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Förord 

Vi vill tacka de intervjupersoner som har tagit sig tid, ställt upp och svarat på våra frågor. Vi 

uppskattar ert engagemang, era åsikter och tankar. 
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Sammanfattning 

Sporten och idrottandet har historiskt sett varit ett område exklusivt skapat av män, för män. 

När kvinnorna fick tillgång till den idrottsliga sfären var det på männens villkor. 

Journalistiken i allmänhet sågs också som en manlig sysselsättning från start och det gäller 

också sportjournalistiken i synnerhet. Och inom sportjournalistiken är det än i dag männen 

som är i stor majoritet på sportredaktionerna.  

Internationella studier med kvinnor som arbetar som sportjournalister målar upp ett hårt 

arbetsklimat där kvinnor bland annat upplever att de utsätts för diskriminering och 

trakasserier på olika sätt just på grund av deras kön.   

Vi ville med denna uppsats undersöka hur kvinnor upplever att det är att vara kvinna och 

arbeta som sportjournalist i svenska massmedier. Vi har gjort det genom att intervjua åtta 

kvinnor runt om i Sverige, i varierande åldrar och som jobbat olika länge i branschen. De 

frågeställningar vi sökte svar på: 

 Hur ser kvinnor som arbetar som sportjournalister i svenska medier på sin roll på 

redaktionerna?  

 Hur upplever kvinnor som arbetar som sportjournalister i svenska medier att de blir 

bemötta? 

 Hur upplever kvinnor som arbetar som sportjournalister i svenska medier den ojämna 

könsfördelningen? 

 Förekommer det trakasserier och diskriminering mot kvinnor som arbetar med 

sportjournalistik i svenska medier, och i så fall när, var och hur. 

Vi träffade intervjupersonerna på deras arbetsplatser, på caféer och i deras hem. Samtalen 

spelades in och transkriberades därefter. Resultatet visade bland annat att respondenterna hade 

en positiv syn och trivdes mycket bra på sina arbeten idag. Men resultaten visade också att det 

finns inslag, som av diskrimineringsombudsmannen skulle kunna klassas som trakasserier. 

Men ingen har funderat på att byta yrke på grund av könsrelaterad problematik. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Männen dominerade journalistiken när medierna växte fram i Sverige och journalistiken som 

ett enkönat manligt reservat har därmed gamla traditioner. Ett bra exempel på det är att 

publicistklubben från start var en ren herrklubb som kvinnor under inga omständigheter hade 

tillgång till.
1
 De kvinnliga journalisterna ökade kontinuerligt under 1900-talet och efter en 

kraftig ökning under senare delen av 1900-talet är nästan hälften av journalistkåren kvinnor i 

dag.
2
 Men på sportredaktionerna är den manliga dominansen fortfarande stor. Antalet kvinnor 

inom sportjournalistiken har inte förändrats i samma takt som inom journalistkåren i stort. 

1985 var fyra procent av dem som bevakade sport kvinnor. 20 år senare, 2005, var 

motsvarande siffra 13 procent. En ökning med nio procent, men trots det är det alltjämt på 

sportredaktionerna som skillnaden mellan kvinnor och män är som allra störst.
3
 

Samtidigt visar internationella marknadsundersökningar att allt fler kvinnor blir 

sportentusiaster och i vissa länder utgör kvinnor hälften av publiken på de större 

evenemangen. Som vid sommar-OS 2004 då 54 procent av tv-tittarna i England och Tyskland 

var kvinnor och vid VM-finalen i fotboll 2006 där 41 procent av tittarna världen över var 

kvinnor.
4
   

Föreställningar om kön har hela tiden påverkat och präglat det journalistiska fältet och 

kvinnor och män har av den anledningen hänvisats till olika platser och positioner. Det som 

har ansetts vara kvinnligt och manligt inom journalistiken har dock varierat.
5
 Men trots att fler 

kvinnor arbetar som sportjournalister och fler kvinnor konsumerar sport tycks 

sportavdelningarna alltjämnt anses vara maskulint betingade. 

Enligt flera internationella undersökningar, från bland andra Nya Zeeland och USA, har 

kvinnor som arbetar som sportjournalister upplevt diskriminering, hot och trakasserier.
6
 

                                                             
1 Stål, Margareta (2001): Kvinnokamp på 1910-talet. Kapitel 1 i: Linblom Hulthén, Agneta (red.): 

Journalisternas bok 1901-2001, Svenska journalistförbundet, Borås 2001, sid. 74. 
2 Djerf-Pierre, Monika (2003), Journalistikens kön. Fältets struktur och logik under 1900-talet. 

Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 2. 03, sid. 30f. 
3 Löfgren Nilsson, Monica (2007): Journalistiken – ett könsmärkt fält. I: Asp, Kent (red): Den svenska 

journalistkåren, Kungälv, Livréna, sid. 48. 
4 Strong, Cathy, (2007): Female journalists shun sports reporting lack of opportunity och lack of attractiviness? 

Communication Journal of New Zeeland Vol 8, nr 2, sid. 10. 
5 Djerf-Pierre, Monika (2003), Journalistikens kön. Fältets struktur och logik under 1900-talet. 

Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 2. 03, sid. 44f. 
6 Se till exempel: Miloch, Kimberly S. Pedersen, Paul M. Smucker, Michael K. Whisenant, Warren A. (2005): 

The current state of women print jurnalists: An anlysis of the status and careers of females in newspapers sports 
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Det finns dock få studier som handlar om kvinnor som arbetar som sportjournalister i Sverige 

och med anledning av det är det intressant att undersöka hur de upplever sin roll och situation 

på några av sveriges sportredaktioner.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
departments. Public organization rewiew: A global journal 5: 219-232. Eller Strong, Cathy, (2007): Female 

journalists shun sports reporting lack of opportunity och lack of attractiviness? Communication Journal of New 

Zeeland Vol 8, nr 2. Sid. 15. 
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2. Utgångspunkter 

2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnor upplever att det är att vara kvinna och 

arbeta som sportjournalist i svenska medier.  

Med svenska medier avser vi medier som producerar journalistiskt material som distribueras 

via tv, tidning eller radio och som någon del av Sveriges befolkning kan konsumera.  

Sportjournalist är enligt vår definition en person som helt eller delvis är verksam på ett 

medieföretags sportredaktion och som uteslutande arbetar med att producera journalistiskt 

material som handlar om sport. I vår definition av begreppet ingår därmed reportrar, 

krönikörer och programledare, men däremot så räknas inte sportchefer eller redigerare in. 

2.2 Frågeställningar 

 Hur ser kvinnor som arbetar som sportjournalister i svenska medier på sin roll på 

redaktionerna?  

 Hur upplever kvinnor som arbetar som sportjournalister i svenska medier att de blir 

bemötta? 

 Hur upplever kvinnor som arbetar som sportjournalister i svenska medier den ojämna 

könsfördelningen? 

 Förekommer det trakasserier och diskriminering mot kvinnor som arbetar med 

sportjournalistik i svenska medier, och i så fall när, var och hur. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter, tidigare forskning och lagtext 

I följande kapitel presenteras en historisk bakgrund i kombination med teoretiska 

utgångspunkter relevanta för denna studie. I den senare delen av kapitlet redovisas tidigare 

forskning och avslutningsvis finns ett referat från den svenska diskrimineringslagen. 

3.1 Det journalistiska fältet ur ett genusperspektiv  

I en artikel i Kvinnovetenskaplig tidskrift beskriver professorn vid institutionen för 

journalistik och kommunikation i Göteborg, Monika Djerf-Pierre, hur journalistiken 

etablerades som en manlig arena som kvinnor inte hade tillträde till. Antalet kvinnor som 

arbetade i dagspressen var mycket få från starten och den manliga dominansen på 

tidningsredaktionerna var stor under början av 1900-talet. Den första statistiken från 1914 
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visar att antalet kvinnor i stockholmspressen var elva procent, inom landsortspress och 

socialdemokratisk press betydlig färre än så.
7
 

Kvinnoforskaren och professorn i samtidshistoria vid Södertörns Högskola i Stockholm, 

Yvonne Hirdman, har lanserat begreppet genussystemet. I en rapport i Maktutredningen 

skriver Hirdman att genussystemet är en ordningsstruktur av kön och att denna ordning är 

förutsättningen för andra sociala ordningar. Det är till följd av att vi föds in i ett redan 

existerande genussystem som vi definierar vad som är kvinnligt och manligt som vi, kvinnor 

och män, övar upp skilda färdigheter. Det finns därmed ett sorts oskrivet genuskontrakt där vi 

alla fostrats in i vilka normer som gäller för flickor och pojkar. Normer för feminint och 

maskulint skapar en sorts ordning i samhället. Genussystemet bygger på två bjälkar. Den ena 

är i särhållandets tabu, det vill säga att manligt och kvinnligt inte bör blandas och den andra är 

hierarkin, det är mannen som är norm.
8
 Och redan under det tidiga 1900-talet etablerades en 

könsmärkning av positioner och bevakningsområden i dagspressjournalistiken.
9
 

Under början av 1900-talet blev den expanderande populärpressen och tidskrifter riktade mot 

damer och husmödrar en viktig plattform för kvinnliga journalister. Under 1930-talet 

påbörjades dock en kvinnlig frammarsch inom dagspressjournalistiken, skriver Monica Djerf-

Pierre.
10

 

Trots att flertalet av tidningskvinnorna fick ägna sig åt de mindre prestigefyllda damsidorna, lyckades ett 

antal ”solister” bli mycket framgångsrika journalister på sina respektive tidningar.11 

Samtidigt ledde protester från en av många kvinnoföreningar för journalister, ”Svenska 

kvinnoföreningars radiokommitté” till att antalet radioföredrag som hölls av kvinnor 

tredubblades mellan 1932 och 1936.
12

  

I och med att professionaliseringen kom igång på allvar under 1950-talet blev kvinnorna i 

journalistiken allt fler, men eftersom fältet växte gick den andelsmässiga utvecklingen inte 

lika fort. I likhet med radion var den tidiga televisionen starkt mansdominerad.
13

  

                                                             
7 Djerf-Pierre, Monika (2003), Journalistikens kön. Fältets struktur och logik under 1900-talet. 

Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 2. 03, sid. 30f. 
8 Hirdman, Yvonne (1988), Genussystemet – teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning, 
Maktutredningen, rapport 23, juni, sid. 7. 
9 Djerf-Pierre, Monica (2003), sid. 31. 
10 Ibid, sid 34. 
11 Ibid, sid 35. 
12 Ibid, sid. 35. 
13 Ibid, sid. 36.  
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Journalistiken var i stor utsträckning präglad av föreställningar om könsroller. Den utgick från 

en funktionell uppdelning av ansvarsområden. Hem och hushåll, barnuppfostran och 

relationer blev kvinnliga domäner men med låg status, och på områden med högre status som 

politik, ekonomi och utrikesnyheter, dominerade manliga journalister.
14

 En inställning som 

enligt den amerikanska medieforskaren Edward M. Kian också funnits i sportjournalistiken 

där kvinnor som arbetar med sportjournalistik förväntas bevaka och lägga fokus på kvinnliga 

idrottare och idrotter samt andra ”mjukare” ämnesområden.
15

   

 

3.2 Sporten och sportjournalistiken – männens arena 

Männen dominerade också sportavdelningarna. De svenska tidningarna saknade dock 

sportavdelningar fram till 1920-talet. Dessförinnan hade det arrangerats få sportevenemang 

och när det väl hände så bevakades de av allmänreportrar eller så lämnade idrottsledare 

uppgifter till redaktionen. Att bevaka sport ansågs långt ifrån vara ett heltidsarbete, skriver 

medieforskaren och universitetslektorn vid institutionen för journalistik och 

masskommunikation i Göteborg, Ulf Wallin.
16

 När sporten fick allt större utrymme och 

resurser på redaktionerna var det uteslutande män som började arbeta som sportjournalister. 

