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Abstrakt 

 

Titel:  Genusperspektivet inom sporten 

– studie utifrån tidningen Barometern 

 

Författare:  Karolina Wikengård och Linda Robson 

Kurs:  Högskolan i Kalmar 
  Institutionen för kommunikation och design 
  Medie- och kommunikationsvetenskap 61-90 hp. 
  C-uppsats, 15 hp. 

Termin:  Hösttermin 

Handledare: Jens Cavallin 

Sidantal:  40 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kvinnlig 
och manlig sport framställs i tidningen Barometern, 
om det finns någon skillnad i genusperspektivet.  

Metod: Kvalitativ undersökning med hjälp av intervjuer. 
Kvantitativ undersökning från ett antal nummer av 
tidningen Barometern.  

Huvudresultat: Det är en mansdominerad könsfördelning på 
tidningen Barometerns sportjournalistavdelning. Vår 
undersökning visar att det i huvudsak skrivs om 
manliga sportreportage i tidningen. Innehållet och 
framställningen av genusperspektivet skiljer sig 
beroende på om det är en man eller kvinna som 
skriver reportaget. När det är brist på utrymme i 
tidningen Barometern är det lokal materialet, läsarnas 
intressen och sportreportage om män som blir 
prioriterade.  

Nyckelord: Genus, jämställdhet, journalister, Barometern, idrott.  

Language: Swedish 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att se hur kvinnlig och manlig sport framställs i 

tidningen Barometern, om det finns någon skillnad på genusperspektivet.  

De anställda på tidningen Barometern arbetar utifrån en jämställdhetsplan, 

men frågan är hur mycket de arbetar med att utvärdera och uppfölja den. 

Enligt vår undersökning visas att de manliga journalisterna främst skriver 

artiklar om manliga idrotter. Manliga journalister håller sig till ett mer 

neutralt och passivt förhållningssätt i sitt skrivande än kvinnliga reportrar.  

Framställningen som ges av damidrottsartiklarna blir annorlunda utformade 

på grund av att kvinnor skriver mer om kvinnor. De blir därmed inriktade 

på motion och hälsa och artiklarna om herridrott blir mer riktade som 

reportage och bevakningar.  

Utifrån den undersökning vi har gjort kan man se att kvinnor är 

underrepresenterade inom sportjournalistiken. Vår undersökning visar även 

att kvinnor oftast porträtteras utifrån den kulturella stereotyp där kvinnor är 

svaga, beroende, emotionella och undergivna männen. Männen däremot, 

porträtteras utifrån att vara kvinnans totala motsats och blir mer 

representerad som det starka och oberoende könet.  
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Summary 

The aim with this paper is to see how male and female sport is described in 

the newspaper Barometern in Kalmar. Is there any difference between male 

and female journalism through a gender perspective? 

The employees at the newspaper Barometern work after an plan promoting 

equal opportunity. The question is how much this is implemented in the 

content of the sports reporting. According to our survey, it turns out that 

the male journalists mainly write articles about male sports. Male journalists 

have a more neutral standpoint in their writing than female journalists have.  

Women write more about women and because of that the portrayal and 

design of their articles becomes different. The female articles become more 

focused on health and exercise and the articles about male sports become 

more focused as coverage’s and reports.   

According to our study, we can see that women are underrepresented in 

sports reporting. The survey also shows that women often are portrayed after 

the cultural stereotype where women are portrayed as week, dependent and 

emotional. The men on the other hand are portrayed as the strong and 

independent sex.  
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1 Inledning 

När vi har tittat på hur kvinnlig och manlig sport framställs har även 

begreppet jämställdhet kommit upp. De åsikter vi människor har kring 

jämställdhet får vi bland annat från olika upplevelser, TV och genom 

tidningar (Westerberg 1998 s. 25).  

Jämställdhetslagen säger att kvinnor och män ska bli lika behandlade och 

med samma möjligheter och rättigheter. När det handlar om jämställdhet på 

arbetsmarknaden ska kvinnor och män ha samma möjlighet till att få arbete 

samt att få utvecklas inom sitt arbete (www.jamoombud.se). 

Genusforskare undersöker och delar upp människor i kön efter deras 

handlingar i vardagen. Genus beskriver alltså de sociala skillnaderna som 

finns mellan män och kvinnor. Exempelvis hur de tänker, tolkar, uppfattar, 

symboliserar, känner osv.  

Vi blir kontinuerligt påminda om vad det innebär att vara man eller kvinna, 

genom hur medierna väljer att lägga sin agenda. Den bilden som medierna 

ger reflekterar våra kulturella värderingar och bilder av varandra som 

människor. Massmedierna grundar en viktig roll inom vår kommunikation 

med varandra.  

Vi anser att jämställdhet och framställningen av genus är två ständigt aktuella 

ämnen. Därmed har vi valt att göra vår undersökning utifrån dessa ämnen 

med inriktning på en lokal verksamhet.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur genusperspektivet av kvinnlig och 

manlig sport framställs i tidningen Barometern. 

Syftet ska uppnås med hjälp av följande frågeställningar. 

1. Hur ser könsfördelningen ut på arbetsplatsen för Barometern i Kalmar? På 

vilket sätt kan innehållet spela roll? 
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2. Vad skriver de manliga journalisterna i huvudsak om i sportdelen på 

tidningen Barometern i Kalmar? 

3. Vad skriver de kvinnliga journalisterna i huvudsak om i sportdelen på 

tidningen Barometern i Kalmar? 

4. Är det någon skillnad på innehållet och framställningen av 

genusperspektivet om det är en man eller kvinna som skriver? 

5. När brist på utrymme i tidningen Barometern är ett faktum, vilka 

sportnyheter är det i huvudsak som tas först? 
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2 Bakgrund 

2.1 Jämställdhetslagen 

Jämställdhetslagen kom i kraft år 1980. Lagen säger att kvinnor och män ska 

bli lika behandlade och med samma möjligheter och rättigheter. Förre 

folkpartiledaren, ordföranden i Friidrottsförbundet, Bengt Westberg skriver i 

debattboken Han hon den det att när det handlar om jämställdhet på 

arbetsmarknaden ska kvinnor och män ha samma möjlighet till att få arbete 

samt att få utvecklas inom sitt arbete (Westerberg 1998 s. 121). 

Lagen ska reglera arbetsgivarens skyldigheter till att jämställdhet ska uppnås 

på arbetsplatsen. Arbetet ska betraktas som lika eller likvärdigt, alltså inte 

speglas av om det är en man eller kvinna som utför jobbet (a.a. s. 123). 

Vid rekrytering av ny personal är det viktigt med en jämn könsfördelning. I 

debattboken Han hon den det av förre socialministern och nuvarande 

ordförande friidrottsförbundet Bengt Westerberg kan vi läsa ett utdrag från 

jämställdhetslagen; ”Arbetsgivaren skall verka för att lediga anställningar söks av 

både kvinnor och män” (a.a. s. 131). 

På Jämos hemsida kan man läsa att en arbetsgivare som har fler än tio 

anställda måste arbeta utifrån en jämställdhetsplan. Planen måste vara 

skriftlig och redovisas och utvärderas varje år (www.jamoombud.se).  

2.2 Barometerns verksamhet 

Barometern är en tabloidtidning som kommer ut sex dagar i veckan. Deras 

motto är, enligt tidningschefen Gunilla Andreassons kommentar: ”att ge mest 

tillbaka” (www.gotamedia.se). Barometern har 125 anställda och är en del i 

koncernen Gota Media AB, som ägs av stiftelsen Barometern i Kalmar samt 

Tore G Wärenstams stiftelse i Borås. Tidningsutgivning ska vara effektiv och 



 10 

ha höga krav på kvalitet, vilket är en garanti för långsiktig framgång. 

Tidningen har en oberoende moderat politisk inriktning (www.gotamedia.se). 

Barometerns huvudredaktioner ligger i Kalmar samt Oskarshamn, men de har 

även åtta lokala redaktioner placerade i Virserum, Högsby, Mönsterås, Nybro, 

Emmaboda, Torsås, Färjestaden och Borgholm. Vi har i vår undersökning 

utgått ifrån Kalmars redaktion (www.barometern.se). 
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3 Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 

3.1 Begreppen kön och genus 

Enligt Anna Maria Höglund, fil.kand. i socialantropologi och journalist, 

men även radioproducent i Göteborg, är ordet genus som en grammatisk 

term och att termen har funnits sedan lång tid tillbaka i tiden. På 1970-talet i 

USA började man kalla det som görs med kön för ”gender” och översatte det 

till det svenska ordet genus (Höglund 2000 s. 26).  

