivna av män. Ett oerhört anmärkningsvärt resultat för 

en av Sveriges största tidningar. Totalt skrevs alltså 197 artiklar i Aftonbladet med anknytning 

till OS under första veckan, och bara 28 stycken, eller 14 % av de artiklarna hade kvinnor 

producerat. 5 stycken eller 3 % av det totala antalet, gäller artiklar som en man och en kvinna 

skrivit tillsammans, något som inte förekom särskilt ofta. Även om resultatet i sig är 

anmärkningsvärt, är det däremot inte särskilt förvånande. Detta eftersom vår första 

undersökning, som behandlade könsrepresentationen på redaktionerna, tydligt visade på hur 

männen var i kraftig majoritet. Då faller det sig naturligt att antalet artiklar skrivna av kvinnor är 

avsevärt färre än mängden artiklar som män har producerat. Med tanke på att antalet kvinnliga 

journalister som arbetar på Aftonbladets sportredaktion endast är 6 stycken, så hade det snarare 

varit chockerande om resultatet visat på en jämnare fördelning. Finns det 51 skrivande män, och 

6 skrivande kvinnor får man räkna med att det blir markanta skillnader i artikelproduktionen 

mellan könen. Det är till och med så att kvinnor i snitt per person skriver mer än vad den manliga 

journalisten gör. Den slutsatsen kan dras eftersom 89 % av journalisterna på redaktionen var 

män, medan ”endast” 83 % av artiklarna var producerade av män. Även om 6 procentenheter inte 

är någon uppseendeväckande skillnad så är det ändå en aspekt att reflektera över. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att män står för avsevärt mycket mer av den totala 

artikelproduktionen, men att den genomsnittliga kvinnan på Aftonbladets sportredaktion skriver 

fler artiklar än vad gemene man gör. 
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Figur 3: antal artiklar skrivna av män respektive kvinnor i Sydsvenskan 

Ovanstående diagram visar resultatet när samma undersökning gjordes i Sydsvenskan. Under OS-

veckan producerades 85 artiklar med anknytning till evenemanget, och precis som figuren ovan 

visar är 60 % eller 51 stycken av artiklarna producerade av män. Medan 40 % eller 34 till antalet, 

är skrivna av kvinnliga journalister. Att kvinnor och män skriver tillsammans var inget som 

förekom i artikelproduktionen på Sydsvenskan. Sammantaget kan man säga att skillnaden i 

artikelproduktionen på Sydsvenskan mellan kvinnor och män är förhållandevis knapp, noterbart 

är att antalet nyheter producerade av män faktiskt är betydligt färre i relation till hur många män 

som arbetar på redaktionen. Det faktum att 77 % eller 10 stycken av sportredaktionens 

medarbetare är män, medan bara 60 % av artiklarna är skrivna av en manlig skribent, gör att man 

kan tolka det som att kvinnorna på Sydsvenskans redaktion har betydande roller. Av de 13 

medarbetarna på sportredaktionen är alltså 23 % eller 3 till antalet kvinnor. Trots att de till antal 

befinner sig i minoritet, så är de ändå författare till 40 % av tidningens artiklar. Alltså finns det 

en skillnad på 17 procentenheter mellan antalet kvinnor, förhållande till antalet artiklar som 

kvinnor producerar. 

Slutsatser och jämförelser av arbetsfördelningen 

Vid en jämförelse tidningarna emellan för hur mycket utrymme män respektive kvinnor får i 

artikelproduktionen, kan man dra slutsatsen att kvinnorna får skriva fler artiklar per person än 

männen. Denna konklusion kan man dra kring både Aftonbladet och framför allt Sydsvenskan. 

Fortfarande är det dock väldigt många fler artiklar som är producerade av män, och detta är 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Sydsvenskan

Man

Kvinna

Man & kvinna



18 
 

något som är gemensamt för de båda tidningarna. Men som tidigare nämnt, faller det sig naturligt 

då båda redaktionerna är väldigt mansdominerade. Utifrån resultatet i vår undersökning kan man 

alltså konstatera att båda tidningarna fortfarande har en lång väg kvar innan de kan kalla sig 

jämställda, men att Sydsvenskan uppenbarligen har kommit längre i denna process. 