Carl-Axel Ledin på Arbetarbladet kombinerade inledningsvis en annonschefstjänst med 

sportbevakningen. Ulrich Salchow på Dagens Nyheter hade också andra uppgifter vid sidan 

om sportbevakningen. Mellan 1910 och 1915 skötte Sven Loftman Dagens Nyheters 

bevakning på frilansbasis. År 1916 anställdes emellertid David Jonason, för att på heltid 

ansvara för tidningens sportrapportering, från och med 1920 blev sporten en egen avdelning 

för sig själv på Dagens Nyheter.
17

 Harry Hjörne utsåg Gustaf Theodor Selldin till att 

organisera en sportavdelning på Göteborgs-Posten. Selldin anställde Valfrid Wahlbäck och 

Bertil Kylander. Arbetet värvade 1935 den förre fotbollsspelaren Harry Lundahl från 

Eskilstuna-Kuriren och han fick organisera Arbetets sportbevakning.
18

 

När sportavdelningarna växte hämtade tidningarna sportjournalister direkt från idrottsrörelsen, 

som i Harry Lundahls fall.
19

  

                                                             
14 Djerf-Pierre, Monica (2003): sid. 37. 
15 Kian, Edward (Ted) M. (2007): Gender in sports writing by the print media: An exploratory examination of 
writers experiences and attituteds. I: Lee, Jason W., The smart journal, vol 4, issue 1, sid. 7. 
16 Wallin, Ulf (1998): Sporten i spalterna, Livréna grafiska AB, Kungälv, sid. 228. 
17 Ibid, sid. 228f. 
18 Ibid, sid. 229 
19 Wallin, Ulf (2001): Hand i hand med idrotten. Kapitel 9 I: Journalisternas bok 1901-2001, Svenska 

journalistförbundet, Borås 2001, sid. 136.  
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Redan från starten av den moderna idrottsrörelsen i Sverige, som började ta form på 1800-

talet, ansågs idrotten vara en typisk manlig sysselsättning i Sverige. En anledning till det var 

att Sverige förlorade Finland till Ryssland i kriget 1808-1809, en förlust som skylldes på att 

den svenska ungdomen var förvekligad och försvarskraften försämrad. Skalden och 

fäktmästaren Carl-Henrik Ling ville utbilda soldaterna och han lanserade riktlinjer för den 

specifikt svenska gymnastiken.
20

 Även kvinnor idrottade på 1800-talet, om än i mycket 

begränsad omfattning. De flesta gick med i redan etablerade manliga föreningar, men i några 

fall bildade kvinnorna egna föreningar. Det började med fruntimmers skridskoförbund, som 

bildades 1864. De deltog mycket sällan i tävlingar. Kvinnor idrottade av hälso- och 

rekreationsskäl.
21

 

Ulf Wallin beskriver hur den tidens kvinnosyn gjorde att kvinnorna tvingades söka sig till ett 

begränsat antal idrottsgrenar och att det ansågs vara opassande för kvinnor att syssla med 

grenar som krävde kraft, uthållighet och maximal fysisk ansträngning. Och ett krav var att de 

skulle kunna idrotta i kjol eller klänning. Wallin skriver vidare att det var två argument som 

lyftes fram i debatten om kvinnornas idrottande. Dels ansågs kvinnan vara mannen fysisk 

underlägsen och dels kunde den reproduktiva funktionen ta skada om de idrottade.
22

  

Idrotten ansågs länge vara en typiskt manlig sysselsättning. Inte minst i Sverige. Ja kanske till och med mer 

här och i övriga Norden än i många andra länder. Tävlingsidrott var inget som kvinnor skulle ägna sig åt. 

Det betraktades som oetiskt, okvinnligt och alltför ansträngande.23 

Sociologen Jesper Andreasson beskriver genusbegreppet i sin doktorsavhandling och 

konstaterar att många av våra handlingar baseras på distinktionen mellan män och kvinnor 

och att kön ofta uppfattas som självklart i vardagslivet. Kvinnor och män har skapat skilda 

sociala färdigheter, rättigheter och viljor utifrån föreställningar om biologiska och 

reproduktiva skillnader. Ser vi en kvinna förväntar vi oss saker och ser vi en man har vi andra 

förväntningar eller förhoppningar inför mötet. Vi förväntar oss, på basis av tolkningar av våra 

kroppar att män och kvinnor gör olika saker och därmed har olika genus. Jesper Andreasson 

skriver också att det som uppfattas som maskulint och feminint, manligt och kvinnligt, är 

                                                             
20 Wallin, Ulf (1998): sid. 43 
21 Ibid, sid. 47. 
22 Ibid, sid. 47. 
23 Ibid, sid. 90. 
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konstruerat genom sociala mönster, interaktioner och processer. Det innebär i sin tur att 

sociala handlingar som uppfattas som naturliga lika gärna kan se annorlunda ut.
24

 

Barbro ”Bang” Alving blev fast anställd som allmänreporter på Dagens Nyheter 1934, men 

hon siktade högre ändå och ville bli positionerad i Europa för att rapportera om oroligheterna. 

Två år senare blev ”Bang” DN:s utsända till OS i Berlin.
25

 Hon var därmed en av de första 

kvinnorna som skrev om sport.  

På radiosporten dröjde det till 1973 innan det fanns en kvinnlig medarbetare redaktionen, då i 

form av programsekreteraren Inger Morath. Strax före jul 1975 inträffade emellertid den i 

sammanhanget unika händelsen att en kvinnlig reporter för första gången i den svenska 

radiohistorien refererade ett sportevenemang. Det var Birgitta Essén, som var 

journalistpraktikant på sportredaktionen under hösten 1975. Hon refererade en 

boxningsmatch.
26

 

Första månaderna när hon hade barnvaktsproblem kunde hon inte utnyttjas så mycket men när de hade lösts 

var hon flitigt i elden nästan varje kväll och helg. Något 9-17-jobb kan det nämligen inte bli tal om när man 

jobbar som sportjournalist. Och därför uppstår de för kvinnan så vanliga problemen, när daghemmet stänger 

kl 18!27 

Men den första kvinnan på radiosporten med en ordinarie tjänst skulle bli Mildred Eriksson, 

hon anställdes 1977, hon var också den första radiosportmedarbetare som genomgått 

utbildning vid journalisthögskolan. Efter henne kom fler kvinnliga praktikanter till 

radiosporten. En av dem var Annika Mlinarich (numer Greder-Duncan). Peter Dahlén som 

undervisar i medie- och kommunikationsvetenskap på Institutionen för journalistik och 

masskommunikation vid Göteborgs universitet skriver i sin bok Från Vasaloppet till 

Sportextra om Mildred Eriksson och om hans intervju med henne. Hon framhåller i intervjun 

att: 

En orsak till den dåliga bevakningen av kvinnlig idrott under 1970-talet var således att de kvinnliga 

sportjournalisterna var så få.28 

                                                             
24 Andreasson, Jesper (2007), Idrottens kön, Genus, kropp och sexualitet I lagidrottens vardag, Lunds 

universitet, sid. 29 
25 Lundgren, Kristina, Ney, Birgitta (red.) (2000) Tidningskvinnor 1690-1960, Studentlitteratur, Lund, sid 186. 
26 Dahlén, Peter (1999): Från Vasaloppet till sportextra – radiosportens etablering och förgrening 1925-1995, 

Fälth & Hässler i Värnamo, sid. 354 
27 Ibid, sid. 354f. 
28 Ibid, sid. 358. 
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Men hon var noga med att understryka att hon inte tyckte att kvinnliga sportjournalister enbart 

skulle syssla med damidrott. Men det fanns, enligt Eriksson, en traditionell uppfattning om 

vad kvinnor skulle ägna sig åt och dit hörde inte sportjournalistik.
29

 

Monika Löfgren Nilsson, medieforskare vid Göteborgs universitet, konstaterar i en 

undersökning från 2005 att könsmärkning är ett inslag i många journalisters vardag, nästan 70 

procent av de tillfrågade journalisterna medger att det finns en könsuppdelning i 

bevakningsområden på deras redaktion. Löfgren Nilsson påpekar att det kan finnas en naturlig 

uppdelning av intressen, men att det också kan vara så att män gynnas vid arbetsfördelningen. 

Klart är att männen dominerar den statusfyllda bevakningen.
30

 

Under de senaste decennierna har dock antalet kvinnor i journalistkåren ökat ständigt och 

kraftigt. Beräkningar baserade på antalet medlemmar i journalistförbundet från 1965 till 2003 

visar att andelen kvinnor i journalistkåren 1965 var 16 procent, 1984 var motsvarande siffra 

37 procent och 2003 var andelen kvinnor 45 procent.
31

 

 

3.3 Kvinnors och mäns strategier 

Sportjournalistiken har av tradition haft en tydlig manlig prägel. Några möjliga förklaringar 

till det har redan presenterats. En annan kan vara att medieorganisationerna är ägda och 

kontrollerade av en manlig elit med liknande intressen och världsbild.
32

 Som tidigare nämnts 

så utgör männen också största delen av sportjournalisterna på landets redaktioner.  

De flesta maktgrupper har tillgång till minst fem typiska härskartekniker enligt Berit Ås, 

tidigare professor i socialpsykologi. Berit Ås menar att de kan nyttjas inför alla slag av 

förtryckta grupper. Hon delar in härskarteknikerna enligt följande: 

Att göras osynlig 

Denna härskarteknik innebär att kvinnor i offentliga befattningar blir förbisedda och att de 

inte blir refererade och avbildade på samma sätt som män i samma position. Ett exempel på 

detta är också att kvinnliga experter och politiker oftare får kommentarer om sitt utseende och 

sex appeal än om innehållet i deras uttalande jämfört med deras manliga motsvarigheter. 

Något som inte minst tycks ske vid tillfällen då de tar upp ämnen som är typiskt manliga. Ett 

                                                             
29 Dahlén, Peter (1999): sid. 358. 
30 Löfgren Nilsson, Monica (2007): sid. 49. 
31 Djerf-Pierre, Monika (2003): sid. 31. 
32 Abalo, Ernesto och Danielsson, Martin (2004): Förenaren och utestängaren – om mediesportkonsumtion och 

sportreferenser, Växjö universitet, rapport nr 24, sid. 25. 
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annat exempel är att det vid val av förtroendeposter och kommittéer och styrelser kan kvinnor 

försvinna totalt ur männens medvetande trots att det finns lika många kreativa och dugliga 

kvinnor.
33

 

Förlöjligande 

Kvinnors kön är offentligt och kan ägas och utnyttjas samtidigt som manligt kön är privat och 

exklusivt och det har länge varit ett omtyckt tema att dra vitsar om kvinnor. Men ett leende är 

ofta ett försvar mot osäkerhet och ett skratt kan utlösas av både obehag och rädsla. Ofta har 

dock yngre kvinnor klarat sig något bättre på grund av att deras åtråvärdhet håller tillbaka hån 

som kvinnor över 40 kan bli utsatta för. Birgit Ås lyfter fram två målande exempel på denna 

teknik. Det ena är att motortidningar världen över ofta beskriver kvinnor som fjolliga och 

förvirrade bilförare. Ändå har de minst antal trafikmissöden i alla länder. Ett annat exempel är 

att kvinnor i hundratals år har köpt de vansinnigaste hattmodeller och uppträtt på ett lockande 

och löjligt vis som handelsvaror på gator och torg.
34

  

Undanhållande av information 

Männen har historiskt sett kontrollerat informationen och på så sätt skaffat sig makt inom 

olika områden. Birgit Ås nämner bland annat att kvinnor alltid undanhållits information om 

religiösa frågor och prästerskapets hemligheter och de har därmed haft det svårt att delta i 

statusfyllda kyrkliga handlingar.  

Intill våra dagar har det krävts en våldsam kamp från kvinnornas sida, för att först skaffa sig rätten till 

allmänbildning, därefter rätt till undervisning i ämnen som t.ex. fysiologi och matematik.35 

Samtidigt menar Birgit Ås att kvinnors arbete i hemmet ofta nonchaleras och inte anses vara 

värt något i manssamhället, som därmed inte har gjort något för att förändra situationen.
36

 

Dubbellbestraffning 

Innebär i sin värsta form att en grupp människor utsätts för fördömande både för ett bestämt 

uppförande och för motsatsen. Det finns två förutsättningar för att kunna syssla med denna 

teknik. Den ena är att vi verkligen har att göra med fördomar och den andra att vi har att göra 

med två kulturer där standard och normer inte är identiska. Försöker en kvinna att vara 

demokratisk, lyssna till alla grupper och väga motargument noga innan beslut fattas uppfattas 

                                                             
33 Ås, Berit (1982): Kvinnor tillsammans, handbok i frigörelse, Skogs grafiska AB, Malmö, sid. 37. 
34 Ibid, sid. 42 
35 Ibid, sid. 46. 
36 Ibid, sid. 46f. 
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det som svagt ledarskap. Om kvinnan däremot slåss och kämpar hårt för sin sak så uppfattas 

denna inte som kvinnlig.
37

 

Påförande av skuld och skam 

Den här taktiken hänger ihop med förlöjligandet och undanhållande av information. 

Kvinnorna blir skamsna när de får höra om sin obegåvning och bristande kompetens, även om 

de har undanhållits information eller vägrats tillträde till något område som har styrts av män. 

Skammen påförs alltså genom förlöjligande.
38

 

Margareta Melin-Higgins, medieforskare vid Malmö universitet, har i sin tur gjort en studie 

där hon har följt en grupp kvinnor som arbetar som journalister i Storbritannien under en 

tioårsperiod. Melin-Higgins har i studien sett fyra olika taktiker som kvinnor använder för att 

överleva inom mansdominerade områden och hon delar in dem på följande sätt:  

Den första överlevnadstaktiken innebär att bli en av tjejerna. I stället för att acceptera 

underordningen arbetar kvinnorna hårt för att höja statusen på det område som de bevakar, 

vilket ofta var mjuka nyheter som handlar om kultur, skola och familj.
39

 

Den andra taktiken innebär att spela på sin kvinnlighet. Kvinnorna accepterar underordningen 

och området som de tilldeltas, till exempel mode, kvinnosidor, kvinnoreportage med mera. 