Enligt Britt-Marie Thurén, genusprofessor vid Umeå universitet, infördes 

genusbegreppet för att skilja människors idéer, egenskaper, vanor etc. 

uppdelat efter genus. Thurén menar att genus avser hur människor har 

konstruerat, alltså hur de tänker, utför och formar sin omgivning uppdelat 

efter kön (Thurén 2003 s. 50). 

Genus beskriver sociala skillnader som finns mellan män och kvinnor. 

Exempelvis tittar man på hur vi tänker, tolkar, uppfattar, symboliserar, 

känner, skriver, målar, dansar osv. för att se hur vi skiljer oss i våra 

beteenden (a.a. s. 10). Enligt Thurén studerar genusforskare hela samhället 

och det mänskliga livet uppdelat efter kön (a.a. s. 51). 

3.1.1 Mediernas bild av genus 

Stewart, Cooper, Stewart och Friedley är kommunikations- och genusforskare 

från olika universitet i USA. De har skrivit en bok om kommunikation och 

dess betydelse utifrån ett genusperspektiv. (Stewart, et al. 2003) 

Enligt Stewart m fl. blir vi kontinuerligt påminda om vad det innebär att 

vara man eller kvinna genom hur medierna väljer att skriva. Den bild som 

medierna ger reflekterar våra kulturella värderingar och bilder av varandra 

som människor. Massmedierna spelar en viktig roll inom vår 

kommunikation med varandra. Å ena sidan ger medierna en bild av hur den 
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traditionella genusideologin ser ut. Å andra sidan kan medierna erbjuda en 

mer positiv bild av de olika könen. Ofta sker en stereotypisering av både 

män och kvinnor inom medierna. Denna stereotypisering kan vara 

nödvändig för vår uppfattning och förståelse för olika kulturer, men den kan 

även förstöra vår kommunikation. Exempelvis kan vi ibland se stereotypen 

av att kvinnor manipulerar män i deras relation, vilket ger en negativ bild av 

kvinnan och nedsätter hennes värde (a.a. s. 158). 

Enligt Stewart m fl. är det många likheter i kommunikationsbeteendet mellan 

män och kvinnor. Graden av likhet mellan mäns och kvinnors 

genusframtoning varierar mellan kulturer. I vissa kulturer klär man sig 

annorlunda och har olika sociala ansvarsområden. Eftersom 

kommunikationen är socialt betingad, ändras den även genom tidens gång. 

Som exempel ser vi hur kvinnans roll i samhället har ändrats under de 

senaste åren. Tidigare var det kvinnan som skulle ta hand om våra barn. Nu 

gör kvinnorna karriärer utanför hemmet och mannen tar en större del i 

uppgiften att uppfostra barnen. Dessa ändringar i det sociala livet har även 

gjort ändringar inom kommunikationsbeteendet. Nu är det inte ovanligt att 

vi får se en kvinna som nyhetsankare eller en man som diskuterar 

föräldraskap på sitt arbete (a.a. s. 5). 

3.2 Manligt och kvinnligt 

Rod Brookes, universitetslektor i media och kulturella studier vid 

Cardiffsuniversitetet i Wales, menar att analyser kring hur mycket 

mediebevakning kvinnliga och manliga idrottsutövare får är oregelbunden. 

Mediebevakningens oregelbundenhet beror på om det är ett speciellt sportligt 

evenemang eller sport i allmänhet som studeras och analyseras utifrån 

genusperspektivet. Studier och analyser kring OS visar att bevakningen av 

kvinnliga och manliga idrottsutövare är lika stor. Studeras och analyseras 

mediebevakningen i helhet visar det dock att det endast är 10 % av utrymmet 

i medier som upptas av kvinnor (Brookes 2002 s.127).  
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Den ideologiska skillnaden mellan vad som representerar det ”manligt 

riktiga” och det ”kvinnligt riktiga” är det som är avgörande i valet av vilka 

idrottsutövare som kommer upp på agendan inom sportrapporteringen (a.a. 

s.128). 

De ”manliga” idrotterna har önskade kvaliteter som exempelvis talang, styrka 

etc. De idrottsgrenar som anses vara det ”manligt riktiga” är lagsporter som 

kräver fysisk kontakt som exempelvis rugby, ishockey, fotboll etc. Dessa 

kvaliteter stämmer överrens med den stereotypiska bild som representerar 

män. Det är de ”manligt riktiga” idrotterna som bevakas och upptar största 

delen av medievakningen (a.a. s. 129). 

De ”kvinnligt riktiga” idrotterna har de önskade kvaliteter som exempelvis 

elegans, stil, graciös etc. Dessa stereotypiska bilder som är infiltrerande i 

samhället är avgörande för vad som mediebevakas och får utrymme i medier. 

Kvinnliga lagsporter som kräver fysisk kontakt är inte ansett som det 

”kvinnligt riktiga” och bevakas inte på så sätt med samma intresse. Detta 

eftersom det inte anses uppfylla den stereotypiska bild som finns om det 

”kvinnligt riktiga”. De kvinnliga idrottsgrenarna som bevakas är de som 

representerar och uppfyller den ideologiska stereotypiska bilden av det 

”kvinnligt riktiga” som exempelvis tennis, gymnastik eller konståkning. De 

kvinnliga idrotter som uppfyller kravet på att vara ”kvinnligt riktiga” och 

den kvinnliga sexualitet är det som kommer upp på agendan (a.a. s. 129). 

Sheila Scraton, professor i fritid och feministiska studier och Anne Flintoff, 

universitetslektor i fritid och sportstudier vid Leeds Metropolitan University, 

har skrivit boken Gender and Sport. I den boken tar de upp studier som har 

gjorts på ett antal olika länder som visar att kvinnor är underrepresenterade 

inom idrotten och speciellt i kvinnliga lagsporter i tryckta medier. Studien 

visar även att kvinnliga idrottsinsatser som mest porträtteras är individuella 

idrotter som kvinnor deltagit i, exempelvis simning, tennis, gymnastik etc. 

Kvinnor porträtteras oftast utifrån den kulturella stereotyp där kvinnor är 

svaga, beroende, emotionella och undergivna männen. Männen porträtteras 

utifrån att vara kvinnans totala motsats och blir mer representerad som det 
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starka, oberoende osv. Manliga och kvinnliga idrottsutövare eller lagsporter 

jämförs ofta med varandra i tryckta medier. Jämförelsen är onödig eftersom 

de oftast inte tävlar mot varandra utan ger en skev bild utav hur varandras 

idrottsinsatser verkligen ser ut (Scraton & Flintoff 2002 s. 96).  

Enligt David Rowe, chef för det kulturella industriella praktiserande 

forskningscentret och biträdande professor i medier och kulturella studier på 

universitet av Newcastle i Australien, är det mest effektivaste sätt att få 

manliga läsare att köpa tryckta medier är att förse dem med omfattande 

sportreportage, sportreportage om män.  Män är också de som till största 

delen läser sportreportage, därför är sportdelen i tidningarna mestadels 

riktade till män (Rowe 2004 s.131).  

Biträdande professorn i journalistik och redaktören för boken Women in 

Mass Communication Pamela J Creedon menar att de kvinnliga 

idrottsutövarna som blir mediebevakade kan kategoriseras in i tre olika 

kategorier som de utformas i. Den första är kategorin att de är mindre 

mediebevakning på kvinnliga än manliga idrotter. Den andra kategorin 

menar att det är större mediebevakning på idrotter som uppfyller den 

feministiska stereotypen, som exempelvis tennis, konståkning etc. Den tredje 

kategorin menar att kvinnor mediebevakas utefter deras sexualitetiska 

stereotyp istället för deras idrottsinsatser (Creedon 1994 s.172). 

3.3 Text och genus 

Numera bortgångna Britt Hultén, docent i journalistik vid institutionen för 

journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet, menade 

att det inte finns något bestämt sätt som kvinnor och män skriver på, utan 

att det varierar utefter mångfald och variation som är knutet till sociala 

klasser, yrkesroller, grupptillhörighet, individualitet etc. Könet på 

journalisten är en faktor som avgör hur en text slutligen kommer att gestalta 

sig. Innan språket och texten är utformad är det könet hos journalisten som 
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avgör valet av ämne, intervjuteknik, genre eller arbetsorganisation etc. 

(Hultén 2000 s. 89).  

Hultén hävdade att det skedde ett genombrott för kvinnlig journalistik på 

1960-talet, vilket har bidragit till hur mycket kvinnor gestaltas i medier. 

Kvinnliga journalister skriver i hög grad mer om kvinnor än män, däremot 

skriver män mer om män. 40 % utav journalistkåren år 2000 utgjordes av 

kvinnor. Det har bidragit till att kvinnor har lyfts fram och fått mer 

mediebevakning än tidigare i det stora hela (a.a. s. 89). 