De teorier som Hardin och Shain diskuterar i sin forskningsartikeln stämmer mestadels överens 

med resultatet från vår kvantitativa undersökningen om artiklarna. Hardin och Shain diskuterar 

att det journalistiska fältet var diskriminerande både när det kom till hur stora skillnader det finns 

i antal mellan manliga och kvinnliga journalister, men också att chansen att utrycka sig är 

betydligt mer begränsad för kvinnor (2005:1ff). Teorin om denna manliga dominans bekräftas i 

vår undersökning om könsrepresentationen på redaktionerna. Resultatet från vår första studie 

påverkade också vår andra undersökning och det resultat vi fick kring att avsevärt många fler 

artiklar är skrivna av manliga än av kvinnliga skribenter. Den teori som Hardin och Shain lägger 

stor vikt vid, om att kvinnor per individ inte skulle ha lika stor möjlighet att uttrycka sig som 

männen, styrktes inte av vår undersökning om artikelproduktionen. Gällande denna teori visade 

snarare resultatet tvärtemot, att kvinnor per person snarare hade större chans än männen att få 

uttrycka sig. Slutligen kan det vara intressant att försöka besvara och problematisera frågan kring 

hur kvinnor per person, i en så mansdominerat bransch uppenbarligen får skriva mer än männen. 

Är det verkligen så, och i så fall varför?  

Att acceptera slutsatsen från vår studie rakt av är svårt när det bevisligen, i bland annat Hardin 

och Shain, poängteras att männen inte bara till antal dominerar utan att de också har större 

möjligheter att uttrycka sig. Anledningen till att undersökningen om vem som skriver mest får ett 

motsägelsefullt resultat, skulle kunna bero på att männen har fler representanter inom skrået som 

ska producera artiklar. Detta kan automatiskt leda till att kvinnor per individ blir tilldelade fler 

artiklar. Det faktum att artikelundersökningen inte tar hänsyn till hur stor betydelse de artiklar 

som kvinnorna respektive männen skriver har, bör också tas med i beräkningen. Det finns 

naturligtvis fortfarande en möjlighet att de mest betydande artiklarna hamnar i männens händer. 

Påståendet att en kvinnlig journalist kontra en manlig journalist har större möjlighet att uttrycka 

sig är en sanning med modifikation. 
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Vem skriver om vad? 

För att fördjupa vår undersökning om artikelproduktionen, valde vi också att granska om manliga 

journalister oftast skriver om herridrott, och om kvinnliga journalister i regel skriver om 

damidrott. Det mest anmärkningsvärda som framkom av undersökningen, var just resultatet som 

nedanstående diagram åskådliggör. Det visar på hur ofta kvinnliga skribenter skriver om manliga 

kontra kvinnliga idrottsutövare. Det syns tydligt att kvinnliga journalister på de båda tidningarna 

väldigt ofta får skriva om damidrott, och ganska sällan om herridrott. Av de totalt 28 artiklarna 

på Aftonbladet som var producerade av kvinnor handlade 20 stycken eller 71 % om kvinnliga 

idrottare. Medan endast 29 % av artiklarna behandlade herridrott. Tendenserna var liknande i 

Sydsvenskan där 64 % av de artiklar som var skrivna av kvinnor handlade om damidrott, i 

jämförelse med 36 % som rörde sportinslag med manliga utövare.   

 

Figur 4: skriver kvinnliga journalister mest om herr- eller damidrott? 

Ett intressant inslag i undersökningen var också att kvinnor väldigt ofta fick skriva om sporter 

som betraktas som traditionellt feminina, så som gymnastik och hästhoppning. Det var ett 

mönster som påträffades i både Sydsvenskan och Aftonbladet. Även Wallin lägger stor vikt vid 

det här i sin redogörelse av hur idrotten rent historiskt sett ut, och vilken stämpel olika idrotter 

fått beroende på vem de i begynnelsen ansågs vara avsedda för. Han talar mycket om att kvinnor 

enbart tilläts utöva idrotter som inte krävde kraft, styrka och hög uthållighet. Denna värdegrund 

är något som delvis finns kvar i dagens samhälle, trots att antalet kvinnliga utövare har ökat 

markant, och att kvinnor numera är förekommande i avsevärt många fler idrotter än tidigare 
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(Wallin, 1998:90). Trots detta finns det fortfarande en attityd i medievärlden som inte ger 

damidrotten samma status och prioritet som herridrotten. Bekräftelse på det här visas tydligt i 

Fullers bok Sport, rhetoric and gender där en undersökning från 1997 anger att endast 5 % av all 

sport i media handlar om damidrott (2006:171f ). När det journalistiska fältet är så pass 

mansdominerat i allmänhet, är det inte särskilt anmärkningsvärt att kvinnliga journalister får 

skriva mer om damidrott än om herridrott.  