Även om de har viljan att arbeta med något annat område accepterar de att arbeta som 

”kvinnlig journalist” och de gjorde också karriär och hade möjlighet att klättra. Dessa kvinnor 

ansågs också var mer lättsamma och trevliga, utåt sett, än de som tillhörde den första 

kategorin.
40

 

Den tredje taktiken innebar att bli en av grabbarna. Dessa kvinnor accepterade inte 

underordningen utan utmanade den. De ifrågasatte könsstyrningen på jobben, de pratade på 

morgonmötena och var inte nöjda med att bara skriva om traditionellt mjuka ämnen. Det här 

var också kvinnor som inte hade familj och levde för journalistiken för att de måste bevisa att 

de var bättre eller lika bra som sina manliga kollegor.
41

 

                                                             
37 Ås, Berit (1982): sid. 50. 
38 Ibid, sid. 54f 
39 Melin-Higgins, Margareta (2003): Fly eller fäkta – kvinnliga journalisters överlevnadstaktiker. I: 

Kvinnovetenskaplig tidskrift, årgång 24 nr 2, sid. 59. 
40 Ibid, sid. 60. 
41 Ibid, sid. 61. 
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Den fjärde taktiken innebar att kvinnorna flydde redaktionerna. De jobbade hellre som 

frilansande journalister för att kulturen och miljön på redaktionerna var för hård och av den 

anledningen jobbade de hellre hemifrån som frilansare.
42

    

 

3.4  Tidigare forskning om kvinnor inom sportjournalistiken 

Det finns en hel del internationell forskning gjord på ämnet kvinnors situation som 

sportjournalister, men däremot finns det väldigt få studier ur ett svenskt perspektiv.  

Phyllis Miller, professor i masskommunikation och journalistik på universitetet i Arkansas, 

och Randy Miller, professor i masskommunikation och journalistik på universitetet i Florida 

gjorde en enkätunderökning med över 400 kvinnliga sportjournalister i USA 1995. Resultatet 

av undersökningen visade att kvinnorna som deltog i studien hade svårt att få de stora 

uppdragen, att de hade sämre lön än sina manliga kollegor och att de utsattes för trakasserier i 

såväl omklädningsrum som på redaktionerna.
43

  

Tio år senare, 2005, gjorde de fyra amerikanska medieforskarna Kimberly S. Miloch, Paul M 

Pedersen, Michael K. Smucker och Warrren A. Whisenant en liknande undersökning med 

kvinnliga sportjournalister i USA. Resultatet visade att förhållandena var i det närmaste 

identiska som vid den tidigare undersökningen. De flesta av kvinnorna som deltog i studien 

hade råkat ut för bland annat sexuella trakasserier, de hade svårt att bli tagna på allvar, de 

kände sig begränsade på grund av sitt kön när de var ute på fältet och de kände sig 

diskriminerade på ett eller annat sätt på sitt arbete.
44

 

I en studie gjord av medieforskaren Cathy Strong framkommer det att kvinnliga journalister i 

Nya Zeeland bland annat undviker sportredaktionerna för att det inte finns andra kvinnor som 

arbetar där och de upplever att de som kvinna och sportjournalist måste vara överkvalificerade 

för att kunna bli erkända av sportfans och idrottsföreningar. Vid intervjuerna med de 

kvinnliga sportjournalisterna var det också flera stycken som vittnade om att publiken många 

                                                             
42 Melin-Higgins (2003): sid. 63. 
43 Miller, Phyllis, Miller, Randy (1995), The invisible women: female sports journalists in the workplace, 
Journalism and mass communication Quarterly, vol. 72 nr 4, sid. 889. 
44 Miloch, Kimberly S. Pedersen, Paul M. Smucker, Michael K. Whisenant, Warren A. (2005): The current state 

of women print jurnalists: An anlysis of the status and careers of females in newspapers sports departments. 

Public organization rewiew: A global journal 5: sid. 219ff. 
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gånger varit aggressiva och hotfulla mot dem. Det hände också att publiken ringde upp 

redaktionen och klagade på att kvinnor jobbade med sport.
45

 

Marie Hardin och Stacie Shain, USA, drar slutsatsen, i en vetenskaplig artikel som publicerats 

i tidskriften Critical Studies in Media Communication, att så länge män ”äger” sportvärlden, 

och sportjournalistiken, så kommer kvinnliga sportjournalister aldrig kunna få samma status 

som sina manliga diton.
46

 Samma författare har i en annan studie, gjord ett år tidigare, kommit 

fram till att de kvinnliga sportjournalister som ingick i studien då accepterade diskriminering 

och trakasserier för att det var en del av jobbet. Många var också nöjda med sina jobb och de 

som hade tankar på att sluta gjorde det inte på grund av att de kände sig diskriminerade eller 

trakasserade utan av andra anledningar.
47

 

Pamela J. Creedon, professor i journalistik och masskommunikation vid M.A, University i 

Ohio, har gjort intervjuer med kvinnor som arbetar med sportjournalistik i USA och resultaten 

liknar många av de ovanstående exemplen. Pamela J. Creedon konstaterar bland annat att 

kvinnorna upplever att spendera tid i de aktiva idrottsmännens omklädningsrum är ett 

nödvändigt ont i jobbet, som de helst skulle vilja slippa. Nästan samtliga kvinnor kunde 

berätta historier om problem som de stött på när de tvingats gå in i omklädningsrum, bland 

annat trakasserier. Ett av fallen beskrevs också som något som räknades som sexuellt 

övergrepp.
48

 Undersökningen visade också att få av kvinnorna kunde se sig själva jobba med 

sportjournalistik livet ut, trots att det var drömyrket för de flesta av dem.
49

  

I en studie bland manliga och kvinnliga sportjournalister i USA har den amerikanske 

medieforskaren Edward (Ted) M. Kian gjort en undersökning av hur män upplevde sitt jobb 

med kvinnor på sportredaktionerna. I studien beskriver han att män redan i unga åldrar 

uppmuntras av familj och vänner att följa och delta i idrott och sport. Likaså uppmuntras 

pojkar att välja mansdominerande yrken såsom sportjournalistik. Resultaten bland de manliga 

sportjournalisterna visar att de redan i unga åldrar hade en dröm om att bli sportjournalister. 

Däremot var det ingen av hans kvinnliga respondenter som drömde om detsamma som ung. 

                                                             
45 Strong, Cathy, (2007): Female journalists shun sports reporting lack of opportunity och lack of attractiviness? 

Communication Journal of New Zeeland Vol 8, nr 2. Sid. 15. 
46 Hardin, Marie, Shain, Stacey (2006): ”Feeling much smaller than You Know You Are”: The Fragmented 

Proffessional Identety of Female Sports journalists. Critical studies in media communication Vol 23, nr 4, sid. 

334f. 
47 Hardin, Marie, Shain, Stacey (2005): Strengths in numbers? The experiences and attitudes of women in sports 

media careers, I: Journalism and masscommunication quarterly, vol 82 nr 4, p804-819, sid. 814.  
48 Creedon, Pamela J. (1994): Women, Media and sport – challenging gender values, Sage publications inc. Sid 

163f. 
49 Ibid, sid 176. 
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Han drar slutsatsen att det beror på att de inte såg några kvinnliga förebilder.
50

 Edward 

beskriver också att män räknas som det normala inom sportjournalistiken medan kvinnor som 

det ”andra”. De manliga sportjournalisterna i studien delgav att de trodde att det är en förmån 

att vara kvinna inom sportjournalistiken och att de lättare kommer undan när de gör fel.
51

 Men 

männen skulle aldrig jobba som sportjournalister om de var av det motsatta könet – det vill 

säga kvinnor.
52

 Studien visar också att kvinnorna har lättare att bli accepterade så länge de är 

”en av grabbarna” och förstår jargongen på redaktionen.
53

 

 

3.5 Diskrimineringslagen och DO:s definition av trakasserier. 

I den svenska diskrimineringslagens första kapitel, 1§, går det att läsa att lagens ändamål är att 

motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

I kapitel 3, 1 §, står det att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder för 

att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, och särskilt motverka diskriminering i arbetslivet på 

sådana grunder. 
54

 

Den 6 § säger följande: 

Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier 

eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller för 

sexuella trakasserier.
55

 

Enligt diskrimineringsombudsmannens, DO:s, definition av trakasserier så kan det bland 

annat vara att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av till 

exempel ”kvinnliga” egenskaper . Det kan också handla om att någon blir kallad ”fjolla” eller 

”hora”. Det kan även handla om osynliggörande eller undanhållande av information. DO 

fastslår att det gemensamma för trakasserier är att de gör att en person känner sig förolämpad, 

hotad, kränkt eller illa behandlad och att det är den som är utsatt för trakasserier som avgör 

                                                             
50 Kian, Edward (Ted) M. (2007): Gender in sports writing by the print media: An exploratory examination of 

writers experiences and attituteds. I: Lee, Jason W., The smart journal, vol 4, issue 1, sid. 9f. 
51 Ibid, sid. 12. 
52 Ibid, sid. 13. 
53 Ibid, sid. 13. 
54 Svensk författningssamling, 2008:567, Diskrimineringslagen, utfärdat 5 juni 2008, Thomson förlag AB, 

Vällingby, sid. 8f. 
55 Ibid, sid. 8f. 
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vad som är kränkande. Samma beteende kan uppfattas som trakasserier av en person medan 

en annan person inte alls behöver bli illa berörd.
56

 

 

4. Metod 

4.1 Val av metod 

Utifrån syftet av denna studie bestämdes att en kvalitativ metod i form av samtalsintervjuer av 

respondentkaraktär skulle vara ett bra sätt att gå till väga för att på bästa sätt kunna undersöka 

hur kvinnor som arbetar som sportjournalister upplever sitt arbete. Intervjuerna av 

respondentkaraktär syftar till att respondenterna ska kunna uttrycka sina egna tankar och 

reflektioner inom det aktuella ämnet som undersöks.
57

  

Att utgå från människors vardagserfarenheter är på många sätt ett signum för samtalsintervjun.
58

 

På grund av detta är valet av samtalsintervjuer av respondentkaraktär motiverat eftersom den 

här studien syftar till att undersöka hur respondenterna upplever sitt arbete, med fokus på just 

hur de upplever saker och ting. Med en frågeundersökning eller med någon annan kvantitativ 

metod, i form av till exempel enkäter, hade kvinnorna som arbetar som sportjournalister inte 

haft samma möjlighet att ge uttryck för sina upplevelser, tankar och föra ett resonemang vilket 

är att föredra i detta fall. Eftersom resultaten av undersökningen också syftar till att kartlägga 

mönster inom en specifik urvalsgrupp och resultaten inte ska generaliseras till alla kvinnor 

som arbetar som sportjournalister i hela Sverige så lämpade sig den kvalitativa metoden väl.  

4.2 Urval och avgränsning 

Det första steget, efter att beslut om att göra samtalsintervjuer hade tagits, var att skapa en 

urvalsgupp och detta arbete delades in i tre faser och påbörjades genom att det gjordes ett 

första strategiskt urval av respondenter. Alla strategiska urval bygger på en princip om 

intensitet och för att efterstäva intensitet i urvalet skulle de kvinnor som arbetar som 

sportjournalister och som skulle ingå i denna studie uppfylla ett antal kriterier. 1) De skulle 

arbeta på en redaktion som producerar journalistiskt material i Sverige som handlar om sport 

och som distribueras via tv, tidning eller radio. De skulle själva vara med och producera 

sådant journalistiskt material. 2) De skulle ha ett visst mått av arbetslivserfarenhet. Det vill 

säga att de skulle ha arbetat heltid med sportjournalistik i minst två år. 3) De ska ha, eller ha 

                                                             
56 http://www.do.se/Diskriminerad/Arbetslivet/Vad-ar-trakasserier/ 2009-12-17, 11.07. 
57 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wägnerud, Lena (2007): Metodpraktikan, Vällingby. 

Nordstedts Juridik, sid 257f. 
58 Ibid, sid. 286. 

http://www.do.se/Diskriminerad/Arbetslivet/Vad-ar-trakasserier/
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haft, möjlighet att bevaka individuell- och lagidrott på högsta svenska nivå. 4) De ska se sig 

själva som sportjournalister.  

Ett strategiskt urval gjordes för att ett totalurval visserligen skulle vara teoretiskt möjligt, men 

praktiskt omöjligt för denna uppsats då antalet respondenter skulle bli för stort. Av den 

anledningen har det eftersträvats en maximal variation i urvalet och detta i form av att 

respondenterna som valts ut skulle skilja sig åt när det gäller bland annat ålder, erfarenhet och 

medier som de jobbar på. Det strategiska urvalet var också ett bättre alternativ än till exempel 

snöbollsurval eftersom det var möjligt att hitta respondenter utan att vara beroende av 

eventuella tips från respektive respondent för att kunna gå vidare. Eftersom vi inte var ute 

efter att generalisera resultatet till alla kvinnor som arbetar som sportjournalister var vi inte 

tvungna att göra ett slumpmässigt urval, som är det bästa om man vill att urvalsgruppen ska 

representera en större population. I enighet med den kvalitativa metodens styrkor så var det, 

trots att det var av stor vikt vilka individer som intervjuades, inte individerna i sig som var 

intressanta i undersökningen utan det viktiga var de tankekategorier som de kunde bidra med 

att blottlägga.
59

 

Vid det första urvalet kontaktades sex potentiella respondenter via mejl (se bifogat 

respondentmejl). Av dessa sex valde fyra att delta i undersökningen. Därefter gjordes ett nytt 

urval av sex andra potentiella respondenter och av dem valde en att delta. I det tredje och sista 

urvalet tillfrågades ytterligare sex potentiella respondenter och av dem valde tre att delta i 

undersökningen. Det innebär att populationen i denna studie består av åtta respondenter som 

bildar en urvalsgrupp. Urvalet av respondenterna var inte beroende av en geografisk plats utan 

de tillfrågade valdes ut med bakgrund av de ovan nämnda kriterier som de kvinnor som 

arbetar som sportjournalister som skulle ingå i denna studie var tvungna att uppfylla.  