3.4 Kvinnors representation i medier 

I boken Könsbalans skriver frilansjournalisterna Mian Lodalen och Anna-

Klara Bratt om kvinnors representation i medier. Där finns ett utdrag från 

en undersökning från www.alltarmojligt.se, en organisation som granskar och 

informerar om människoskildringar i massmedierna. Den andel kvinnor som 

medverkade i massmedier var 30 % år 2005.  Lodalen och Bratt tar även upp 

vad kvinnor och män i allmänheten skriver om. Kvinnor är 

underrepresenterade bland utrikeskorrespondenterna, arbetsmarknadsfrågor 

samt ekonomi. Däremot är det kvinnor som mestadels skriver om 

familjefrågor. Männen är näst intill dominanta när det gäller 

nyhetsfotografer (Lodalen & Bratt 2007 s. 13). 

Gunilla Jarlbro, professor inom medie- och kommunikationsvetenskap vid 

Lunds universitet, har gjort en undersökning av Aftonbladets och Expressens 

sportbilagor. Hon har räknat antalet bilder som representerade kvinnliga 

respektive manliga idrottare. Hennes resultat blev att 84 % av bilderna var på 

manliga idrottare och endast 10 % på kvinnliga. Övriga bilder var på både 

män och kvinnor eller miljöbilder (Jarlbro 2006 s. 87). Hennes 

undersökningar visar helt klart att kvinnorna är underrepresenterade inom 

sportbilagorna. Jarlbro redovisar även en undersökning gjord inom projektet 

Publicistiska bokslut. Där tittar man på tre stora morgontidningar och om 

det är män eller kvinnor som får det största utrymmet i tidningarna. Även 
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här ser man att det är de manliga idrotterna som är de överrepresenterade 

(a.a. s. 87).  

3.5 Journalistikens ideal 

Enligt medie-, kultur och genusforskaren Margareta Melin-Higgins vid 

Malmö högskola, kan man se en skillnad i hur kvinnor och män skriver en 

nyhet samt vad de väljer att skriva om. Kvinnor väljer att skriva om nyheter 

som har konsekvens för deras vardag. De vill ge allmänheten en bild om 

omvärlden och visa de missförhållanden som finns i samhället. Kvinnor är 

mer kritiska i sin nyhetsvärdering än vad män är. Män däremot skriver hellre 

om händelser som intresserar en större mängd människor. Manliga 

journalister håller sig till ett mer neutralt och passivt förhållningssätt i sitt 

skrivande än kvinnliga reportrar (Melin-Higgins 1996 s. 96). 

Vid analys av hur skillnaden ser ut mellan kvinnor och män i deras 

skrivande måste man även ta hänsyn till deras familjebakgrund och 

utbildning. I allmänhet har kvinnliga journalister en högre utbildning (a.a. s. 

96). 

Genom undersökningar som redovisas i Melin-Higgins bok Pedagoger och 

spårhundar visas att manliga journalister känner en starkare närhet till sin 

publik. De anser sig veta vad som är av intresse för samhället och därmed är 

det vad de ger dem. Kvinnorna anser istället att det är medierna som 

påverkar sin publik (a.a. s 99).  
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4 Metod 

Vi har valt att använda flera kvalitativa metoder, nämligen semistrukturerade 

intervjuer samt informant- och respondentintervjuer samt en kvantitativ 

dataanalys (Östbye, Knapskog, Helland & Larsen 2004 s. 122).  

Vi har valt att utföra vår undersökning utifrån mediet tidning. Vi har valt att 

begränsa oss till att undersöka sportsektionen i tidningen Barometern som är 

Smålands största lokala tidning. Vi har gjort intervjuer med personal på 

Barometern i Kalmar. Vi har även valt ut ett antal tidningar av Barometern 

som vi jämför våra intervjuer med. För att begränsa vårt arbete har vi valt 

måndagens sportbilaga, mellan datumen 15 oktober 2007 – 19 november 

2007, alltså 6 bilagor.  

Vi har även gjort en begränsning av antalet artiklar till de artiklar som är 

undertecknande av journalister på Barometern. Vissa artiklar är sammandrag 

från TT eller så står det ingen undertecknad journalist och då har vi inte tagit 

med dessa. 

4.1  Kvalitativ metod 

Vi har gjort kvalitativa undersökningar med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer. Vi har valt denna typ av intervju eftersom det ger en stor 

flexibilitet och möjlighet att ställa uppföljande frågor. Intervjuerna har skett 

enskilt med en person i taget, för att inte intervjupersonerna ska kunna 

påverka varandras svar. Informanterna har kontaktats både via direkt kontakt, 

men även via e-post.  Vi har även valt att göra både informant- och 

respondentintervjuer för att få fram en klarare och bredare helhetsbild. 
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4.1.1 Semistrukturerade intervjuer  

När temat för intervjun på förhand är definierat i en intervjuguide kallas den 

för en semistrukturerad intervju. Intervjuguiden är gjord utifrån vårt syfte och 

frågeställningar. Denna form utav intervju ger en hög flexibilitet till att ställa 

uppföljande frågor (Östbye, Knapskog, Helland & Larsen 2004 s.103). 

Intervjuförloppet ska vara noga planerat innan intervjun äger rum. Enligt 

forskningsetiken är intervjuaren förpliktigad till att informera informanten 

om vad projektet handlar om och vad det innebär för informanten att delta i 

projektet. Intervjuaren måste klart och tydligt förklara och upplysa om hur 

intervjuresultaten ska användas, exempelvis om informationen ska användas 

till bakgrundsinformation. Kommer vederbörande att anonymt eller offentligt 

citeras i dokumentationen, måste det förklaras för informanten (a.a. s.104).  

4.1.2 Informant- och respondentintervju 

Informantintervju innebär en intervju med en person som står utanför 

studien, detta kan vara någon som är insatt i ämnet, men som egentligen inte 

studien berör. Denna informant blir på så sätt en ”ersättningsobservatör” 

(Holme & Solvang 1997 s.104). Exempel på detta är nyhetschefen på 

Barometern i Kalmar. Hon skriver inga artiklar om sport, men har kunskap 

inom ämnet.  

Respondentintervju innebär, i motsats till informantintervju, att den person 

som intervjuas berör studien direkt. Detta betyder att den som intervjuas är 

själv delaktig i den studie som studeras (a.a. s.104). Exempel på detta är 

sportjournalister på Barometern i Kalmar. 

4.2 Kvantitativa metoder 

Kvantitativ dataanalys används för att hitta samband mellan variabler och 

visa att sambanden motsvarar samband i verkligheten (Östbye, Knapskog, 

Helland & Larsen 2004 s.156). Informationen vi fått fram genom våra 
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intervjuer har vi jämfört med vad som står skrivet i ett antal nummer av 

tidningen Barometern. Vi har tittat på olika variabler och variabelvärden som 

vi har redovisat i en manuell datamatris. Datamatrisen som vi har utformat 

består av variabler som kommer ifrån ett frågeformulär som har utformats 

endast till att genomföra den studien. Resultatdata från datamatrisen är 

underlag för innehållsanalysen där vi har valt att titta på variabeln utrymme.  

4.2.1 Datamatris 

En datamatris innehåller alla data som ingår i studien, ”alltså alla värden för 

alla enheter på alla variabler” (a.a. s.159). När små studier genomförs är det 

enklast att använda sig av datamatriser som kan utföras manuellt på papper. 

De frågor som ska besvaras i datamatrisen måste vara enkelt utformade för att 

de ska kunna mätas, exempel på frågor som kan användas i en datamatris är 

ja och nej svarsfrågor (a.a. s.160).  

De variabler vi har utformat i vår datamatris har numeriska variabelvärden 

som vi har använt till att hitta likheter och olikheter bland enheterna. De 

resultatdata som vi har erhållit ifrån våra datamatriser har vi valt att 

sammanställa i en grafisk framställning. Vi har valt att framställa det i ett 

cirkeldiagram för att lättast kunna få en överblick över våra resultat.  

4.2.2 Innehållsanalys av texten i artiklarna 

För att mäta och undersöka vad som skrivs och hur det är skrivet tittar man 

på; antalet artiklar, storleken på artiklarna samt hur man framställer 

genusperspektivet med ord (Bertrand & Hughes 2005 s. 199).  

Vi har gjort en innehållsanalys utifrån de resultat som vi har fått ifrån 

datamatriserna. Vi har valt att mäta spaltcentimetrar för att se hur mycket 

enheten utrymme som artiklarna har upptagit baserade på det resultat vi fått 

ifrån datamatrisen och de utformade frågeställningarna nedan. För utförlig 

förklaring på de uträkningar vi har gjort, titta på bilaga 1. 
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Enheten utrymme är baseras på följande frågor: 

Hur stort utrymme har de kvinnliga journalisternas artiklar om herrsport? 