Sammanfattningsvis kan man säga att männen dominerar inom sporten, vilket också leder till att 

männen dominerar sportjournalistiken. Den förbindelsen gör att kvinnor ofta blir åsidosatta och 

bortprioriterade på båda fälten. Fullers teorier om den ojämnställda prioriteringen kan absolut 

kopplas till våra undersökningar. Både undersökningen om fördelningen av artiklar mellan 

kvinnor och män, och den studie som rör vilka idrotter respektive kön oftast skriver om stärks av 

Fullers teorier. Slutresultatet visade tydligt att kvinnor i mycket större utsträckning skriver om 

damidrott än herridrott.Det här får anses vara ett bevis på att kvinnorna inte riktigt blir 

accepterade av den manliga journalistiska kärnan, då herridrotten generellt är betydligt mer 

populär än damidrott. Större popularitet medför desto mer utrymme i den mediala 

rapporteringen, och herridrotten dominerar otvivelaktigt gentemot damernas motsvarighet. Med 

andra ord börjar de kvinnliga sportjournalisterna alltmer ta sig in på fältet, men uppenbarligen får 

de inte i lika stor utsträckning som männen beröra de områden inom sporten som har högst 

prioritet.  

Påverkar journalistens kön artikelns placering? 

Våra tidigare undersökningar visade att även om majoriteten av journalisterna på både 

Aftonbladet och Sydsvenskan är män, åskådliggjorde också undersökningen att kvinnorna skrev 

fler artiklar per person i förhållande till männen. En annan aspekt som skilde sig något från våra 

övergripande resultat, var när vi granskade på vilken sida i tidningen som männen respektive 

kvinnornas artiklar var placerade. Genom att söka igenom och notera sidnummer på varje artikel 

undersökte vi om det fanns något mönster i var kvinnor och mäns artiklar placeras i tidningen. 

Vårt resultat ser ut som följande, där den vertikala axeln är sidnummer: 
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Figur 5: på vilken sida hamnar genomsnittligen kvinnornas respektive männens artiklar? 

I såväl Aftonbladet som Sydsvenskan hamnar kvinnornas artiklar i genomsnitt längre fram i 

tidningen än männens. Precis som undersökningen om hur många artiklar per person kvinnor och 

män skriver, skiljer sig det här resultatet avsevärt ifrån våra mer övergripande frågeställningar. 

Varför är just den här undersökningen så utmärkande i jämförelse med de lite grövre siffrorna?  

Först och främst kan vi hänvisa till det som skrevs angående varför kvinnor får skriva fler 

artiklar per person än männen. En orsak till det här kan vara att kvinnorna blev tilldelade fler, 

men mindre artiklar. Detta leder följaktligen till att männen ägnar sig åt de större och längre 

artiklarna. För att bygga vidare på den hypotesen är de stora och lite mer omfattande artiklarna 

oftast av störst intresse. Möjligen kan det vara så att männens större artiklar hamnar i den främre 

delen av tidningen, och kvinnornas mindre artiklar fungerar som utfyllnadsartiklar. Om den här 

hypotesen hade motsvarat verkligheten, hade det stämt bra överens med de teorier som tagits upp 

rörande den ständiga diskrimineringen av kvinnliga sportjournalister.  

Statistiken kan i det här fallet eventuellt vara förrädisk. Om det är så att kvinnorna kvantitativt 

skriver fler artiklar längre fram i tidningen, men männens artiklar anses som viktigare, kan man 

bli vilseledd och tro att kvinnornas artiklar är av högre prioritet. Det kan helt enkelt vara så att 

mängden manliga sportjournalister gentemot de kvinnliga gör att männens sidsnitt blir högre, då 

mängden artiklar de skriver fortfarande är många fler. Gills teorier om horisontell och vertikal 

segregation, samt Hardin och Shains teser om diskriminering av kvinnliga sportjournalister kan 

styrkas av våra tidigare studier. I den här studien motsäger sig dock resultatet de nämnda 
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forskarnas teorier. En djupare undersökning av detta hade förmodligen gett oss ett svar på varför 

resultaten i två studier skiljer sig i så stor utsträckning vid jämförelse av de andra. Just i detta fall 

pekar statistiken på ett mer jämställt förhållande mellan manliga- och kvinnliga journalister. 