Varje respondent intervjuades personligen på en av respondenten vald plats för att de skulle 

känna sig så bekväma som möjligt vid intervjusituationen.  

Varje intervju spelades in och anteckningar med block och penna fördes också under 

intervjuernas gång. Varje fråga och svar transkriberades i sin helhet efteråt. Däremot 

utelämnades suckar, hummande etc. vid transkriberingen. 

 

 

                                                             
59 Esiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007, sid. 295. 
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4.3 Metodproblem 

Inför denna studie har författarna till den här uppsatsen under perioder tidigare arbetat på 

olika sportredaktioner. De har också upplevt och observerat situationer där kvinnor som 

arbetar som sportjournalister har stött på olika problem. Det kan ha gett en föreställning om 

att verkligheten ser ut på ett visst sätt och det kan inte uteslutas att denna förförståelse kan ha 

påverkat studien på ett eller annat sätt.   

Det skickades ut 18 förfrågningar till potentiella respondenter. De respondenter som svarade 

och tackade ja inom en vecka deltog senare i studien. Totalt handlade det om åtta 

respondenter.   

Två av respondenterna arbetade på Radiosporten i Stockholm och eftersom en av författarna 

till denna uppsats har gjort praktik och arbetat på samma redaktion deltog denna inte vid dessa 

två intervjuer då det skulle kunnat påverka respondenterna och deras svar vid 

intervjusituationen. Samma situation uppstod på Sundsvalls tidning och då avstod den andra 

författaren från att delta vid den specifika intervjun för att undvika eventuell påverkan.  

Det faktum att respondenten måste prata i en mikrofon kan ha en avskräckande effekt och 

kanske kan det till och med påverka svaren. Detta gäller framförallt om respondenten är ovan 

vid intervjusituationer, och även om respondenterna i egenskap av sportjournalister borde 

kunna anses vara vana vid det så kan det vara en ny situation att vara den intervjuade och inte 

den intervjuande.
60

 

 

5 Kvalitetsdiskussion 

I kapitlet som följer förs ett resonemang om undersökningens giltighet, undersökningens 

tillförlitlighet och författarna argumenterar för de val som gjorts inför och under 

samtalsintervjuerna.  

5.1 Validitet 

Intervjumanualen som användes till varje samtalsintervju arbetades fram med syftet och 

frågeställningarna samt teorin och den tidigare forskning som ligger till grund för den här 

uppsatsen. På detta sätt har författarna till studien försökt att minimera avståndet mellan den 

teoretiska definitionen och den operationella indikatorn. Det vill säga att respondenterna har 

                                                             
60 Ekström, Mats, Larsson, Larsåke (2000), Metoder i kommunikationsvetenskap, Lund, Studentlitteratur, sid. 

230f. 
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haft möjligheten att ge svar på frågor som är relevanta och precisa för att det utifrån de svar 

som getts ska vara möjligt att besvara studiens syfte och frågeställningarna.  

Respondenterna har själva fått välja tid för respektive intervju helt utan påverkan från 

författarna allt för att efterstäva en avslappnad intervjumiljö för varje respondent. Ett specifikt 

datum var dock förutbestämt i samförstånd.  

Varje intervju har spelats in, men inspelningsutrustningen har inte förts mellan intervjuarna 

och den intervjuade vid intervjutillfället utan utrustningen har legat stilla mitt emellan de två 

för att det skulle kännas avslappnat och inte vara avskräckande med en mikrofon under näsan 

vid varje svar. 

 

5.2 Reliabilitet 

För att eftersträva så hög reliabilitet som möjligt har författarna använt sig av samma 

intervjumanual som legat till grund till varje specifik samtalsintervju som genomförts. 

Intervjumanualen har inte korrigerats under undersökningens gång, men den är utformad på så 

sätt att det funnits möjligheter att ställa direkta frågor till respondenterna i de fall som det 

funnits något av relevans som inte berörts tidigare under intervjun. Det har också ställts 

tolkande frågor i de fall som det har funnits någon tveksamhet kring de svar som 

respondenterna har gett i samband med varje intervjutillfälle.
61

 Varje samtalsintervju har 

gjorts med respektive respondent personligen för att på så vis försäkra författarna om att det är 

rätt person som intervjuas samt för att på ett bättre sätt än vid till exempel telefonintervjuer, 

kunna sätta respondenternas svar i en kontext. Varje intervju spelades in och transkriberades 

så fort som möjligt för att minska risken för att misstolkning av respektive svar. 

  

6.  Resultatpresentation 

I följande kapitel kommer resultatet av samtalsintervjuerna presenteras. Redovisningen av 

respondenternas svar delades in i olika teman. Dessa teman skapades utifrån intervjumanualen 

och respondenternas svar under respektive intervju. Det första temat är Valet av karriär. Efter 

det inledande temat fortsätter Synen på sportjournalistiken och sportjournalisterna som följs 

upp av Könsfördelningen, På redaktionen, Bemötande och avslutningsvis Framtiden. 

                                                             
61 Ekström, Mats, Larsson, Larsåke (2000), sid. 229. 
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Totalt intervjuades åtta kvinnor i olika åldrar, med olika bakgrund och med olika 

arbetslivserfarenhet som arbetar med sportjournalistik i svenska medier. Samtliga 

respondenter, bortsett från Petra Thorén och Nora Strandberg, har en journalistisk utbildning 

på universitet, högskola eller folkhögskola bakom sig. Två av kvinnorna arbetar på SVT och 

två kvinnor jobbar på Radiosporten. De övriga arbetar på olika medieföretag. En av 

kvinnorna, Linn Nenzén, var mammaledig vid intervjutillfället. 

 

Namn  Född Arbetar på Stad År som sportjournalist 

Nora Strandberg 1981 Canal plus Stockholm  ca 10 

Marie Lehmann 1965 SVT Stockholm  ca 11 

Annika Greder-Duncan 1956 SR Stockholm  ca 30 

Maria Nordström 1981 ST Sundsvall  ca 5 

Linn Nenzén 1981 SR Stockholm  ca 4 

Cecilia Ingman 1976 SVT Stockholm  ca 6 

Carina Olofsson 1970 GP Göteborg  ca 12 

Petra Thorén 1969 Sportbladet Göteborg  ca 20 

Förklaringar av förkortningar: SVT: Sveriges television, sport, SR: Sveriges radio, radiosporten. ST: Sundsvalls 

Tidning, GP: Göteborgsposten. 

 

6.1 Valet av karriär 

Intervjuerna visade att det fanns fem kategorier för respondenternas val av karriär. Dessa fem 

kategorier var drömjobb, slump, sportintresse, för att göra revolt, och jämställdhet. De som 

ingår i drömjobbskategorin hade redan som mycket unga ett stort sportintresse och 

förhoppningar om att få arbeta som sportjournalister när de blev äldre. Slumpkategorin 

kännetecknades av att tillfälligheter fick respondenterna att börja arbeta med sportjournalistik, 

ofta under utbildningen, och de trivdes i rollen och fortsatte.   

Men sedan var jag den enda tjejen i klassen som var sportintresserad och på alla redaktionsövningar och till 

tidningen ”Korridoren” så ville man gärna ha en tjej som skrev sport och jag tyckte ju att det var kul. Så jag 

skrev sport där, så sedan på kortpraktiken sökte jag allmänna på ST men det fanns ingen plats där och då fick 

jag vara på sporten. Så började det. Att man kom in den vägen då.  

Maria Nordström, ST. 

Den fjärde kategorin bottnar också i ett stort sportintresse, men framförallt i en vilja att göra 

revolt mot sina studiekamrater, som ville avslöja orättvisor och förändra världen och det fanns 

samtidigt ett stort fokus på politik under utbildningen. I sista kategorin, jämställdhet, var det 
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en avsaknad av kvinnor som arbetade med sportjournalistik och lite utrymme för kvinnor i 

sportjournalistiken generellt som avgjorde valet av karriär. 

Delvis var det mitt drömjobb att bli sportjournalist och sedan saknade jag kvinnor som skrev. Sen tyckte jag 

att man saknade det som var viktigt för mig. Det kanske inte var sporten i sig utan förutsättningar och 

jämställdhet, det tänkte jag mycket på i början att jag saknade, eller tjejer överhuvudtaget att läsa om.  

Carina Olofsson, GP. 

Intervjuerna visade också att respondenterna karriärer har sett olika ut och kan delas in i fyra 

underkategorier. En är att de som jobbat på en och samma redaktion, med sport, under hela 

karriären. En annan att de som jobbat på fler än en redaktion på olika medieföretag, med 

sport. En tredje innebär att de som utöver att ha arbetat med sportjournalistik också har 

jobbat med allmänjournalistik. Den fjärde och sista kategorin de som har jobbat med 

någonting i en helt annan bransch innan eller under tiden som de arbetat som sportjournalist. 

Direkt efter att jag gick ur gymnasiet så jobbade jag två år på ett reservdelslager i Kalifornien med 

motorcross och det hade jag i alla fall förstått att det förmodligen var ganska bra att skaffa sig en utbildning.    

Annika Greder-Duncan, SR 

 

6.2 Synen på sportjournalistiken och sportjournalisterna 

När det gäller förutfattade meningar mot sportjournalistik och sportjournalister går svaren från 

respondenterna att dela in i tre fack. Det första är att det finns förutfattade meningar mot 

sportjournalistik och sportjournalister i allmänhet.  

… vi är inte lika smarta som alla andra och vi är inte lika kulturellt bevandrade och har inte samma utåtblick 

och gör låtsasnyheter. Ja den uppfattningen finns nog på många håll att det inte är liksom fint. Men det har 

förändrats lite tror jag. Det var nog mycket värre för 10-15 år sedan. 

Petra Thorén, Sportbladet. 

Andra attribut som tillskrivs sportjournalistik och sportjournalister är bland annat att de är 

dumma, att de är buffliga, att de är supportrar och att de är för lite kritiska. 

Jag skulle nog säga att det finns en del gamla förutfattade meningar som i viss mån lever kvar men så finns 

det nyare också. De gamla är väl att det mest är gubbar som super och är rediga alkisar. Som är iväg på resor 

och inte jobbar så himla mycket utan bara skickar hem sina texter eller sina prator till radio eller vad det nu 

är. Det nya är väl kanske att….man är ingen riktig journalist riktigt. 

Linn Nenzén, SR. 

I fack nummer två hamnade de som ansåg att det finns förutfattade meningar mot kvinnor som 

arbetar som sportjournalister i synnerhet. 

I början när jag jobbade så upplevde jag väldigt ofta ”när kommer den riktiga reportern” och väldigt mycket 

sådana frågor. Och som halvimplikerat på något sätt att jag hade fått mitt jobb beroende på att jag var kvinna 

eller att jag såg ut på ett visst sätt. 

Annika Greder-Duncan, SR. 
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I början av Carina Olofssons karriär på GP upplevde hon att människor kunde ta henne för att 

vara barnbarn till hennes manliga kollega om de var två reportrar på samma plats och att hon 

därmed känt sig osynlig. Och det tycks fortfarande finnas tillfällen när kvinnor som arbetar 

som sportjournalister har svårt att blir tagna på allvar. 

Om jag säger att jag jobbar på Radiosporten på Sveriges Radio så undrar folk vad jag gör där. De tänker 

kanske att jag är sekreterare eller att jag inte jobbar som sportjournalist. Det har jag en uppfattning om.  

Linn Nenzén, SR. 

Men svar från respondenter pekar också på att människor tycks acceptera kvinnor som arbetar 

som sportjournalister mer och mer. 

Det är klart att man har råkat ut för grejer ibland när man har varit ute på jobb men på det stora hela så märks 

det att folk här uppe är van vid att… det är inte konstigt att tjejer är sportjournalister. Det kanske gäller 

läsarna också.  

Maria Nordström, ST. 

Det tredje facket innebär att de inte upplever att det finns några förutfattade meningar om 

sportjournalister. 

Nä. Jag tror att mycket handlar om hur man ser på omvärlden och sig själv. Och hur man tolkar saker och 

ting som man upplever. Nej, det gör jag inte. 

Marie Lehmann, SVT. 

 

6.3 Könsfördelningen 

Svaren är entydiga när det gäller trivsel på respektive redaktion och det räcker därmed med en 

kategori. Det är odelat positiva ordalag och respondenterna upplever att kvinnor har samma 

förutsättningar som män, och att sportjournalister i samma position inte behöver arbeta på 

olika sätt beroende på kön. 

Alla vi journalister jobbar ju på olika sätt så. Det är ju svårt det där också – för sportjournalistiken i grunden 

är ju skapad av män för män. Sen kommer man in i det där. Mina tankar om sportjournalistik har förändrats 

under åren man har jobbat, vi är ju liksom stöpt i en form. I en form som råder. Läsarna är van att få en viss 

information om saker. Man har ju kanske påverkats till att jobba på ett visst sätt utan att man riktigt har märkt 

det. 

Maria Nordström, ST. 