Hur stort utrymme har de manliga journalisternas artiklar om herrsport?  

Hur stort utrymme har de kvinnliga journalisternas artiklar om damsport?  

Hur stort utrymme har de manliga journalisternas artiklar om damsport?  
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5 Resultat 

Här presenteras det resultat vi har fått fram genom intervjuer med personal 

på Barometern.  

5.1 Intervju med nyhetschefen 

Birgitta Hultman är nyhetschef på Barometern och är därmed den person 

som leder nyhetsarbetet för reportrar och fotografer som arbetar i Kalmar. 

Hon arbetar inte med sportsektionen och är därmed inte insatt i deras arbete.  

Enligt Hultman är det enbart när tidningen ska tryckas som sportredaktionen 

arbetar ihop med övrig personal på redaktionen.  

Hultman berättar att Barometern arbetar utifrån en jämställdhetsplan som 

Gota Media har tagit fram. Den är utformad i maj 2007 och ger bland annat 

uppgifter om hur könsfördelningen såg ut under föregående år. Enligt 

planen, berättar Hultman, var 137 personer anställda inom 

Barometernkoncernen under år 2006, och 49 % av dessa var kvinnor. Idag 

arbetar det sex kvinnor och sex män samt fyra manliga fotografer och en 

kvinnlig fotograf på Kalmar-redaktionen.  

Hultman tycker att man kan se en skillnad beroende på om det är en man 

eller kvinna som skriver en artikel. Enligt henne skriver kvinnor utifrån 

känslor samt att de bidrar till ett bredare nyhetsflöde. ”Nyheter om bland 

annat hästsport är något som kvinnor lyfter fram. Artiklarna blir även mer 

inriktade på motion och hälsa om det är en kvinna som skriver. Kvinnor 

tänker på ett annat sätt och gör reportaget och de som artikeln handlar om 

till mer mänskligt”, enligt Hultman.  

Eftersom redaktionen i Kalmar är de enda inom Barometern som har 

kvinnor anställda inom sporten upprepar Hultman att ”det har varit en dålig 

utveckling inom jämställdhetsarbetet”. Hon säger att ”det borde vara fler 

kvinnor som arbetar med sportdelen”. För att förbättra denna statistik tycker 
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hon att rekryteringsarbete borde bli bättre och att det krävs mer ansträngning. 

Enligt Hultman är det ett traditionellt tänkande som gör att det mest är 

manliga reportrar. ”Sport är grabbigt och därmed är det fler män som söker 

jobben”, enligt henne.  

För att förbättra jämställdhetsarbetet anser Hultman att vikarier ska 

uppmuntras till att söka journalistjobb. Hultman säger att ”redaktionerna 

kontinuerligt måste arbeta mot en jämställdhetsförändring samt att lyfta fram 

kvinnliga idrotter”.  

5.2 Intervju med sportjournalisten Ia Sellerberg 

Sportjournalisten Ia Sellerberg anser inte att det är någon skillnad på det som 

skrivs beroende på om det är en man eller kvinna. ”Det handlar om vad man 

är för slags person”, enligt henne. Sellerberg tycker att ”Barometern gör bra 

sportsidor, men att de kan bli ännu bättre”. 

Inom sportredaktionen skriver reportrarna om allt från notiser till reportage, 

men flera har sina specialområden. Många andra skriver referat eller gör 

bevakningar, berättade hon. Sellerberg hävdar att hon ”försöker bredda 

sporten och få in människor som inte alltid annars syns”.  

”Om brist på utrymme uppstår får det material som inte har nyhetsvärde 

stå tillbaka”, berättar Sellerberg. ”Det lokala materialet är viktigast, men det är 

även viktigt att få med stora saker som har hänt på nationell eller 

internationell nivå. Har det varit en ungdomscup och bildreportage har gjorts 

står sådant material i en upplaga senare i veckan”, säger Sellerberg.  

Sellerberg anser att det har blivit förändring under de senaste tio åren inom 

sporten. Hon säger att ”det är bra med en blandning av kvinnliga och 

manliga reportrar på en sportredaktion”. Hon tycker även att fler tjejer 

inom sporten tar mer plats idag än tidigare. ”Sverige har hög nivå 

på damidrott och det syns naturligtvis på sportsidorna”, enligt Sellerberg.  
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5.3 Intervju med sportchefen Jörgen Ström 

Jörgen Ström ansåg att könsfördelningen på redaktionen kan spela roll för 

innehållet, men inte nödvändigtvis. Enligt Ström är det viktigt med en bred 

kompetens på flera områden, och att ha specialiserad kompetens kan delvis 

bero på könsfördelning. Ström påstår att på ”Barometern klarar alla av att 

skriva om allting”. Ström berättar att de manliga journalisterna främst skriver 

reportage, gör bevakningar, nyhetsjakt inom arenaidrotterna samt redigering. 

Enligt Ström skriver de kvinnliga journalisterna om samma saker som 

männen, men även med inriktning mot ridsport, motion och hälsa. 

”Det ska inte vara någon skillnad på innehållet och framställningen av 

genusperspektivet beroende på om det är en man eller kvinna som skriver. 

Det ligger inte på den enskilde individen”, säger Ström. 

”När brist på utrymme i tidningen är ett faktum görs prioriteringar efter 

läsarperspektiv”, berättar Ström. Det som berör flest läsare har företräde samt 

nyhetsmaterial.  

5.4 Intervju med sportjournalisten Annelie Frank 

Annelie Frank anser att könsfördelningen på redaktionen spelar roll för hur 

innehållet i tidningen ser ut. Hon tycker att kvinnor och män prioriterar 

olika. Men ”det finns annat som påverkar innehållet i tidningen mer än kön, 

till exempel utbildningsnivå hos journalisten, personliga intressen och det 

egna kontaktnätet”, enligt Frank.  

Frank tycker att ”de manliga journalisterna i huvudsak skriver om manliga 

lagidrotter, företrädesvis ishockey och fotboll, men också innebandy, handboll 

och basket. Speedway, golf och friidrott är också prioriterat”, enligt Frank. 

De kvinnliga journalisterna skriver i huvudsak reportage med en annan vinkel 

än den sportsliga, enligt Frank. ”De nyheter som kvinnorna tar upp handlar 
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om hälsa, motion samt traditionella tjejsporter som ridsport, konståkning och 

gymnastik. Andra lågprioriterade idrotter som skytte och frisbee hamnar 

också ofta på kvinnornas bord”, berättar Frank. 

Franks åsikt vad gäller innehåll och genusperspektivets framställning i 

tidningen är att hon inte ser någon skillnad om det är en man eller kvinna 

som skriver. När brist på utrymme i tidningen är ett faktum gäller ”vanlig 

nyhetsvärdering”, enligt Frank. ”De nyheterna som berör och intresserar flest 

prioriteras högst, de nyheter som berör få och inte intresserar många hamnar 

längre ned”, säger hon. ”Faktum är att fler är intresserade av ishockey och 

fotboll än gymnastik och fäktning”, avslutar Frank. 

 

5.5 Texterna 

I vår tidningsanalys har vi valt ut 6 tidningar mellan 15 oktober till 19 

november. De frågor vi har ställt oss när vi sammanfattat informationen i 

datamatrisen är följande; 

1. Hur många undertecknade artiklar finns? 

2. Hur många manliga journalister finns? 

3. Hur många kvinnliga journalister finns? 

4. Hur många artiklar har varje journalist skrivit? 

5. Hur många artiklar har journalisten skrivit om damsport respektive 

herrsport? 

5.5.1 Måndag 15 oktober  

Två manliga journalister har skrivit sammanlagt fem artiklar om herrsport. 

En kvinnlig journalist har skrivit två artiklar som båda tar upp ämnet 

hästsport där det handlar om kvinnliga ryttare. 
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Manlig/Kvinnlig 
journalist 

Antal artiklar Artiklar om 
herrsport 

Artiklar om  
damsport 

 Manlig 4 4 - 

Kvinnlig 2 - 2 

Manlig 1 1 - 

 

5.5.2 Måndag 22 oktober  

Tre manliga journalister har sammanlagt skrivit nio artiklar om damsport. En 

journalist har skrivit två artiklar om damsport.  