Karriär eller familj? 

Som tidigare berört finns det inte bara få kvinnor på chefsposterna inom sportjournalistiken, det 

finns få kvinnor överhuvudtaget. Kvinnliga chefer blir naturligtvis en bristvara i en bransch med 

så få kvinnor. I vår studie var det som bekant så att Sydsvenskan hade två kvinnliga chefer på sin 

sportredaktion, trots att de fortfarande var en klar minoritet på redaktionen som helhet. 

Sydsvenskans redaktion visar precis som Hardin och Shains artikel hur få kvinnor det är inom 

sportjournalistiken. Samtidigt som två kvinnliga chefer på en manligt dominerad redaktion får 

ses som något ovanligt och stämmer inte alls överens med hur branschen traditionellt ser ut. 

Samma forskningsartikel påvisar att den genomsnittliga kvinnan spenderar 35 timmar i veckan 

på sysslor i hemmet, jämfört med mannens snitt som nästan spenderade hälften så lite, 17 timmar 

i veckan (Hardin & Shain, 2005:4). Den eviga balansgången för karriärkvinnan, familj eller 

arbete, verkar inte bekomma männen i liknande positioner nämnvärt. Det är socialt betingat i vårt 

samhälle att kvinnorna sköter hushållet och tar hand om familjen, medan mannens huvudsyssla 

är att försörja den. Vid granskningen av tidningarnas redaktioner undersöktes inte bara antal män 

och kvinnor på redaktionerna, utan även vem som innehar specifika positioner som chefer och 

beslutsfattande poster. Både Gill och Hardin och Shain behandlar frågor kring kvinnliga 

journalisters position i organisationen samt även deras möjligheter till att avancera inom 

företaget och bli befordrade (Hardin & Shain, 2005:4 & Gill, 2007:121). Deras diskussioner 

berör kvinnliga journalisters svåra situation, där de i princip måste välja mellan karriär och 

familj. Brist på möjligheter till befordran kan användas som verktyg för att försöka förstå varför 

våra valda tidningars redaktioner ser ut som de gör. 

Våra reflektioner kring detta kan inte styrkas av konkret empiriskt material, men det finns ändå 

möjligheter att dra intressanta paralleller. Först och främst kan det konstateras att kvinnliga 

chefer på sportredaktioner inte hör till vanligheterna, och det beror på en mängd olika faktorer. 

Dels för att det råder en avsaknad av kvinnor inom branschen, och dels beror det på kvinnors 

svårigheter att avancera i organisationer med tanke på potentiella familjesituationer. Men även 

den homosociala reproduktionen är en viktig aspekt i det här fallet. Som tidigare nämnt kan vi 
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endast spekulera kring frågor om hur Sydsvenskans chefers familjesituation ser ut, eller hur 

möjligheterna för kvinnliga journalister att bli befordrade på Aftonbladet ser ut. Det faktum att en 

av Sveriges största dagstidningars sportredaktioner har två kvinnliga chefer, stämmer överens 

med undersökningar från Gender and the Media som menar att journalistlandskapet förändras 

sakta men säkert. Undersökningar från sent 1980-tal och framåt hävdar att könssegregationen 

inom journalistiken började lösas upp, då mer än hälften av journaliststuderande i USA var 

kvinnor. Även om somliga argumenterade för att kvinnornas intåg på det tidigare manligt 

dominerade journalistfältet endast ledde till statusförminskning och sämre löner (Gill, 2007:121). 

Trots detta är chefssituationen på Sydsvenskans sportredaktion sällsynt i branschen och kanske 

har Rosalind Gill en poäng när hon skriver om att könssegregeringen håller på att upplösas. 