Förutsättningarna för att bli en bra sportjournalist behöver inte vara könsrelaterade.  

Jag tror att det handlar mer om, det måste handla mer om, som i alla yrken eller i alla delar av livet. Alla män 

har inte samma förutsättningar som sportjournalister, som alla andra män. Det måste ju handla om andra 

saker, så ser jag på det. 

Marie Lehmann, SVT. 

Respondenterna ser både för- och nackdelar med att vara kvinna och arbeta som 

sportjournalister. Till fördelar räknas att de ofta sticker ut ur mängden sportjournalister, som 
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då vanligtvis består av en övervägande del män, och syns mer när det är ute på fältet och 

därmed blir mer ihågkomna och igenkända.  

Säg nu då att man skulle kämpa och fightas om att få komma fram till en person med sin mikrofon så det är 

ju klart att man kanske syns mer då om det står, män och så jag där som kvinna. Men det kanske är för att jag 

är så… eller ja det kan ju bero på massa olika orsaker, men det är väl lite så och det kan ju kanske vara en 

fördel. 

Cecilia Ingman, SVT. 

När det gäller nackdelar så kan svaren som lyftes fram delas in i tre kategorier: Att det inte 

finns några nackdelar, hårdare granskning och arbetsförhållanden anpassade för män. Den 

första kategorin går ut på att det inte funnits några uppenbara nackdelar och att det inte funnits 

tid att reflektera över det. 

Jag har inte funderat så mycket kring det där så antagligen har det väl inte varit … det har väl bara flutit på 

… antar jag. 

Marie Lehmann, SVT. 

Hårdare granskning innebär att respondenterna upplever att det ställs högre krav på dem på 

grund av deras kön, att de upplever att de blir hårdare granskad och att ett eventuellt misstag 

tenderar att få större konsekvenser för dem jämfört med män som arbetar med 

sportjournalistik i samma position. 

Men det känns ju som någonstans det där klassiska som jag tror att det är i väldigt, väldigt många 

mansdominerade yrken: att man måste passa sig lite extra för att inte liksom råka göra något slarvfel eller 

liksom, jag tror ändå att man är lite mera under en lupp. 

Nora Strandberg, Canal Plus. 

Svaren visar också att det finns upplevelser som pekar på att fotboll tycks vara ett särskilt 

känsligt ämnesområde för kvinnor som arbetar som sporjournalister att rapportera om. 

Om vi nu går till det mer extrema då, fotboll, för fotboll är ju väldigt heligt om man säger så för männen. Så 

om jag skulle göra just fotboll då får jag tänka på att det ska bli jäkligt bra liksom. Det … jag får kolla mina 

… fakta och så, så att det inte blir fel. För skulle det bli det så kan det bli ett jäkla liv, faktiskt. 

Cecilia Ingman, SVT. 

Något som också framkom vid intervjuerna är att den hårdare granskningen har en benägenhet 

att påverka respondenterna på så sätt att de själva blir extra kritiska mot andra kvinnor som 

arbetar med sportjournalistik. 

Jag gör det själv också när jag ser på sportnyheterna på TV eller läser tidningar att jag kan vara extra kritisk 

mot tjejer. Men det är därför att man vet att är det någon som gör bort sig då kommer skiten över allihopa… 

om en manlig kollega till mig gör något knas så blir det ”oj nu sa han något galet” eller ”oj nu gjorde han 

galet” eller ”oj vad han är knäpp”. Men om jag säger något dumt så drar jag med mig alla andra kvinnor som 

är sportjournalister i skiten också. Om det inte är en sanning så är det i alla fall någonting som påverkar min 

syn på mitt jobb. 
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Linn Nenzén, SR. 

I den tredje kategorin upplever respondenterna att det finns tillfällen när arbetsförhållandena 

är anpassade för män. De upplever en problematik med öppna omklädningsrum när det gäller 

lagsporter med män som aktiva som till exempel fotboll och hockey. 

Ja det är det. Samtidigt så är det… man får ju ha lite taktkänsla där. Man går ju kanske inte fram till någon 

som står helt naken utan man får avvakta. Sedan så med åren så har jag också slutat i princip att gå in i små 

omklädningsrum. Man ber dem komma ut istället. Det är ju dels för ens egen skull, eftersom det skulle 

kännas lite konstigt att stå i ett litet rum med 10 nakna killar men också för deras skull för man märker ju att 

vissa tycker att det är lite jobbigt att klä av sig när jag är där och så. 

Maria Nordström, ST. 

Maria Nordström poängterar dock att ett förbud mot kvinnor i omklädningsrummen skulle ge 

män som arbetar med sportjournalistik en stor fördel och därför skulle ett sådant förbud inte 

fungera rent praktiskt. Då ser hon ingen annan lösning än att införa ett totalförbud i stället. 

Carina Olofsson beskriver hur kvinnorna i Göteborg har försökt vidta åtgärder:  

Vi har försökt på något sätt att få ut spelarna i stället, så att vi ska slippa gå in där, men det har faktiskt inte 

klubbarna varit helt hundra på att tillmötesgå kvinnorna i Göteborg. Så vi har tvingats in där. Jag tycker att 

det är helt horribelt. Jag tror inte att du går runt på en arbetsplats med nakna människor när du ska jobba 

någonstans. 

Carina Olofsson, GP. 

Linn Nenzén konstaterar att intervjusituationerna i omklädningsrummen är anpassade efter 

män, men att det ändå inte är optimala arbetsförhållanden för män som arbetar med 

sportjournalistik heller. Hon påpekar att det inte är alla som är bekväma med det och att det 

förutsätter en heteronormativ syn både på aktiva och på journalister. Petra Thorén menar att 

det är ett förlegat sätt att göra intervjuer på och även om hon är medveten om att hon kan 

missa eventuella nyheter som florerar inne i omklädningsrummen så avstår hon i dag att gå in 

i dem om hon kan. 

Men det är ju inte kul, alltså nakna 20-åringar… och jag kan inte förstå att männen fortfarande tycker att det 

är en bra intervjusituation. De hade ju aldrig gått in i ett kvinnligt omklädningsrum. Never liksom. Det är en 

jobbig situation och det är en jobbig situation som man ställs inför varje gång. 

Petra Thorén, Sportbladet. 

 

6.4 På redaktionen 

Respondenterna lyfter fram tre olika anledningar som kan ligga bakom att kvinnor som 

arbetar med sportjournalistik är en minoritet på sportredaktionerna. En av anledningarna är att 

det kan bero på att män i större grad har ett större sportintresse rent generellt. En annan 
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möjlig anledning som lyftes fram var att kvinnor undviker sportredaktionerna på grund av att 

det kan tyckas vara en skrämmande miljö. 

Ja, men det är en lite skrämmande miljö, det är det ju. Alltså för att också. Nu är det ju så länge sen jag 

beslutade mig för det själv, men man kan ju säga så här att alla män nästan, alla killar tycker ju sig veta allt 

om fotboll fast de inte kanske vet så mycket /… / men det är klart att det kan vara lite skrämmande, ja men 

absolut, det tror jag. Fast det borde inte vara det, det är tråkigt att det är så. Det borde vara en mycket mer 

välkomnande bransch. För tjejer. 

Nora Strandberg, Canal plus. 

En möjlig orsak till att kvinnor kan uppleva sportredaktionerna och sportjournalistiken som 

skrämmande som lyfts fram är att det kan upplevas som att det finns ett väldigt stort 

kunskapskrav redan från start. 

Det känns svårt och att man måste kunna allt på en gång, men det behöver man ju inte göra. Men killar kan 

ha lättare att kasta sig in i sådana saker. 

Maria Nordström, ST. 

Avsaknaden av kvinnliga förebilder var ytterligare en möjlig anledning, men Cecilia Ingman 

konstaterar att det kommer fler och fler kvinnor och att det i sin tur kan locka ännu fler 

kvinnor till branschen. 

Det är det det handlar om, det är likadant i näringslivet om det inte finns några kvinnliga chefer så är det 

jättesvårt att få en kvinna att fatta att ”åh, jag kan också bli chef” liksom. Jag tror att det här handlar om 

samma sak, ju fler kvinnor som kommer vara programledare, reportrar, kommentatorer och chefer så 

kommer det att komma också, jag tror det. 

Cecilia Ingman, SVT. 

Cecilia Ingman konstaterar också att det stundtals känns som att det är en dominans av 

kvinnor på SVT-sport i dag och att de finns på alla poster på redaktionen, men hon har även 

arbetat på radiosporten och Sportbladet under kortare perioder och hon placerar in 

arbetsplatserna på en skala. 

… att SVT-sport är den mest blandade så, och bra stämning, bra kollegialt. Radiosporten är lite tuffare. Fler 

män där, lite hårdare klimat, men ändå schysst liksom. Hårt och tufft, men schysst. Och Sportbladet var ännu 

ett snäpp tuffare, där var jag den. Just då när jag var där, de månaderna så var jag den enda. Det var jag och 

en tjej till som fanns på redaktionen, och resten var män och det var… där märktes det ju, man var två tjejer 

och tjugo killar liksom. Så det var en väldigt hård och extremt tuff miljö. 

Cecilia Ingman, SVT. 

Annika Greder-Ducan beskriver att arbetsklimatet som ensam ung tjej på redaktionen var 

jättetufft i början av hennes karriär som sportjournalist på radiosporten. Hon menar också att 

det är en extremt stor skillnad på redaktionerna i dag. 

Jag tyckte att det var en jävligt konstigt och äcklig miljö. Idag så ångrar jag att jag inte var tuffare när jag var 

ung och kunde säga ifrån att verkligen våga säga ifrån. Egentligen är det helt absurt att man lät folk säga eller 
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hängde med på liksom / … / Yrket älskar jag men att vara kvinna i den yrkesvärlden kanske jag inte alltid har 

älskat. 

Annika Greder.Duncan, SR. 

Under samtalsintervjuerna har det också framkommit att könsrelaterad problematik är relativt 

ovanligt och att respondenterna generellt är tillfreds med situationen på respektive redaktion i 

dag.  

… jag har ju haft medarbetare genom åren som jag känner att de inte har lyssnat lika mycket på mig. Mycket 

på grund av att jag är tjej. Jag har inte haft någon chef som har varit så. Jag och min chef kan bråka. Jag säger 

vad jag tycker 

Maria Nordström, ST. 

Det framkom åsikter om att yngre män som arbetar med sportjournalistik upplevs ha lättare 

att acceptera att det blir fler och fler kvinnor på sportredaktionerna. 

… men jag tycker att det värsta är borta.  Det är lite det som jag, Jennifer (Wegerup, författarnas anm.) och 

Petra (Thorén, författarnas anm.) också har pratat om att någonstans har ju de männen som kommer fram nu 

så att säga. De beter sig ju inte så. De skulle aldrig göra det. Det är en liten generationsfråga. 

Carina Olofsson, GP. 

Petra Thorén påpekar att Sportbladet är en jämlik arbetsplats och att hon alltid har kunnat 

konkurrera med manliga kollegor på lika villkor och att det inte finns några specifika fack att 

halka in i. Hon beskriver att många kvinnor har börjat arbeta på Sportbladet, men ändå slutat 

ganska fort. 

… jag tror att det hänger rätt mycket ihop med arbetstider och arbetsförhållanden att det är kvällsjobb. 

Matcherna spelas på kvällarna och vi jobbar på kvällarna och det är lördag och söndag. Vi jobbar på 

helgerna. Du måste vara beredd på att jobba kvällar och minst två helger i månaden och det tror jag att fler 

killar tycker är okej än kvinnor. Framför allt när man får barn då. Det kanske är svårt att kombinera det. 

Petra Thorén, Sportbladet. 

På frågan om det finns en uppdelning av bevakningsområden där kvinnor som arbetar som 

sportjournalister i större grad än män i samma position förväntas eller har förväntats att 

rapportera om ”mjuka idrotter” eller damidrott lyftes fyra olika åsikter fram. Förr fanns det, 

nej, det finns inga sådana förväntningar, väljer själv att rapportera sådant och publikens 

uppfattar att det är så. Den första kategorin handlar om att det funnits en tendens tidigare, 

men att det idag ser annorlunda ut. 

När jag kom så tror jag. Fotbollen är ju väldigt liksom stor så. På sportredaktionerna det är ju den stora 

sporten. Och där upplevde jag i början att det kunde vara faktiskt så att nya killar av liksom bara självklarhet 

blev utskickad på fotboll så. Medans för mig tog det längre tid innan jag fick göra fotboll. Och jag vet inte, 

jag funderade en del på det i början om det berodde på att jag var tjej, men det har jag inget svar på. Men i 

dag är det inte så. 

Marie Lehmann, SVT. 
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Respondenter som jobbat relativt kort tid i branschen ser inga tecken på att det skulle finnas 

några sådana förväntningar på dem och att det finns kvinnor på många statusfyllda positioner 

idag. 

Jag tycker att en del har varit väldigt bra på att profilera…alltså man ser att Malin Fransson i DN har gjort 

väldigt mycket hockey till exempel. Hos oss så har ju Annika varit väldigt intresserad av motorsport och 

hockey men också ridsport liksom. 

Linn Nenzén, SR. 