 

Manlig/Kvinnlig 
journalist 

Antal artiklar Artiklar om 
herrsport 

Artiklar om  
damsport 

 Manlig 4 4 - 

Manlig 1 1 - 

Manlig 2 2 - 

Manlig 2 - 2 

 

5.5.3 Måndag 29 oktober (Kalmar FF har tagit SM-silver) 

Fem manliga journalister har skrivit sammanlagt sju artiklar, en av dessa 

handlar om dam- och herrklassernas tävling i en sprintertävling. En av 

artiklarna är om trav, vilket redovisas som ½. En kvinnlig journalist har 

skrivit en artikel om ”Isterband på menyn för silverhjältarna” som beskriver 

hur de manliga fotbollsspelarna blev mottagna av fansen.  
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Manlig/Kvinnlig 
journalist 

Antal artiklar Artiklar om 
herrsport 

Artiklar om  
damsport 

 Manlig 2 2 - 

Manlig 3 3 - 

Manlig 1 1 - 

Manlig 1 1/2 1/2 

Manlig 1 1/2 1/2 

Kvinnlig 1 1 - 

 

5.5.4 Måndag 5 oktober 

Fem manliga journalister har skrivit sammanlagt fem artiklar. Av dessa är en 

artikel om damsport och en om trav, vilket redovisas som ½. En kvinnlig 

journalist har skrivit en artikel om damfotboll.  

 

Manlig/Kvinnlig 
journalist 

Antal artiklar Artiklar om 
herrsport 

Artiklar om  
damsport 

 Manlig 1 1 - 

Manlig 1 1 - 

Manlig 1 - 1 

Manlig 1 1/2 1/2 

Manlig 1 1 - 

Kvinnlig 1 - 1 

 



 27 

5.5.5 Måndag 12 oktober 

Fyra manliga journalister har skrivit sammanlagt sex artiklar. Tre av artiklarna 

handlar om herrsport och två om damsport. En artikel handlar om 

handbollens egna dag i Nybro och hur de ska få ungdomar intresserade av 

sporten. Denna artikel redovisas som ½.  

 

Manlig/Kvinnlig 
journalist 

Antal artiklar Artiklar om 
herrsport 

Artiklar om  
damsport 

 Manlig 3 2 1 

Manlig 1 1 - 

Manlig 1 - 1 

Manlig 1 1/2 1/2 

 

5.5.6 Måndag 19 november 

Fyra manliga journalister har skrivit sammanlagt nio artiklar. Av dessa är åtta 

artiklar inriktade på herrsport och en på damsport.  

 

Manlig/Kvinnlig 
journalist 

Antal artiklar Artiklar om 
herrsport 

Artiklar om  
damsport 

 Manlig 3 3 - 

Manlig 2 1 1 

Manlig 3 3 - 

Manlig 1 1 - 
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Antalet kvinnliga och manliga 

journalisters artiklar om damsport

Manliga 
journalisters 

artiklar
 (7)

Kvinnliga 
journalisters 
artiklar (4)

Antalet kvinnliga och manliga 

journalisters artiklar om herrsport

Manliga 
journalisters 

artiklar
 (33)

Kvinnliga 
journalisters 

artiklar (1)

Antalet kvinnliga och manliga 

journalisters artiklar

Manliga 
journalisters 

artiklar
 (41)

Kvinnliga 
journalisters 
artiklar (4)

Antalet kvinnliga och manliga 

journalister

Manliga 
journalister

 (24)

Kvinnliga 
journalister 

(3)

5.5.7 Sammanställning av artiklarna 

För att få en total framställning har vi sammanställt de variabler och 

variabelvärden vi fått fram. Här ska understrykas att antalet manliga 

journalister i sammanställningen inte är så många som arbetar på redaktionen 

Barometern i Kalmar. Eftersom det är en sammanställning har vi inte tagit 

med det i beräkningen utan istället tittat på hur många män det blir 

sammanlagt och då uppkommer samma människor fler gånger. Men eftersom 

detta inte påverkar resultatet har vi inte tagit med det i uträkningen. Vissa 

artiklar är även skrivna om en sport då både män och kvinnor är delaktiga, 

dessa har vi valt att räkna som en halv artikel.  
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5.6 Spaltcentimeteranalys 

Genom en spaltcentimeteranalys har vi fått fram hur stort utrymme i procent 

som varje artikel har fått i tidningen. Vi redovisar resultatet från våra 

beräkningar utifrån respektive datum.  

 

 

 

 

 

Måndag 15 oktober 

Enligt våra uträkningar, som finns med som bilaga nr 1, har de kvinnliga 

journalisternas artiklar om damsport fått ett utrymme på 18,4 % i tidningen.  

De manliga journalisternas artiklar om herrsport har ett utrymme på 81,6 %.  

Måndag 22 oktober 

Enligt våra uträkningar, som finns med som bilaga nr 2, har de kvinnliga 

journalisternas artiklar om damsport fått ett utrymme på 25,4 % i tidningen.  

De manliga journalisternas artiklar om herrsport har ett utrymme på 74,6 %.  

Måndag 29 oktober 

Enligt våra uträkningar, som finns med som bilaga nr 3, har de kvinnliga 

journalisternas artiklar om herrsport fått ett utrymme på 36,2 % i tidningen. 

De manliga journalisternas artiklar om herrsport har ett utrymme på 63,8 %.  
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Måndag 5 november 

Enligt våra uträkningar, som finns med som bilaga nr 4, har de kvinnliga 

journalisternas artiklar om damsport fått ett utrymme på 14,7 % i tidningen.  

De manliga journalisternas artiklar om herrsport har ett utrymme på 49,1 %.  

De manliga journalisternas artiklar om damsport har ett utrymme på 36,2 %.  

Måndag 12 november 

Enligt våra uträkningar, som finns med som bilaga nr 5, har de manliga 

journalisternas artiklar om herrsport ett utrymme på 80,3 %.   

Manliga journalisternas artiklar om damsport har ett utrymme på 19,7 %.  

Måndag 19 november 

Enligt våra uträkningar, som finns med som bilaga nr 6, har de manliga 

journalisternas artiklar om herrsport ett utrymme på 87 %.  Manliga 

journalisternas artiklar om damsport har ett utrymme på 13 %.  

Totalt utrymme 

För att se det totala utrymmet som har getts har vi slagit samman de 

kvadratcentimeter som artiklarna har getts. Detta för att få en procentuell 

överblick. Beräkningarna kan ses i bilaga nr 7. 

De manliga journalisternas artiklar om herrsport utgör totalt 72,2 %. 

De manliga journalisternas artiklar om damsport utgör totalt 15,3 %. 

De kvinnliga journalisternas artiklar om herrsport utgör totalt 8 %. 

De kvinnliga journalisternas artiklar om damsport utgör totalt 4,5 %. 
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6 Analys 

På Jämos hemsida står det att en arbetsgivare som har fler än tio anställda 

måste arbeta utifrån en jämställdhetsplan.  Enligt Jämställdhetslagen ska 

kvinnor och män bli lika behandlade och ha samma möjligheter och 

rättigheter på arbetsplatsen (www.jamoombud.se). Bengt Westberg tar också 

upp att jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen är viktig, för att kvinnor och 

män ska kunna utvecklas inom sitt arbete (Westerberg s. 121). Birgitta 

Hultman hävdar att på tidningen Barometern i Kalmar arbetar man utifrån 

en jämställdhetsplan, men att deras jämställdhetsarbete har en dålig utveckling 

och att fler kvinnor borde anställas.  

Både Jörgen Ströms och Annelie Franks syn på könsfördelningen är att män 

och kvinnor prioriterar olika och därmed har en betydelse för hur innehållet 

i tidningen framställs. Bengt Westerberg framför att det inte ska synas någon 

skillnad på om det är en man eller kvinna som utför arbetet. Han skriver 

även att det är viktigt med en jämn könsfördelning vid rekrytering av ny 

personal (Westerberg 1998 s. 131).  

Enligt Margareta Melin-Higgins finns det en skillnad i hur kvinnor och män 

skriver en nyhet samt vad de väljer att skriva om. Kvinnor är mer kritiska i 

sin nyhetsvärdering än vad män är, detta anser hon delvis bero på att kvinnor 

har en högre utbildning än vad män har. Hon skriver även att det är de olika 

medierna som påverkar vad publiken vill läsa om (Melin-Higgins 1996 s. 96). 

Enligt Britt Hultén är det könet på journalisten som avgör valet av ämne men 

att det i huvudsak är individualiteten som avgör hur resultatet ser ut. Hon 

skriver även att kvinnliga journalister i hög grad skriver mer om kvinnor än 

om män, tvärtom skriver män mer om män (Hultén 2000 s. 89). Enligt vår 

undersökning visas att manliga journalister skriver mest om herridrott, det 

totala utrymmet utgjordes av 72,2 %. De kvinnliga journalisterna skriver 

också mer om herridrott.  
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Enligt Lea Stewart, Pamela Cooper, Alan Stewart och Sheryl Friedley sker det 

ofta en stereotypisering av både män och kvinnor i massmedierna. De skriver 

att skillnaden varierar mellan olika kulturer och att kommunikationssättet 

ändras kontinuerligt. Enligt dem är det sociala aspekter som spelar roll på hur 

män och kvinnor porträtteras i massmedierna. Eftersom kvinnorna har tagit 

större plats i dagens samhälle tar de även större plats inom massmedierna 

(Stewart, et al. 2003 s. 158). Birgitta Hultman ansåg att det finns en skillnad 

beroende på om det är en man eller kvinna som skriver en artikel. Ia 

Sellerberg, Jörgen Ström och Annelie Frank anser att det inte finns någon 

skillnad beroende på om det är en manlig eller kvinnlig journalist som 

skriver. 