Homosocial reproduktion 

Varför befordras män i högre utsträckning än kvinnor? Michael D. Kennedy förklarar de här 

omständigheterna i sin artikel, som innefattar en kulturell analys av den homosociala 

reproduktionen. Att manliga eller kvinnliga chefer gärna befordrar personer av sitt eget kön beror 

på att cheferna gärna vill omges av medarbetare som är så lika de själva som möjligt. Det 

fungerar som ett verktyg för att underlätta för cheferna i det vardagliga arbetet. Kan man 

identifiera sig med sina underordnade, är det också lättare att leda dem (Kennedy, 1998:4f). Lika 

barn leka bäst, heter det som bekant, och är i stora drag precis det som den homosociala 

reproduktionen handlar om. Resultatet i vår undersökning visar på att sportjournalistiken är ett 

mansdominerat fält, därför faller det sig naturligt att det också finns fler manliga chefer i 

branschen, vilket följaktligen ger färre kvinnliga chefer. Med manlig majoritet bland cheferna 

leder det till att fler män blir anställda och befordrade, vilket ger kvinnorna sämre förutsättningar 

att nå chefspositioner och att få jobb, inte bara inom journalistiken. Det finns en överhängande 

risk att en del organisationer lider av detta och det blir en ond spiral för såväl arbetssökande 

kvinnor som de befintliga kvinnliga medarbetarna. Med stöd av vår undersökning kan man ana 

att det har funnits någon form av homosocial reproduktion på Aftonbladets sportredaktion, där 

cheferna precis som medarbetarna är män och utgör klar majoritet. Sydsvenskan har istället 

jämnat ut maktförhållandet genom att två kvinnliga chefer basar över en skara där merparten är 

män. Naturligtvis sköter olika organisationer detta på olika sätt, men inom sportjournalistiken 

verkar den homosociala reproduktionen vara en faktor, och kan mycket väl vara en av 

anledningarna till avsaknaden av kvinnor inom branschen. 
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Feminisation och underrepresentation 

Det finns forskare som menar att utvecklingen visar på en ökning av kvinnor på arbetsmarknaden 

under den senare delen av 1900-talet. Företeelsen beskrivs som feminisationen i samhället, och 

syftar till att fler kvinnor träder ur rollen som hemmafru och satsar på en karriär i arbetslivet 

(Bradley, 2008:11). Samma forskare menar vidare att ökningen främst gäller inom 

servicebaserade yrken, och arbeten som generellt anses vara lågstatusyrken. De här 

arbetsområdena betraktas som traditionellt kvinnliga och väldigt få män jobbar inom sådana 

branscher (ibid.:12). Med underlag av vår studie kan det konstateras att sportjournalistiken inte 

tillhör någon av de här branscherna, utan snarare är dess raka motsats. Visserligen hävdar 

Bradley att fler kvinnor även arbetar med mer traditionellt manliga yrken idag än tidigare 

(2008:12) Men utvecklingen på den fronten har till synes inte berört sportjournalistiken. Det 

faktum att gränserna mellan traditionellt manliga och kvinnliga yrken börjar suddas ut gäller 

uppenbarligen inte för sportjournalistiken. Varför är branschen fortfarande så könssegregerad? 

En förklaring kan kopplas till den homosociala reproduktionen. Med tanke på 

sportjournalistikens manliga dominans, kan det användas som ännu ett starkt argument för att 

yrkesområdet präglas av homosocial reproduktion där kvinnliga journalister drabbas. 

Naturligtvis finns det även män som råkar ut för denna typ av orättvisa behandling, men det är 

inte fullt lika vanligt. 

Dock behöver inte alla teorier om varför kvinnor är underrepresenterade inom sportjournalistiken 

vara så invecklade. Bevisligen är majoriteten inom fältet män, och uppenbarligen finns det 

orättvisor för vilka rättigheter och möjligheter en manlig respektive kvinnlig journalist har. Men 

samtidigt grundar sig kanske mycket av skillnaderna könen emellan, i det faktum att det faktiskt 

är fler män som är sportintresserade än kvinnor. Sporten har från början varit en domän för män, 

och även om mycket förändrats så är det fortfarande fler män än kvinnor som idrottar. Då faller 

det sig ganska naturligt att det också är fler män som vill skriva om sport. Det är en parallell utan 

vetenskapligt belägg, men man bör ändå reflektera över hur idrottsintresset ser ut i samhället, då 

det kan vara en logisk förklaring för hur det faktiskt ser ut. Detta för att kunna dra en nyanserad 

och verklighetsförankrad slutsats för hur arbetssituationen inom sportjournalistiken ser ut idag.     