Carina Olofsson på GP, beskriver att hon har valt att skriva mycket om damidrott och att hon 

älskar det. Hon beskriver också att intresset från hennes sida leder till att hon skriver mer om 

det. Enligt henne har det också förts diskussioner på redaktionen om tendensen att tjejer 

skickas på ”tjejjobb”. 

… det har vi diskuterat ”skickar du ut mig på det bara för att jag är kvinna nu eller?” Å så tycker jag att det 

kan ha varit men jag tycker att det har suddats ut. Jag kan inte säga, idag skulle både jag och Tomas kunna 

skickas ut på både ridsport och dans eller motorsport. Det finns ingen sådan skillnad. Utan jag tror att det är 

läsaren i så fall som uppfattar att kvinnor skriver mer kvinnoidrott. 

Carina Olofsson, GP. 

Det kan också finnas en tendens att publiken upplever att kvinnor skriver om mer ”mjuka 

idrotter” och damidrott än de i själva verket gör.   

Det faktum att det är en majoritet av män på sportredaktionerna bidrar till en grabbig miljö 

enligt svar vid samtalsintervjuerna. Detta har påverkat respondenterna på många olika sätt. En 

kategori vet inte om de har påverkats på något särskilt sätt. De kan åtminstone inte 

konkretisera på vilket sätt i så fall. En kategori blev osäker hur de skulle bete sig. 

Jag tror att om jag hade kommit till radiosporten tidigare än vad jag gjorde och varit lite yngre så hade jag 

nog försökt anpassa mig mer och hänga på den grabbiga jargongen. Nu var jag nog mer sån där när jag kom 

in att jag inte riktigt visste var jag skulle lägga mig någonstans. 

Linn Nenzén, SR.  

En kategori konstaterar att de själva sysslat med idrott i många år eller umgåtts mycket med 

killar generellt och att de därmed upplever att de är vana vid miljön och jargongen. 

Jag är ganska van, alltså jag har varit aktiv i idrott själv, i individuell idrott och umgåtts väldigt mycket med 

killar och så där, men äldre killar. Och, men det spelar väl ingen roll, men alltså varit väldigt mycket ensam 

tjej i andra sammanhang också. Så att för mig var det inte så farligt, men så ska det inte behöva vara. 

Nora Strandberg, Canal plus. 

En kategori har anpassat sig och blivit tuffare av miljön under tiden som de varit verksamma 

sportjournalister. 

I början blev jag jättetuff liksom, för att klara mig så skulle ju jag också skämta om allting. / … / Man 

försökte passa in och man vågade inte säga ifrån. Så jag tror att det är…det har nog på något sätt gjort mig 

tuff men jag vet inte om det har gjort mig klok egentligen. Kanske inte förens på senare år. 
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Annika Greder-Duncan, SR. 

En annan kategori upplevde att de blivit grabbigare till sättet. 

Jag är säkert mycket grabbigare än många av mina tjejkompisar liksom. Kan jag tänka mig. Visst det kan bli 

väldigt grabbigt. / … / Någonstans så måste ju det ha format mig givetvis som har jobbat månad efter månad 

med bara män. Det är klart att man på något sätt påverkas. 

Petra Thorén, Sportbladet. 

Carina Olofsson menar att det finns en risk att kvinnor som börjar arbeta med 

sportjournalistik accepterar den grabbiga miljön i stället för att oftare säga ifrån och därmed 

utmana den samma. 

Jag tycker inte att det är okej att köra sexuella anspelningar eller raljera över någon kvinna som är tjock eller 

har för stora bröst eller som idrottar inför gruppen eller … Det får man aldrig acceptera. Men det är inte lätt 

som tjej att stå upp mot kollegor som gör det. För det där är någon typ av dolt maktmissbruk. Nu säger inte 

jag att alla sportredaktioner ser ut så men i en manlig arena kan det bli så tror jag. 

Carina Olofsson, GP. 

Oavsett kategori framkom det också att respondenterna upplever att de blivit tryggare i sin 

yrkesroll under sina år som sportjournalist. Det fanns också de som upplever att de därmed 

har blivit bättre på att sätta gränser och säga ifrån om de tycker att något beteende är 

olämpligt.   

Alltså jag är betydligt tryggare i mig själv nu. Jag önskar att jag hade haft den tryggheten från början faktiskt. 

Att jag inte hade varit, det är möjligt att det hänger ihop med att man upplever sig, jag ska inte säga att det är 

så, men att man upplever sig hårdare granskad. 

Nora Strandberg, Canal plus. 

 

6.5 Bemötande 

Respondenternas upplevelser och erfarenheter när det gäller bemötandet och reaktionerna från 

publiken, det vill säga läsare, tittare och lyssnare, kan delas in i två kategorier. Den första 

anser att de sällan får reaktioner från publiken generellt.  

Vi får inte så mycket faktiskt på tv. Vi har ju inte någon byline med e-post adress och så där som man har i 

tidningar så det är svårare att ta kontakt med oss, men lite grann  får vi väl, det är mest positivt, men ibland 

kommer det väl något negativt också. 

Marie Lehmann, SVT. 

Den andra upplever att de får många reaktioner, oftast via mejl och telefon. I den senare 

kategorin går det att dela in reaktionerna i två fack, positiva reaktioner och negativa 

reaktioner.  De negativa reaktionerna kan delas in i två underkategorier: Könsrelaterade 

reaktioner och icke könsrelaterade reaktioner.  
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De gånger man får kritik det är ju oftast när man har skrivit någonting fel. Då tror jag inte att det spelar någon 

stor roll om jag är tjej eller kille. Jag har aldrig någonsin hört någonting från en läsare som har ring eller 

mejlat för att klaga på att jag är tjej liksom. För att du är dålig för att du är tjej. 

Maria Nordström, ST. 

Vid intervjuerna framkom det att de könsrelaterade reaktionerna från publiken handlade om 

personangrepp, avundsjuka, sexuella påhopp och nedvärderande kommentarer om kvinnor. 

Jag kan ju fortfarande i dag, om jag skriver om fotboll exempelvis och skriver någonting fel. Då jävlar 

smäller det till i mejlboxen och ”du kan väl inte skriva fotboll – du är kvinna.” och ”håll dig till spisen”. / … / 

Skriver jag allsvensk fotboll eller något fel eller någonting som de inte tycker då är ju jag en jävla fitta. Det 

står ju det, ”jag vet var du bor” ungefär och ”håll dig till att laga mat istället” eller ja, det är rätt mycket 

pågrund av mitt kön. 

Carina Olofsson, GP  

Carina Olofsson vittnar om en tendens när det gäller att uppmärksamma damidrott, kvinnor 

och jämställdhet. Reaktionerna från publiken blir starka och hotfulla. 

… ju mer kvinnor jag skriver om desto mer hatmejl får jag. 

Carina Olofsson, GP. 

Annika Greder-Duncan menar också att i takt med att idrottspubliken blivit mer kunnig och 

intelligent så har bemötandet förvärrats. 

Alltså så länge jag gör damfotboll så blir ju ingen arg, eller jo, men inte lika arga som de skulle bli om det 

skulle vara Djurgården … där män spelar fotboll. Nu ska jag ärligt säga att sista matchen jag gjorde fick jag 

faktiskt inte ett enda hatmejl. Men det är väldigt ovanligt. För då känner de här unga killarna att män ska 

markera sitt revir just när det handlar om sport. Å de blir tydligen jävligt hotade av att kvinnor skriver om det 

eller framför allt då direkt refererar. 

Annika Greder-Duncan, SR. 

Ett av extremfallen som Annika Greder-Duncan varit med om var på Stockholms stadion då 

hon blev ombedd att ”visa pattarna” av hela ståplatssektionen. Petra Thorén får både positiva 

och negativa reaktioner av läsarna och tycker inte att det är något problem, men hon upplever 

att reaktionerna var fler när hon jobbade i Stockholm. 

Om det har med klubbarna att göra eller att jag är ett mer etablerat reporternamn nu vet jag inte. Men det 

finns ju liksom alla i alla faser och alla reaktioner. Men jag vet ju att både Jennifer Wegerup och Simon Bank 

som är våra stora fotbollskrönikörer båda delarna, men hon får helt klart fler mejl som är relaterade till 

hennes kön. Hon skriver väldigt mycket Zlatan och det är ju flera hundra mejl per dag. 

Petra Thorén, Sportbladet. 

För Linn Nenzén är det ett specifikt mejl, som hon fick efter ett sportsnack i sportextra där 

samtliga tre gäster var kvinnor, som hon kommer ihåg. 

… jag var jättenervös inför det här. Å sen kom det här mejlet när han skrev ”kärringar som snackar sport de 

vet ju ingenting och programledaren ställer dumma frågor”. Jag har kommit ihåg det ordagrant. 

Linn Nenzén, SR. 
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Respondenterna upplever bemötandet från aktiva och tränare på många olika sätt. Svar pekar 

dock på att bemötandet från tränare och aktiva kan variera beroende på vilket medieföretag en 

sportjournalist representerar. 

Jag tycker att man bemöts av en respekt … Men ibland beror det ju också vilket medie du jobbar på. Jag 

kanske inte alls alla gånger fick samma respekt när jag jobbade på expressen, men då är det ju för att många 

så där har blivit brända av kvällstidningarna och jag kan nog mer känna att aktiva gör den bedömningen. Var 

man jobbar än om man är man och kvinna. 

Nora Strandberg, Canal plus. 

Beskrivningarna präglas av ord som respekt och ärlighet och pekar på att respondenterna inte 

upplever att det är någon skillnad på bemötandet beroende på kön.  

… det finns tillfällen då man blir avsnäst och sådana saker men jag tror inte att det har hänt mig mera än 

mina manliga kollegor. Jag tror tvärtom att det till och med är en fördel. Zlatan till exempel är väldigt 

gentlemannamässig mot kvinnor så där kan det till och med vara en fördel. 

Linn Nenzén, SR. 

Personkemi är en annan variabel som lyfts fram som det som kan avgöra hur bemötandet av 

tränare och aktiva blir vid olika tillfällen. Det finns också svar som pekar på att aktiva och 

tränare kan vara övertydliga vid intervjusituationer och att det kan bero på att 

sportjournalisten är kvinna. 

Men visst jag har haft i början att tränare har stått och förklarat offside och så har de stannat och tittat liksom 

och så får man nicka ”jo, jag vet”. 

Petra Thorén, Sportbladet. 

Svar pekar också på att bemötandet hos den äldre generationens tränare kan skilja sig från den 

yngre genrationens, och de aktivas bemötande. Hos den äldre generationen kan det finnas 

förutfattade meningar om en ung kvinna som skriver sport. 

Jag tycker att aktiva alltid har varit väldigt bra. Oavsett ålder. Utan det är mest ledare och tränare som har 

haft ”lilla gumman, du ska göra som jag säger och skriva vad jag vill” ungefär. Och det är ofta en eller två 

generationer … eller tre äldre än mig själv då. 

Carina Olofsson, GP. 

 

6.6 Framtiden 

Under intervjuerna framkom det att respondenterna funderat på att sluta som sportjournalist. 

Anledningarna var skilda, men kan delas in i tre kategorier: arbetsförhållanden, variation 

inom yrket och byte av karriär. När det gäller arbetsförhållandena lyfts orsaker som höga krav 

på sig själv, högt tempo, resor, arbetstider och stora konsekvenser vid misstag fram.   

Någon gång så har det varit, ja men typ man har gjort ett misstag som har blivit så där en grej på youtube och 

sen så har man fått så jävla mycket … Man har känt så här att: Fan, om en manlig kollega skulle gjort så här, 
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skulle det blivit på samma sätt”, men det kanske det skulle. Men då har man väl kanske… jag har haft sådana 

funderingar men mitt jobb jag älskar mitt jobb. 

Nora Strandberg, Canal plus. 

Den andra kategorin, variation inom yrket, innebär att respondenterna vill prova något annat 

inom journalistyrket som till exempel allmän nyhetsjournalistik eller kulturjournalistik. De 

som ingår i den tredje kategorin, byte av karriär, lyfter fram drömmar om att jobba med något 

helt annat, att de skulle vilja utveckla någon annan färdighet eller att yrket och fritiden smälter 

samman. 

Det blir en livsstil med. Men det är ju vad man gör det till, men för mig personligen så har mitt yrke blivit 

mitt liv. Du lever idrott, du tänker artiklar, du tänker uppslag. Jag kanske skulle vilja ha lite mer liv i livet 

mentalt. Å då har jag funderat om jag kanske ska göra någonting annat. Stämpelklocka nästan. 

Carina Olofsson, GP 

Respondenterna tror att kvinnor kommer att vara en minoritet på sportredaktionerna även i 

framtiden, men en kategori menade att alla förändringar tar tid. 

Men ja det är klart. Antagligen skulle jag tro. Det sker väl ingen förändring över natten så där skulle jag tro. 

Marie Lehmann, SVT. 

En annan kategori tror att mäns idrottsintresse generellt kommer fortsätta att vara större än 

kvinnors. Det fanns också en kategori som tror att kvinnorna som arbetar med 

sportjournalistik kommer fortsätta bli fler och att skillnaden kommer att minska.  

Vi är ju fler kvinnliga sportjournalister idag än vad det var när jag började. Så det har ju ökat och kommer att 

fortsätta att öka men jag tror att vi kommer fortsätta vara en minoritet. En minskande minoritet kanske man 

kan säga. 