Margareta Melin-Higgins påpekade att män oftast skriver om händelser som 

intresserar en stor mängd människor, detta eftersom de anser sig ha en 

starkare närhet till sina läsare. Hon skriver även att de manliga journalisterna 

har ett mer passivt förhållningssätt i sitt skrivande än vad de kvinnliga 

journalisterna har (Melin-Higgins 1996 s. 96). Enligt Rod Brookes håller sig 

manliga journalister till ett mer neutralt och passivt förhållningssätt i sitt 

skrivande än kvinnliga reportrar (Brookes 2002 s.129). Enligt Sheila Scraton 

och Anne Flintoff porträtteras männen som starka och oberoende och blir 

därmed den stereotypiserade mannen(Scraton & Flintoff 2002 s. 96). Jörgen 

Ström anser att de manliga journalisterna på Barometern främst skriver 

reportage, gör bevakningar, nyhetsjakt inom arenaidrotterna samt redigering. 

Annelie Frank hävdade att de manliga journalisterna i huvudsak skriver om 

manliga lagidrotter.  

Enligt Pamela J Creedon mediebevakas kvinnliga idrottare inte lika mycket 

som manliga idrottare (Creedon 1994 s.172). I tidningen barometern upptar 

de manliga idrottsartiklarna störst utrymme (ca 80%).  

Enligt Rod Brookes är det idrotter som tennis, gymnastik eller konståkning 

som lyfts fram som de kvinnliga idrotterna. Det blir de kvinnliga individuella 

idrotterna som presenteras i tidningen (Brookes 2002 s.129). Pamela J. 
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Creedon anser att det är större mediebevakning på de kvinnliga individuella 

idrotterna (Creedon 1994 s.172). Enligt Margareta Melin-Higgins väljer 

kvinnor att skriva om nyheter som har konsekvens för deras vardag. De vill 

ge allmänheten en bild om omvärlden och visa de missförhållanden som 

finns i samhället (Melin-Higgins 1996 s. 96). Jörgen Ström och Annelie Frank 

anser att de kvinnliga journalisterna i huvudsak skriver reportage utifrån en 

annan vinkel än den sportsliga. Ia Sellerberg säger att hon försöker bredda 

sporten och skriva om människor som inte alltid annars syns i sportdelen på 

Barometern i Kalmar. Rod Brooks skriver att de så kallade kvinnligt riktiga 

idrottsgrenarna som exempelvis konståkning, tennis och gymnastik är de 

nyheter som representerar sportrapporteringen av kvinnor. Enligt honom är 

det de enskilda kvinnliga sporinsatserna som får mest mediebevakning 

(Brookes 2002 s.129). Sheila Scraton och Anne Flintoff skriver att kvinnor 

porträtteras inom individuella idrotter (Scraton & Flintoff 2002 s. 96). Pamela 

J. Creedon skriver att det är den feministiska stereotypen inom idrott som 

mediebevakas (Creedon 1994 s.172). Textanalysen visade att de damidrotter 

som har skrivits av kvinnliga journalister är hästsporter där kvinnliga ryttare 

framställs. En artikel skriven av Ia Sellerberg handlar däremot om herrfotboll, 

då Kalmar FF tog SM-silver. Rod Brooks skriver att mediebevakningen vid 

större idrottsevenemang porträtterar både män och kvinnor lika mycket 

(Brookes 2002 s.127). 

Gunilla Jarlbros undersökning av Aftonbladets och Expressens sportbilagor 

visade att kvinnliga idrottare är underrepresenterade i artiklarna (Jarlbro 2006 

s. 87). Utifrån textanalysen är antalet artiklar skrivna om kvinnlig idrott 

betydligt färre än de som handlade om manlig idrott. Enligt våra informanter 

är det prioriteringar av läsarperspektiv som gäller då det råder brist på 

utrymme i tidningen. Ett bra exempel på denna prioritering är tidningen som 

gavs ut den 29:e oktober då Kalmar FF tagit SM-silver i fotboll. Textanalysen 

visar att det sammanlagt publicerades sju artiklar om herrfotboll den dagen. 

Detta gällde ett stort sportsligt evenemang som dessutom var av kommunalt 

intresse och därmed fick andra nyheter läggas åt sidan. Ia Sellerberg säger att 
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det är det lokala materialet som är viktigast när brist på utrymme är ett 

faktum. Enligt David Rowe krävs omfattade sportreportage om män eftersom 

det enligt honom är mest män som läser sportreportage. Alltså är sportdelen 

riktad till mottagargruppen män (Rowe 2004 s.131).  

Enligt Britt Hultén har kvinnorna tagit större plats på arbetsplatsen idag och 

därmed även fått större utrymme i tidningarna (Hultén 2000 s. 89). Ia 

Sellerberg påstår att damidrotten tar stor plats i Barometern. Enligt 

textanalysen handlar enbart ca 20 % av artiklarna om damidrott. Mian 

Lodalen och Anna-Klara Bratt visar i sin undersökning från 2005 att ca 30 % 

av utrymmet gavs till kvinnliga medverkanden (Lodalen & Bratt 2007 s. 13). 

Britt Hultén skriver att år 2000 var det 40 % som utgjordes av andelen 

kvinnor (Hultén 2000 s. 89). 
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7 Diskussion 

Enligt våra informanter är det viktigt med en bred kompetens, vilket de säger 

uppstår då man har en jämn könsfördelning. De säger även att de arbetar 

utifrån en jämställdhetsplan, vilket man enligt Jämo måste göra i en 

organisation med fler än tio anställda. Vi anser att det behövs stramare regler 

och att ett mer aktivt sökande efter fler kvinnliga sportreportrar borde göras. 

Genom att anställa fler kvinnliga reportrar och ge en annan synvinkel på 

sportartiklarna borde man se till att artiklarna inte blir manligt inriktade och 

att man istället släpper fram fler kvinnliga idrotter. Hultman ansåg att ”sport 

är grabbigt” och hon var även tveksam till en utveckling inom de närmsta tio 

åren, vilket enligt vår mening är lite konstigt. Eftersom de, återigen, arbetar 

utifrån en jämställdhetsplan anser vi att en utveckling borde ske. Hultman 

påpekade att ”genom att lyfta fram den kvinnliga idrotten kan det leda till ett 

bättre jämställdhetsarbete”. Detta anser vi vara en motsägelse till vad hon har 

sagt tidigare.   

Enligt Stewart et al. tar kvinnor mer plats inom massmedierna idag än vad de 

tidigare har gjort (Stewart et al. 2003 s. 158). Även Britt Hultén hävdar att 

kvinnor fått mer plats inom tidningarna (Hultén 2000 s. 89). Textanalysen 

visar det motsatta, att utrymmet för damartiklar istället har minskat med ca 

10 % de senaste två åren. Enligt Pamela J Creedon är kvinnor 

underrepresenterade i medier (Creedon 1994 s. 172). Även Gunilla Jarlbros 

undersökning av Aftonbladets och Expressens sportbilagor visar detta (Jarlbro 

2006 s. 87) Vår textanalys stärker deras påståenden och visar att hela 80 % av 

idrottsartiklarna utgörs av manliga idrotter.  

Enligt Margareta Melin-Higgins kan man se en skillnad i hur kvinnor och 

män skriver en nyhet samt vad de väljer att skriva om. Enligt Melin-Higgins 

är kvinnor mer kritiska i sin nyhetsvärdering än vad män är.  (Melin-Higgins 

1996 s. 96) Bengt Westerberg skriver att det inte ska synas någon skillnad 

beroende på om det är en man eller kvinna som skriver artikeln (Westerberg 

1998 s. 131). Enligt Britt Hultén skriver kvinnliga journalister i hög grad mer 
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om kvinnor än män, tvärtom skriver män mer om män (Hultén 2000 s. 89 ). 