Slutdiskussion 

Hardin och Shains forskningsartikel avslutas med kvalitativa diskussionsgrupper bestående av 
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kvinnliga sportjournalister, och handlade om deras syn på chanserna till befordran. I 

undersökningen kom det fram att de kvinnliga sportjournalisterna upplevde en systematisk 

diskriminering, som begränsade deras möjligheter till att avancera inom organisationen. Många 

upplevde det även som att sportredaktionerna hade en kvot att fylla av kvinnliga medarbetare och 

chefer. När denna begränsade kvot var fylld, användes argumentet för arbetssökande kvinnor att 

de redan hade tillräckligt många anställda kvinnor på redaktionen. Enligt de tillfrågade i 

undersökningen berodde bristen på kvinnliga sportjournalister mest på det faktum att det var 

svårt att kombinera ett krävande arbete med att samtidigt ta hand om familjen. 

Undersökningsdeltagarna pekade på att deras arbetsscheman inte var tillräckligt flexibla och att 

möjligheterna till att vara föräldraledig var små, vilket gjorde det svårare att förena en 

framgångsrik karriär med vardagliga familjeangelägenheter (Hardin & Shain, 2005:6ff). 

I summeringen av diskussionsmomentet visade det sig att även om de kvinnliga 

sportjournalisterna upplevde könsdiskriminering som ett återkommande problem, var det inte 

den huvudsakliga anledningen till avsaknaden av kvinnor inom fältet, eller att så många 

avslutade sina karriärer i förtid. Det genomgående temat var istället problemen med att förena 

karriären med familjelivet. Vid en övervägning kom många fram till att det helt enkelt inte var 

värt att satsa på karriären framför ett eventuellt familjeliv, speciellt inte med tanke på att de 

själva fått erfara att belöningar i form av befordran eller löneökning inte var att räkna med 

(Hardin & Shain, 2005:10).  

Undersökningen och de slutsatser som Hardin och Shain drar av densamma, när de stödjer sina 

teorier om varför sportjournalistiken är väldigt kvinnodiskriminerande och ojämställd, kan delvis 

användas som förklaring till de resultat som vi fick i vår empiriska granskning. Även om 

undersökningarna skiljer sig i tid, rum och omfattning finns det ändå en röd tråd i båda 

studiernas slutresultat som visar på att kvinnor inom journalistyrket, och då i synnerhet inom 

sportjournalistiken, ofta hamnar i skymundan av männen.  

Endast en bråkdel av journalisterna i vår undersökning visade sig vara kvinnor, och det 

bekräftade våra föreställningar om branschen. Det fanns även en distinkt skillnad i 

könsrepresentationen mellan Aftonbladet och Sydsvenskan, där Sydsvenskan framstår som en 

tidning som värnar om jämställdhet. Generellt stämde Aftonbladet bättre överens med de teorier 
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vi behandlat, där många av dessa tog upp diskrimineringen av kvinnor och andra orättvisor som 

råder inom fältet. Det visade sig också att stora olikheter råder mellan populärpress och 

kvalitetspress. Sydsvenskan arbetar mer medvetet med jämställdhetsfrågor, vilket intygades av 

deras sportchef Anja Gatu, som noga poängterade deras två kvinnliga sportchefer. För 

Sydsvenskan är det viktigt att demonstrera sin ståndpunkt i jämställdhetsfrågan, medan 

Aftonbladet inte visar samma intresse i frågan. Trots att det var Aftonbladet som främst 

bekräftade våra valda teorier, var Sydsvenskan långt ifrån ett praktexemplar. Det faktum att båda 

tidningarna verifierade teorierna som rörde avsaknad och diskriminering av kvinnliga 

sportjournalister, visar att branschen fortfarande har långt kvar innan det kan betraktas som 

jämställt. 

Brist på representation av båda könen kan i det långa loppet vara till nackdel för 

sportjournalistiken, då reflektioner och perspektiv från ett av könen är väldigt begränsade. Män 

och kvinnor har möjligen olika sätt att se på saker och ting, och fler kvinnliga sportjournalister 

hade kunna erbjuda nya perspektiv i en bransch som annars riskerar att bli väldigt enformig. 
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