Maria Nordström, ST. 

Det finns också de som påpekade att det inte skulle behöva vara färre kvinnor än män på 

redaktionerna då det inte finns något som säger att de är bättre sportjournalister eller att de har 

roligare än vad kvinnor kan ha som sportjournalister.   

Sveriges radio har en introduktionskurs och då spelade de upp lyssnarreaktioner första gången det var en 

kvinna som läste nyheterna, alltså en ekosändning. Och folk var ju som tokiga liksom ”hur kan man sätta en 

kvinna till någonting sånt”. Och det skrattade vi åt när de sände det där för det är 50 år gammalt. Men det är 

ju faktiskt så att det fortfarande ringer en del och säger precis samma sak men då är de upprörda över att man 

kan jobba med sport. Och det är ju rätt stört, eller det är ju helt absurt. 

Linn Nenzén. SR. 

  

7. Analys 

Valet av karriär 

Som Ulf Wallin tidigare beskrivit i teoridelen så ansågs idrotten vara en typisk manlig 

sysselsättning redan från starten av den moderna idrottsrörelsen. Monika Djerf-Pierre 
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konstaterar samtidigt att journalistiken från starten var en manlig arena som kvinnor inte hade 

tillgång till och genusforskaren Yvonne Hirdman pekar på ett oskrivet genuskontrakt i 

samhället som innebär att alla fostras in i vilka normer som gäller manligt och kvinnligt. Inom 

journalistiken i allmänhet har könsfördelningen jämnat ut sig, men inom sportjournalistiken i 

synnerhet och på sportredaktionerna är det än i dag en stor majoritet män. Resultatet av denna 

studie visar att respondenternas val av karriär kunde delas in i fem kategorier. I en av dem, 

jämställdhet, var det just den rådande könsfördelningen och avsaknaden av kvinnor inom 

sportjournalistiken som låg bakom valet av karriär.  

Amerikanske medieforskaren Edward M. Kians undersökningar visar att de manliga 

sportjournalisterna, som ingick i hans studie, visar att de redan i unga åldrar hade en dröm om 

att bli sportjournalister. Däremot var det ingen av hans kvinnliga respondenter som drömde 

om att bli sportjournalister som ung. Resultatet av denna studie visar dock att en kategori 

respondenter hade sportjournalist-drömmar redan i unga år. 

 

Synen på sportjournalistiken och sportjournalisterna  

Sociologen Jesper Andreasson menar att om vi ser en kvinna förväntar vi oss saker och ser vi 

en man så har vi andra förväntningar.  

När det gäller förväntningar och förutfattade meningar om sportjournalistik och 

sportjournalister så kunde svaren från respondenterna i denna undersökning delas in i tre olika 

kategorier. De som ansåg att det finns förutfattade meningar mot sportjournalistik och 

sportjournalister i allmänhet menade bland annat att sportjournalister fortfarande förväntas 

vara gubbar som super och är supportrar. Andra menade att det också finns förväntningar eller 

förutfattade meningar specifikt mot kvinnor som arbetar med sportjournalistik. Det kunde då 

bland annat handla om att respondenter har upplevt att det varit svårt att bli tagen på allvar, ett 

fenomen som dock försvunnit mer och mer. men människors förväntningar har ibland bidragit 

till missuppfattningar.  

Att kvinnor som arbetar med sportjournalistik kan uppleva att det är svårt att bli tagna på 

allvar är något som även resultaten av de amerikanske medieforskarna Kimberly S. Miloch, 

Paul M Pedersen, Michael K. Smucker och Warrren A. Whisenants undersökning i USA från 

2005 pekar på. 
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Könsfördelningen 

Phyllis och Randy Miller konstaterar att kvinnor som arbetar som sportjournalister och ingick 

i deras undersökning i USA hade svårt att få de stora uppdragen som istället gick till manliga 

kollegor. Svaren från respondenterna som ingick i denna studie i Sverige visar att de trivs på 

respektive redaktion och att de tycker att de har samma förutsättningar som sina manliga 

kollegor.  

I flera av de internationella undersökningarna, däribland Pamela J Creedons studie av kvinnor 

som arbetar med sportjournalistik i USA från 1994, framkom det att nästan samtliga 

intervjuade kvinnor hade historier att berätta om problem som uppstått i samband med 

intervjuer i omklädningsrum och att de helst skulle slippa detta helt. Samma problem upplever 

respondenterna i denna studie i kategorin som upplever att arbetsförhållanden anpassade för 

män är en av nackdelarna med jobbet. I intervjuerna framkom det bland annat att det anses 

vara ett förlegat sätt att göra intervjuer på och att respondenter inte längre går in i 

omklädningsrummen utan väntar utanför istället, även om det finns en risk att missa nyheter 

som kan florerar i den miljön. Det konstateras också att de öppna omklädningsrummen är 

anpassade efter män som arbetar som sportjournalister, men att det inte är en optimal miljö för 

män heller. Det fanns också en kategori respondenter som inte upplevde några nackdelar och 

en kategori som upplevde att de blir hårdare granskade på grund av kön.  

I medieforskaren Cathy Strongs undersökning i Nya Zeeland, som beskrivits i teoridelen, 

visade resultaten att kvinnor tenderade att undvika sportredaktionerna för att de måste vara 

överkvalificerade för att bli erkända av fans (publiken) och föreningar. Samma erfarenheter 

har en kategori respondenter i den här studien. I kategorin som upplevde att de blir hårdare 

granskade menade kvinnorna i den här studien att det ställs högre krav på dem och att ett 

eventuellt misstag får större konsekvenser jämfört med om en man i samma position hade 

gjort det samma. 

  

På redaktionen 

I teoridelen står det beskrivet hur sportredaktionerna på tidningarna i Sverige befolkades av 

män redan från starten. Peter Dahlén beskriver till exempel hur det dröjde till 1973 innan 

Radiosporten anställde en kvinna. Cathy Strong menar att kvinnor tenderade att undvika 

sportredaktionerna för att det inte fann andra kvinnor där. Edward M. Kian drar också 

slutsatsen att en av anledningarna till att kvinnorna i hans undersökning inte hade haft 

sportjournalist som drömyrke var att det fanns få kvinnliga förebilder. Samma slutsats drar en 
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kategori respondenter i denna undersökning då de menar att det faktum att det funnits få 

kvinnliga förebilder som en möjlig orsak till att få kvinnor letat sig till journalistiken med 

inriktning på sport.  

Professorn i socialpsykologi, Berit Ås, har arbetat fram de fem härskarteknikerna som 

maktgrupper använder sig av. En av dem är förlöjligande som innebär att kvinnors kön är 

offentligt och kan ägas och utnyttjas och att det länge varit omtyckt att dra vitsar om kvinnor. 

Hon beskriver också att ett leende kan vara ett försvar mot osäkerhet och ett skratt kan utlösas 

av såväl obehag som rädsla.  

Resultatet av den här undersökningen visar bland annat att deltagande respondenter har tagit 

till skrattet för att tackla den rådande jargongen och att det kan vara svårt att dra gränser som 

kvinna när manliga kollegor ”raljerar” och att det finns en risk att man accepterar sådant i 

stället. Birgit Ås menar att yngre kvinnor tenderar att klara sig bättre än äldre, men i den här 

studien är det svårt att se några sådana tendenser.  

En annan av Birgit Ås härskartekniker är att kvinnor görs osynliga och att de blir förbisedda. 

Det är vid tillfällen då de tar upp ämnen som anses vara typsikt manliga. Vid intervjuerna i 

denna studie har det visat sig att män som arbetar med sportjournalistik vid tillfällen inte har 

lyssnat på åsikter på grund av att de har kommit från en kvinnlig kollega. 

I teorikapitlet beskriver Margareta Melin-Higgins fyra olika överlevnadstaktiker som kvinnor 

kan använda sig av i mansdominerade områden. I resultatet av den här studien finns det vissa 

tendenser som skulle kunna appliceras på Melin-Higgins modell. Den tredje taktiken som 

Melin-Higgins presenterade handlade om att kvinnorna tenderade att bli en av grabbarna och 

att de utmanade en eventuell underordning. En av kategorierna som utkristalliserade sig vid 

denna undersökning och som handlade om hur respondenterna har påverkats av det faktum att 

det ofta är fler män på redaktionerna och att det är en grabbig miljö pekar mot att 

respondenterna var just att de har blivit grabbigare. En annan att de har blivit tuffare och 

gemensamt för flera av kategorierna var att respondenterna hade ifrågasatt eventuell 

könsstyrning och att det hade förekommit diskussioner om fördelning av arbetsområden på 

redaktionerna. I Edward M. Kians studie visade det sig att de män som arbetar som 

sportjournalister och som ingick i hans undersökning sa att kvinnor är lättare att acceptera om 

de blir en av grabbarna och förstår jargongen på redaktionen.  
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Medieforskaren Monika Löfgren Nilsson konstaterar att könsmärkning är ett inslag i många 

journalisters vardag och nästan 70 procent av de tillfrågade journalisterna i hennes 

undersökning medger att det finns en könsuppdelning i bevakningsområden på deras 

redaktion. Edward M. Kian konstaterar i sin tur att det funnits förväntningar på att kvinnor 

inom sportjournalistiken ska lägga fokus på kvinnor som idrottar och ”mjukare” 

ämnesområden. Respondenterna i den här undersökningen menade att det funnits sådana 

förväntningar förr, att de aldrig upplevt några sådana förväntningar, att publiken uppfattar 

att det är så och så finns det respondenter som själva ofta väljer att rapportera om ”mjukare 

idrotter” och damidrott. Den senare kategorin kan knytas samman med Margareta Melin-

Higgins första överlevnadstaktik, att bli en av tjejerna, som listas i teorikapitlet. Den innebär 

att kvinnor i stället för att acceptera underordningen arbetar hårt för att höja statusen på det 

område som de bevakar, vilket ofta var mjuka nyheter. 

 

Bemötande 

Resultaten visar att det finns de som upplever att de får många reaktioner från publiken och 

att en del av dessa är riktade mot att de är kvinnor och arbetar som sportjournalister. I det 

senare fallet handlar det ofta om hatmejl, nedsättande kommentarer, ibland med sexuell 

underton. Därmed finns det vissa likheter med resultatet av Cathy Strongs underökning från 

Nya Zeeland som pekade på att publiken var aggressiv och hotfulla mot kvinnor som arbetade 

som sportjournalister och att det ringde människor till redaktionerna och ifrågasatte hur 

kvinnor kunna arbeta med sport.  

Om man tittar på Berit Ås härskarteknik om att kvinnor görs osynlig igen så beskriver den att 

kvinnor oftare får kommentarer om sitt utseende och sex appeal än om innehållet i ett 

eventuellt uttalande eller liknande. Enligt resultaten som presenterats tidigare så visar de att 

publiken ofta angriper kvinnornas kön snarare än att komma med konstruktiv kritik baserat på 

det de producerat. Enligt flera av de internationella studierna, se till exempel Kimberly S. 

Miloch, Paul M Pedersen, Michael K. Smucker och Warrren A. Whisenants undersökning i 

USA, så har kvinnor som arbetat med sportjournalistik utsatts för sexuella trakasserier och 

diskriminering i sitt arbete.  

Enligt DO så är det gemensamma för trakasserier att de gör att en person känner sig 

förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad och att det är den som är utsatt för trakasserier 

som avgör vad som är kränkande. DO lyfter också fram exempel som att bli kallad ”hora” och 
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”fjolla”. På den direkta frågan om respondenterna i den här studien har blivit utsatta för 

diskriminering eller trakasserier så var svaret nej.  

I diskrimineringslagen står det att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att uppnå 

lika rättigheter och möjligheter och enligt respondenterna förekommer det diskussioner på 

redaktionerna kring detta och de upplever att de har samma möjligheter som sina manliga 

kollegor.  

Samtidigt finns det också svar under intervjuerna som pekar på att det har förekommit 

händelser och uppstått situationer som, om en respondent hypotetiskt sätt skulle ha känt sig 

kränkt, skulle kunna betraktas som trakasserier enligt DO:s definition.    

 

Framtiden 

Marie Hardin och Stacie Shains studie från 2005 visar att många av kvinnorna var väldigt 

nöjda med sina jobb, men att de hade haft tankar på att sluta. Det var dock inte på grund av att 

de kände sig diskriminerade eller trakasserade utan av andra anledningar. Detsamma visar 

resultatet av denna undersökning av kvinnor som arbetar som sportjournalister i Sverige. 

Marie Hardin och Stacie Shain drar också slutsatsen att så länge män äger sportvärlden och 

sportjournalistiken så kommer kvinnliga sportjournalister aldrig kunna få samma status som 

sina manliga diton. En kategori respondenterna i den här studien tror att det kommer att bli 

fler kvinnor på sportredaktionerna, men de menar också att all förändring tar tid och att det är 

troligt att kvinnorna kommer fortsätta vara en minoritet. En kategori menar till skillnad från 

de amerikanska forskarna att medieföretagen blir allt bättre på att profilera kvinnor och att det 

finns kvinnor på vissa statusfyllda positioner i dag. 