Att kvinnliga journalister skriver mer om kvinnor än om män anser vi inte 

stämma överrens med hur nyhetsframställningen ser ut i tidningen 

Barometern och motsäger därmed vad Hultén hävdar. Vår undersökning visar 

att det finns en skillnad i valet av ämne. De manliga journalisterna skriver 

fler artiklar om damidrotter än vad kvinnliga journalister gör. Vi ser även att 

manliga journalister ofta skriver om manliga idrotter, vilket är den 

dominerande genren inom tidningen. Nyhetschefen på Barometern tyckte att 

man kan se en skillnad beroende på om det är en man eller kvinna som 

skriver artikeln. Däremot säger de sportjournalister som vi har intervjuat att 

de inte ser någon skillnad men att förbättringar kan ske. Då undrar vi vad 

som kan bli bättre? Annelie Frank och Birgitta Hultman är däremot ense om 

att de kvinnliga journalisterna skriver mer om hälsa och motion än vad de 

manliga gör. Lea Stewart et al. anser dock att det är sociala aspekter som 

spelar roll för hur genusframställningen ser ut (Stewart, et al. 2003 s. 158). Vi 

tycker det är konstigt att inte informanterna tar upp dessa sociala aspekter 

som avgör hur journalister skriver.  

David Rowe skriver att det mest effektivaste sättet att få manliga läsare att 

köpa tryckta medier är att förse dem med omfattande reportage om män. 

Män är också de som till största delen läser sportreportage, därmed är 

sportdelen i tidningarna mestadels riktade till män (Rowe 2004 s. 231). Detta 

anser vi är en stereotypisering av könens framställning. Vad är det som säger 

att det är mest män som läser sportartiklarna. 

På grund av att Barometerns sportsektion är mansdominerad anser vi att det 

avgör hur mycket utrymme som ges till herrsport. Detta eftersom manliga 

journalister främst skriver om herrsport, vilket vi har kommit fram till i vår 

analys.  

När det gäller Ströms svårighet att se skillnader mellan manlig och kvinnlig 

sportjournalistik förefaller han förbise att valet av ämne i hög grad följer 

könsrollmönster. Detta anser vi vara en motsägelse, då valet av ämne mellan 
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de manliga journalisterna och de kvinnliga journalisterna är förutbestämt 

enligt honom.  

Rod Brookes tar upp att kvinnliga idrottare porträtteras utefter en 

stereotypisk bild (Brookes 2002 s. 29). Hans påstående stämmer överrens med 

textanalysen som visar att det är kvinnliga individuella idrotter som lyfts fram 

i Barometern. När det kommer till större idrottsevenemang hävdar Brookes 

att män och kvinnor får lika stort utrymme i massmedierna. 
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8 Slutsatser 

Vi ville undersöka hur könsfördelningen ser ut på arbetsplatsen för 

Barometern i Kalmar samt på vilket sätt fördelningen spelar roll för 

innehållet i tidningen. Enligt vår mening finns det mycket inom 

jämställdhetsarbetet som kan förändras på Barometern. Vi anser även att 

uppdelningen av reportagen borde förändras, så artiklar om herridrott kan 

skrivas utifrån det sätt som en kvinnlig journalist skriver på. Samtidigt vore 

det intressant att se fler artiklar om damidrott skrivna av manliga journalister 

så tidningen får en varierande framställning. De anställda på Barometern 

arbetar efter en jämställdhetsplan, men frågan är hur mycket de arbetar med 

att utvärdera och uppfölja den när det gäller innehållet i idrottsartiklarna. 

Enligt Margareta Melin-Higgins finns det en synbar skillnad i hur kvinnor 

och män skriver samt vad de väljer att skriva om. Manliga journalister håller 

sig till ett mer neutralt och passivt förhållningssätt i sitt skrivande än 

kvinnliga reportrar. Män skriver hellre om händelser som intresserar en 

större mängd människor (Melin-Higgins 1996 s. 96). 

Enligt vår undersökning visas att de manliga journalisterna främst skriver om 

manliga idrotter. När det handlar om de kvinnliga journalisterna på 

Barometern skriver de utifrån en annan vinkel än den sportsliga. De skriver 

om personer som inte i vanliga fall brukar synas i sporten samt om motion 

och hälsa.  

Våra informanter är överrens om att kvinnorna skriver mer utifrån känslor. 

Detta resulterar, enligt vår mening, i att framställningen av 

damidrottsartiklarna blir annorlunda utformade på grund av att kvinnor 

skriver mer om kvinnor. Damartiklarna blir därmed inriktade på motion och 

hälsa och artiklarna om herridrott blir mer riktade som reportage och 

bevakningar.  

Utifrån den undersökning vi har gjort kan man se att kvinnor är 

underrepresenterade inom sportjournalistiken, både när det gäller vilka som 

arbetar med sportjournalistik och vilket kön som har huvudvikten i 
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innehållet i sportjournalistiken. Tidigare forskning visar att kvinnor oftast 

porträtteras utifrån den kulturella stereotyp där kvinnor är svaga, beroende, 

emotionella och undergivna männen. Männen däremot, porträtteras utifrån 

att vara kvinnans totala motsats och blir mer representerade som det starka 

och oberoende könet. 

Enligt vår mening förekommer det skilda åsikter om hur 

genusframställningen ser ut i tidningen Barometern, speciellt mellan vad 

nyhetschefen Hultman och de övriga informanterna säger. Vi anser att 

nyhetschefen Birgitta Hultman är objektiv i sin ställning till hur man 

framställer de olika könen inom sporten. Eftersom sportsektionen inte 

arbetar ihop med den övriga redaktionen kan åsikterna skiljas. Vi kan dock 

konstatera att samtliga informanter är ense om att män skriver mest om 

manliga idrotter, vilket även Britt Hultén hävdade.  

Vid brist på utrymme i tidningen Barometern är det lokala materialet, 

läsarnas antagna intressen och omfattande sportreportage om män som blir 

prioriterade. 

Medierna tar stort utrymme i vårt samhälle och därför är det viktigt att 

ständigt vara medveten om hur genusframställningen ser ut. 

Jämställdhetsarbetet kräver bearbetning för att bli bättre. Tidigare forskning 

pekar på att det är mest män som visas inom massmedierna, men att man 

under senare år kan se en förbättring för utrymmet till kvinnlig idrott. 

Barometerns sportsektion verkar inte följa denna utveckling utan istället har 

kvinnorna en fortsatt liten del av utrymmet. På grund av den 

mansdominerade arbetsplatsen på Barometern i Kalmar blir inte kvinnorna 

lika mycket representerade i tidningen som män blir. Därmed anser vi att 

Barometern borde arbeta mer aktivt med sin framställning av 

genusperspektivet i tidningarna men även på arbetsplatsen. När en synlig 

förbättring har gjorts har vi kommit en liten bit på vägen till att bli ett mer 

jämställt samhälle.  
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9 Förslag till fortsatt forskning 

Exempel på vad som kan undersökas i ett vidare forskningsmoment är hur 

arbetet med jämställdhetsplanen på tidningen Barometern fungerar när det 

gäller innehållet i tidningen samt på arbetsplatsen. Det kan även vara 

intressant att läsa mer om vilken betydelse könsfördelningen har på 

arbetsplatsen och jämföra med befintlig statistik över hur många kvinnor 

och män som söker till journalistutbildningar.  

Vi gjorde ett urval på sex nummer av Barometerns sportbilagor som gavs ut 

under en period på sex veckor. I mån av tid kan man utöka antalet tidningar 

och se hur undersökningens resultat förändras under en längre tidsperiod på 

tidningen Barometern.  

Det hade varit intressant att undersöka om mediebevakningen vid större 

arrangemang, som t ex OS, ger båda könen lika stort utrymme i olika 

massmedier.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Spaltcentimeter 15/10 

Vi har mätt ut hur mycket enheten utrymme som artiklarna har upptagit baserade 

på det resultat vi fått ifrån datamatrisen och de utformade frågeställningarna . Detta 

har vi gjort med hjälp av ett måttband, då vi har använt oss av formlerna: 

1. Längden * bredden = rubrikens utrymme i cm² (kvadratcentermeter).  

Resultatet blir hur mycket varje enskild artikel har upptagit för utrymme.  

2. Vi har sedan adderat artiklarna efter vilken kategori av frågor de tillhört i cm² 

för att få ut totala utrymmet av artiklar. 

3. Sedan har vi adderat alla resultat som vi har fått i cm² för att få ut den totala 

summan av utrymmet i cm² som har förekommit. 

4. När vi har fått ut det totala utrymmet cm² som artiklarna har upptagit har vi 

dividerat det med det resultat vi har fått ifrån vilken kategori av frågor de 

tillhört i cm². Detta för att visa hur många procent exempelvis kvinnliga 

journalister har skrivit om herrsport i den dagens tidning.  

5. Sedan har vi adderat alla artiklars cm² utefter var och en frågeställningarna 

skrivna från den 15 oktober till den 19 november 2007, för att få ut det totala 

utrymmet.  