 

8. Slutsats 

Syftet med den här studien var att undersöka hur kvinnor som arbetar som sportjournalister 

upplever att det är att vara kvinna och sportjournalist i svenska medier. Resultatet visar att 

kvinnorna som arbetar som sportjournalister, och som valde att delta i undersökningen, ansåg 

att de har samma förutsättningar som sina manliga kollegor och att de inte behöver arbeta på 

ett annorlunda sätt på grund av sitt kön. Samtidigt finns det de som har upplevt att det funnits 

förväntningar på att de som kvinna förväntats rapportera om det som kan anses som ”mjuka 

idrotter”, men samma kategori tycker att det har skett en förändring och att det ser annorlunda 

ut i dag. Det finns också en kategori som själva tar på sig den rollen och väljer att rapportera 
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om just sådana ämnesområden. Enligt svaren från respondenterna så framkom det också att de 

upplever att de har blivit tryggare i sin yrkesroll under åren de har arbetat som sportjournalist 

och det fanns också de som uttryckte att de är bättre på att sätta gränser i dag. 

Respondenterna upplever att de har påverkats på många olika sätt av att det ofta är fler män än 

kvinnor på sportredaktionerna och det framkom bland annat att det har gjort att vissa blivit 

tuffare, andra var redan vana vid jargongen och upplevde inte att de påverkats på något 

särskilt sätt. De intervjuade kvinnorna lyfte också fram ett par anledningar till att det ofta är 

mycket färre kvinnor än män på sportredaktionerna. En av de möjliga anledningarna var att de 

ansåg att män har ett större sportintresse generellt. En annan var att kvinnor upplever de 

mansdominerade sportredaktionerna som en skrämmande miljö och det påpekades också att 

det faktum att det funnits få förebilder för kvinnor kan ha påverkat könsfördelningen.   

Respondenterna lyfte också fram ett antal för- och nackdelar med att vara kvinna och arbeta 

som sportjournalist. Att var en av få kvinnor vid en intervjusituation ansågs av en kategori 

vara en fördel då det är lättare att bli ihågkommen och igenkänd. Nackdelarna var att de som 

kvinnor upplever sig hårdare granskade och att vissa arbetsförhållanden, till exempel öppna 

omklädningsrum, är anpassade efter män. 

Vid intervjuerna lämnades svar från respondenterna som visade att en kategori upplever att 

bemötandet från tränare och aktiva präglas av respekt, och det finns de som påpekade att 

bemötandet sällan påverkas av en sportjournalistens kön. En kategori upplevde att det 

förekommer förutfattade meningar om kvinnor som arbetar med sportjournalist som gjort att 

tränare och aktiva varit övertydliga i vissa situationer. Det fanns också en kategori som 

upplever att den äldre generationens tränare kan ha svårare att ta kvinnor som arbetar som 

sportjournalister på allvar. Bemötandet från publiken ser annorlunda ut och respondenter har 

fått starka negativa reaktioner som är relaterade till deras kön. Omfattningen skiljer sig dock 

åt mellan de respektive respondenterna. När det gäller bemötandet från kollegor så skiljer sig 

upplevelserna åt mellan respondenterna. En kategori hade upplevt en könsrelaterad 

problematik i början av karriären. Det belystes dock att det inte finns några problem med 

relationerna med medarbetare på redaktionerna i dag. 

På den direkta frågan om respondenterna upplever att de blir trakasserade eller diskriminerade 

i sitt yrke är svaret nej. Men erfarenheter och upplevelser som framkommer under andra delar 

av intervjuerna med respondenterna pekar på att om respondenterna skulle känt sig kränkta, 

skulle det enligt DO kunna ses som trakasserier.   
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8.2 Diskussion 

Som det står beskrivet i teorikapitlet blir det fler och fler kvinnor på de svenska 

sportredaktionerna, men de är fortfarande i minoritet. I den här undersökningen framkommer 

det bland annat att respondenter upplever att acceptansen och bemötandet på redaktionerna 

och bland tränare och aktiva har förbättras mycket under de senare åren, även om det som i 

alla sammanhang finns vissa undantag. Delar av sportpubliken tycks dock ha svårare att vänja 

sig vid kvinnor på sportredaktionerna och flera respondenter vittnar om mejl som präglas av 

både hot och hat. Och något som vi under arbetets gång frågat oss flera gånger är varför de 

kvinnor som arbetar med sportjournalistik och som deltagit i denna studie trots allt än i dag, i 

ett Sverige vars samhälle är relativt jämställt i övrigt, upplever att det finns ett motstånd mot 

kvinnor som arbetar med sport? Känslan vi får när vi tittar på sportjournalistiken i dag är att 

den tycks vara på samma nivå som allmänjournalistiken var på för hundra år sedan. Varför 

har inte sporten hängt med i utvecklingen som skett i den övriga journalistiken när det gäller 

jämställdhet och könsfördelning? Det skulle vara intressant att undersöka vad som är 

anledningarna till detta. Med bakgrund av denna studie tycker vi att det också skulle vara 

intressant att, kanske genom observationer, undersöka hur verkligheten ter sig på diverse 

sportredaktioner. Kanske skulle resultatet av en sådan undersökning gå att jämföra med det 

mer subjektiva resultat, med utgångspunkt från kvinnornas upplevelser, som framkommit i 

denna undersökning. Med anledning av att det än i dag finns delar av publiken som tycks ha 

starka invändningar mot att kvinnor arbetar med sportjournalistik skulle det vara intressant att 

undersöka vad som ligger bakom denna ovilja. I och med att detta har varit en kvalitativ 

studie, med relativt få intervjuobjekt och utan ambition att kunna generalisera så tycker vi att 

det finns delar och tendenser i denna undersökning som skulle vara intressanta att gå vidare 

med, kanske kvantitativt, och undersöka hur en större population till exempel upplever 

bemötandet från publiken.  

 

9. Egna reflektioner 

Vid intervjuerna med kvinnorna som arbetar som sportjournalister som ligger till grund för 

denna studie så har tongångarna varit genomgående positiva. Respondenterna har påtalat att 

de trivs på sina arbetsplatser och att de har samma förutsättningar och arbetsförhållanden som 

deras manliga kollegor i arbetet som sportjournalister. När vi har sammanställt resultatet av 

dessa intervjuer ger det ändå stundtals en annan, något mörkare, bild av hur dessa kvinnor har 
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det på jobbet i vissa situationer. Respondenterna radar upp exempel på upplevelser och 

erfarenheter som vi tror skulle ses som allvarliga trakasserier, och även vissa tendenser till 

diskriminering, på många andra arbetsplatser. Frågan är varför tongångarna vid intervjuerna 

och resultatet av samtliga intervjuer skiljer sig så markant? Kan det vara så att 

respondenterna, trots att de själva inte upplever det, har vant sig vid att saker och ting är på ett 

visst sätt inom sportjournalistiken? Vi har inte svaret, men kan konstatera att det finns vissa 

tendenser som motsäger varandra. Å ena sidan menar respondenter att de har samma 

förutsättningar som sina manliga kollegor. Å andra sidan menar respondenter att de till 

exempel tycker att öppna omklädningsrum är ett problem för dem som kvinnor. Det fanns till 

och med en kategori som inte längre går in i omklädningsrummen trots att det riskerar att 

påverka det journalistiska arbetet. Innebär inte det i sin tur att detta arbetsförhållande, som en 

kategori påpekar är anpassat för män, påverkar den journalistik som produceras? 

Respondenternas upplevelser krockar i och med att detta fenomen i allra högsta grad innebär 

att vissa kvinnor som arbetar som sportjournalister inte alls har samma förutsättningar som 

sina manliga kollegor. Samtidigt är vi medvetna om, som respondenter också påpekade, att 

alla män inte har samma förutsättningar som sportjournalister och att till exempel 

omklädningsrumsproblematiken kan vara lika besvärande för dem.  

Resultatet i denna undersökning visar bland annat att en kategori respondenter upplever att de 

har blivit tuffare under sin tid som sportjournalister. Är ett visst mått av tuffhet då ett krav på 

kvinnor som arbetar med sportjournalistik? Troligt, men inte nödvändigtvis för kanske är det 

så att även män som arbetar med sportjournalistik behöver vara ”tuffa” och kanske gäller det 

alla som jobbar med journalistik i allmänhet.  

Kommer kvinnor att vara en minoritet på sportredaktionerna även i framtiden, eller kommer 

könsfördelningen att jämna ut sig då? Baserat på våra egna erfarenheter och denna 

undersökning tror vi inte att det kommer att bli en jämn fördelning av kvinnor och män under 

vår livstid. I och med att det fortfarande finns ett visst motstånd mot kvinnor som arbetar med 

sport och att respondenter konstaterar att det kan tyckas vara en något skrämmande miljö, 

även om den säkerligen har blivit avsevärt mycket bättre de senast decennierna, för kvinnor 

tror vi att en eventuell förändring kommer att ta lång tid. Enligt den bild som vi har av dagens 

verklighet så tror vi att klimatet på vissa håll är för hårt för att det ska ske en explosion av 

kvinnor på de svenska sportredaktionerna.  

Samtidigt kanske man måste ställa sig frågan om det måste vara lika många kvinnor som män 

på sportredaktionerna? Det finns ju många andra yrkeskårer där könsfördelningen inte är jämn 
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och det behöver inte nödvändigtvis vara ett problem. Om det däremot påverkar den 

journalistik som publiken får eller det finns kvinnor som verkligen vill arbeta med 

sportjournalistik, men som på grund av könsrelaterad problematik ger upp och slutar så är det 

alarmerande.  
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11. Bilagor 

11.1 Utkast till första mejlet till respondenterna: 

 

Hej XXXXX* 

 

Vi skriver en C-uppsats om kvinnliga sportjournalister** och har nu valt ut ett antal som 

arbetar på svenska medier som vi skulle vilja träffa för att genomföra intervjuer. 

Du är en av dem. 

Vi heter Eric Westlund och Annie Sjödin Granzell och läser det tredje året på 

journalistutbildningen på Mittuniversitetet i Sundsvall.  

Syftet med vår studie är att undersöka hur kvinnor upplever sitt arbete som sportjournalister.  

Intervjun beräknas ta max en timme och om du väljer att ställa upp kommer vi att resa ned till 

Stockholm i början av vecka 48 för att träffa dig. 

Vi hoppas att du vill hjälpa oss genom att delta. I så fall får du gärna svara på detta mejl så 

fort som möjligt. 

Om du väljer att ställa upp skulle vi vilja få möjlighet att kontakta dig igen under nästa vecka 

(vecka 47) för att bestämma plats och tidpunkt där vi kan träffas för att göra intervjun under 

början av vecka 48. Av den anledningen skulle vi behöva nå dig igen, antingen via telefon 

eller via mejl. Om du önskar bli kontaktad via telefon ser vi gärna att du skickar ett 

telefonnummer som vi kan nå dig på. 

Har du några funderingar, vill veta mer om oss eller om studien så är du välkommen att höra 

av dig när som helst. 

  

Vänliga hälsningar  

Eric Westlund                                                                070-301 35 54 

                                                                                        westlunderic@hotmejl.com 

Annie Sjödin Granzell,                                                 070-278 32 31 

                                                                                        anniegranzell@hotmejl.com 

Journaliststudenter, Mittuniversitetet. 

 

* Mejl med namn skickades till varje respondent. 

** Ordval som användes i de sex första mejlen. I de övriga ändrades det till ”kvinnor som 

arbetar med sportjournalistik”. 
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11.2 Intervjuguide
*
 

Personligt 

 Namn? 

 Ålder? 

 Yrke? 

Arbetslivserfarenhet 

 Hur länge har du jobbat som sportjournalist 

 Karriären i korthet 

Sportjournalistik 

 Varför valde du att bli sportjournalist 

 Upplever du att det finns fördomar om sportjournalister? 

   Ge exempel? 

 Hur upplever du att det är att vara kvinna och sportjournalist? 

   Upplever du några fördelar respektive nackdelar med att var kvinna i ditt yrke? 

 Varför tror du att det är färre kvinnor än män som arbetar med sportjournalistik? 

 Upplever du att du att män och kvinnor har samma förutsättningar inom sportjournalistiken? 

   Ge exempel 

 Det är ett faktum att det är fler män än kvinnor på sportredaktionerna, hur har detta påverkat dig? 

 Hur har Du förändrats från det att du började som sportjournalist till i dag? 

På redaktionen 

 Tror du att du som kvinna som jobbar med sportjournalistik behöver arbeta på ett annat sätt än män i 

samma position som dig? 

   Varför? 

 Hur upplever du relationen med medarbetare och chefer på redaktionen? 

Bemötande 

 Hur upplever du mötet med aktiva/tränare? 

 Hur blir du bemött av publiken? 

 Flera internationella studier visar att kvinnor som arbetar med sportjournalistik kan bli diskriminerade 

och trakasserade på olika sätt av aktiva, publik och medarbetare, hur ser dina erfarenheter ut? 

 Varför tror du att resultaten från de internationella studierna ser ut som de gör? 

 Har du någon gång funderat på att byta jobb, och i så fall av vilka anledningar? 

 Tror du att kvinnor kommer att fortsätta vara en minoritet i sportjournalistiken i framtiden?  

   Varför? 

Personlig reflektion 

 Har du något att tillägga? Någonting viktigt, som du tycker att vi har missat att fråga? 

 

 

 

                                                             
* Transkriptioner finns tillgängliga vid förfrågan 