 

Hur stort utrymme har de kvinnliga journalisternas artiklar om damsport?  

Totalt 2 artiklar.  

Storlek 20*18 cm (bild 15*11) = 360 cm². 

Storlek 15*9 = 144 cm². 

Totalt: 360+144= 504 cm². 

Hur stort utrymme har de manliga journalisternas artiklar om damsport?  

Totalt 0 artiklar.  

Hur stort utrymme har de kvinnliga journalisternas artiklar om herrsport?  

Totalt 0 artiklar 

Hur stort utrymme har de manliga journalisternas artiklar om herrsport?  

Storlek 35*20 (24*14 + 14*9) = 700 cm². 
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Storlek 37*30 (31*22 + 15*9) = 1110 cm². 

Storlek 11*11 (5*3) = 121 cm². 

Storlek 15*12 = 180 cm². 

Storlek 14*9 (5*3)= 126 cm². 

Totalt: 700+1110+121+180+126= 2237 cm². 

Totalt: 2237+504= 2741 cm². 

504/2741= 0,184 kvinnliga journalisternas artiklar om damsport 18,4 % 

2237/2741= 0,816 manliga journalisternas artiklar om herrsport 81,6 % 
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Bilaga 2 - Spaltcentimeter 22/10 

Hur stort utrymme har de kvinnliga journalisternas artiklar om damsport?  

Totalt 0 artiklar. 

Hur stort utrymme har de manliga journalisternas artiklar om damsport?  

Totalt 2 artiklar.  

Storlek 20*25 (15*19) = 500 cm². 

Storlek 20*27 (15*12+8*6+6*6) = 540 cm². 

Totalt= 1040 cm². 

Hur stort utrymme har de kvinnliga journalisternas artiklar om herrsport?  

Totalt 0 artiklar.  

Hur stort utrymme har de manliga journalisternas artiklar om herrsport?  

Totalt 7 artiklar. 

Storlek 25*31 (25*16)= 775 cm². 

Storlek 22*9 (12*9)= 198 cm². 

Storlek 35*20(15*18+10*10)= 700 cm². 

Storlek 20*18(15*13)= 360 cm². 

Storlek 20*9(4*5)= 180 cm². 

Storlek 21*5= 105 cm². 

18*41(18*37)= 738 cm². 

Totalt: 3056 cm². 

Totalt: 1040+3056= 4096 cm². 

1040/4096= 0,254 kvinnliga journalisternas artiklar om damsport 25,4 % 

2056/4096= 0,746 manliga journalisternas artiklar om herrsport 74,6 % 
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Bilaga 3 - Spaltcentimeter 29/10 

Hur stort utrymme har de kvinnliga journalisternas artiklar om herrsport?  

Totalt 1 artikel. 

42*35 (9 bilder)= 1470 cm². 

Unisex: 420 cm². 

Totalt: 1890 cm². 

Unisex:  

35*20= 700 cm². 

20*7= 140 cm². 

840/2= 420 cm². 

Hur stort utrymme har de manliga journalisternas artiklar om herrsport?  

Totalt 8 artiklar. 

Storlek 25*7 = 675 cm². 

Storlek 22*9 (12*9)= 198 cm². 

Storlek 10*13= 130 cm². 

Storlek 35*10= 350 cm². 

Storlek 22*15= 330 cm². 

Storlek 15*9 = 135 cm². 

Storlek 32*34 = 1088 cm². 

Unisex: 420 cm². 

Totalt: 2906 cm². 

Totalt: 2906+420= 3326 cm². 

Unisex:  

35*20= 700 cm². 

20*7= 140 cm². 

840/2= 420 cm². 

Totalt: 1890+3326= 5216 cm². 

1890/5216= 0,362 kvinnliga journalisternas artiklar om herrsport 36,2 % 

3326/5216= 0,638 manliga journalisternas artiklar om herrsport 63,8 % 
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Bilaga 4 - Spaltcentimeter 5/11 

Hur stort utrymme har de kvinnliga journalisternas artiklar om damsport?  

Totalt 1 artikel. 

20*25= 500 cm². 

Hur stort utrymme har de manliga journalisternas artiklar om damsport?  

Totalt 1,5 artiklar. 

44*25= 1100 cm². 

Unisex: 25*10= 250/2= 125 cm². 

Totalt: 1225 cm². 

Hur stort utrymme har de manliga journalisternas artiklar om herrsport?  

Totalt 3,5 artiklar. 

Storlek 20*29 = 580 cm². 

Storlek 20*26= 520 cm². 

Storlek 44*10= 440 cm². 

Unisex: 25*10= 250/2=125 cm². 

Totalt: 1665 cm². 

Totalt: 500+1225+1665= 3390 cm². 

500/3390 = 0,147 kvinnliga journalister som skriver om damsport 14,7 % 

1225/3390= 0,362 manliga journalisternas artiklar om damsport 36,2 % 

1665/3390= 0,491 manliga journalisternas artiklar om herrsport 49,1 % 
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Bilaga 5 - Spaltcentimeter 12/11 

Hur stort utrymme har de manliga journalisternas artiklar om damsport?  

Totalt 2,5 artiklar. 

10*10= 100 cm². 

15*16 = 240 cm². 

Unisex: 35*20= 700/2= 350 cm². 

Totalt: 690 cm². 

Hur stort utrymme har de manliga journalisternas artiklar om herrsport?  

Totalt 3,5 artiklar.  

Storlek 25*20 = 500 cm². 

Storlek 42*35= 1470 cm². 

Storlek 16*31= 496 cm². 

Unisex: 35*20= 700/2= 350 cm². 

Totalt: 2816cm². 

Totalt: 3506 cm². 

 

690/3506= 0,197 manliga journalisternas artiklar om damsport 19,7 % 

2816/3506= 0,803 manliga journalisternas artiklar om herrsport 80,3 % 
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Bilaga 6 - Spaltcentimeter 19/11 

Hur stort utrymme har de manliga journalisternas artiklar om damsport?  

Totalt 1 artikel. 

20*24= 480 cm². 

Totalt: 480 cm². 

Hur stort utrymme har de manliga journalisternas artiklar om herrsport?  

Totalt 8 artiklar.  

Storlek 10*30 = 300 cm². 

Storlek 31*30= 930 cm². 

Storlek 25*5= 125 cm². 

Storlek 35*11= 385 cm². 

Storlek 21*28= 588 cm². 

Storlek 5*28= 140 cm². 

Storlek 20*29= 580 cm². 

Storlek 25*7= 175 cm². 

Totalt: 3223 cm². 

3703 cm² totalt. 

480/3703= 0,130 manliga journalisternas artiklar om damsport 13 % 

3223/3703= 0,870 manliga journalisternas artiklar om herrsport 87 % 
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Bilaga 7 – Totala utrymmet 

Hur stort utrymme har de manliga journalisternas artiklar om herrsport? 

2237+3056+3326+1665+3223+2816= 16323 cm². 

16323/22652= 0,721 = 72,2 % 

Hur stort utrymme har de manliga journalisternas artiklar om damsport? 

1040+1225+690+480= 3435 cm². 

3435/22652= 0,152 = 15,3 % 

Hur stort utrymme har de kvinnliga journalisternas artiklar om herrsport? 

1890 cm². 

1890/ 22652 = 0,08 = 8% 

Hur stort utrymme har de kvinnliga journalisternas artiklar om damsport? 

504+500= 1004 cm². 

1004/22652 = 0,044 = 4,5 % 

Totala summan cm² i alla tidningar:  

2741+4096+5216+3390+3506+3703= 22652 cm². 
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Bilaga 8 – Intervjufrågor till Nyhetschefen 

1. Ser vi någon förändring idag mot hur det såg ut för 10 år sedan? 

2. Hur ser könsfördelningen ut på arbetsplatsen? Spelar denna fördelning roll på hur 

innehållet i tidningen ser ut? 

3. Vad skriver de manliga journalisterna om? 

4. Vad skriver de kvinnliga journalisterna om? 

5. Har det någon betydelse för framställningen av genus om det är en man eller 

kvinna som skriver? 
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Bilaga 9 – Intervjufrågor till sportjournalisterna 

1. Spelar könsfördelningen på redaktionen någon roll för hur innehållet i tidningen 
ser ut? 

2. Vad skriver de manliga journalisterna i huvudsak om i sportdelen? 

3. Vad skriver de kvinnliga journalisterna i huvudsak om i sportdelen? 

4. Är det någon skillnad på innehållet och framställningen av genusperspektivet om 
det är en man eller kvinna som skriver? 

5. När brist på utrymme i tidningen är ett faktum, vilka sportnyheter är det i 
huvudsak som tas först? 

 


