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Abstract 
 
Authors: Christian Hildén & Johan Larsson 
Title: The sport pages – a mans world? A study of Göteborgs-Postens sport pages 
from a gender perspective 
Level: BA Thesis in Journalism 
Location: Linnaeus University 
Language: Swedish 
Number of pages: 60 
 
This study examines from a gender perspective how the gender distribution is 
viewed in the content of Göteborgs-Posten's sports pages and the short and long term 
effects of the the newspaper's gender equality plan that was introduced in 2005. It is 
a quantitative study for two sample periods, 2005 and 2009, that investigates how 
many articles in the newspaper which is about women's sports and male sports. 
Michel Foucault's theory of discourse is central to the study, his view of identity in 
society and how these are represented fit well on gender issues in sports journalism. 
The results show that women's sport is greatly subordinate to man's sport in terms of 
number of articles. The gender equality plan has not had any noticeable effects on 
Göteborgs-Posten's sports pages. This is due to a variety of factors – economic 
aspects weigh heavily in this problem. 
 
Keywords: Women’s sport, man’s sport, sports journalism, gender, Göteborgs-
Posten. 
 

Sammanfattning 
 
Denna studie undersöker utifrån ett genusperspektiv hur könsfördelningen ser ut i 
innehållet på Göteborgs-Postens sportsidor och vad tidningens jämställdhetsplan, 
som infördes 2005, fått för kortsiktiga och långsiktiga effekter. Det är en kvantitativ 
studie som under två urvalsperioder, 2005 och 2009, utreder hur många av 
tidningens artiklar som handlar om kvinnoidrott respektive mansidrott. Michel 
Foucaults diskursteori är central för studien då hans syn på identiteter i samhället 
och hur dessa representeras passar väl in på genusproblematiken inom 
sportjournalistiken. Resultatet visar att kvinnoidrotten är kraftigt underställd 
mansidrotten sett till antal artiklar. Jämställdhetsplanen har inte haft några märkbara 
effekter på Göteborgs-Postens sportsidor. Detta beror på en rad olika faktorer - de 
ekonomiska aspekterna väger tungt inom denna problematik. 
 
Nyckelord: Kvinnoidrott, mansidrott, sportjournalistik, genus, Göteborgs-Posten. 
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1. Inledning 
1.1 Introduktion och problemformulering 
2010 är året då nästan hälften av Sveriges riksdagsmän är kvinnor, då fler kvinnor än män 

studerar på universitet och högskolor, och jämställdhet anses vara en given grundbult i det 

svenska samhället. Men varför syns inte detta inom den svenska sportjournalistiken? 

Svenska idrottskvinnor har under de senaste tio åren varit extremt framgångsrika både inom 

vinter- och sommaridrott med världsstjärnor som Charlotte Kalla, Anja Pärson, Helena Jonsson, 

Carolina Klüft och Annika Sörenstam. Ändå får kvinnliga idrottare mindre utrymme än manliga 

idrottare inom sportjournalistiken. Det tydligaste exemplet är de stora lagidrotterna fotboll och 

ishockey, där kvinnliga utövare av tradition nedvärderas och negligeras (Wallin, 1998:66-105). 

 

Vi har under de senaste åren som vi följt och arbetat inom sportjournalistiken upplevt att det 

finns en tydlig snedvriden bild av könsrepresentationen inom idrottsvärlden. Vi har en påtaglig 

känsla av att sportjournalistiken är en värld skapad av män för män, trots att 42 procent av de 

aktiva idrottsutövarna inom riksidrottsförbundet är kvinnor (www.rf.se, 2008). 

 

Vi har valt Göteborgs-Posten som studieobjekt för att undersöka denna problematik. Göteborgs-

Posten är Sveriges näst största morgontidning och dominerande på frukostborden runt om i 

Västsverige. Dess innehåll är lokalt, nationellt och internationellt och därför finns en stor 

variation i nyhetsutbudet. Därför anser vi att just Göteborgs-Posten ger en representativ bild av 

den svenska dagspressen (info.gp.se/omgp/hem). 

 

Ytterligare en orsak till att vårt intresse fokuserades till just Göteborgs-Posten är att de har 

ambitionen att ”bli bäst i svensk press på att skildra män och kvinnor ur ett jämställt perspektiv”, 

enligt den jämställdhetsplan som tidningen lanserade 2005 (se bilaga 1). I den står det att de, 

genom utbildning och egna genusundersökningar, vill uppnå en jämställd rapportering. De vill 

också aktivt söka skribenter och fotografer av det underrepresenterade könet (Global Media 

monitoring project, 2005). 
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Ambitionerna låter lovvärda, men vi vill se om de i verkligheten ger någon effekt på tidningens 

sportbevakning. Vilka bilder förmedlar Göteborgs-Posten till sina läsare av representationen av 

män och kvinnor inom sportens värld? Vilka manliga och kvinnliga idrottare läggs det fokus på 

och vilka roller spelar de i artiklarna? Och vad innebär dessa respresentationer i relation till de 

övergripande uppfattningarna om genus som finns i samhället? Medierna har stor makt gällande i 

vilka frågor som vi konsumenter ska tycka och tänka till om. Vissa representationer framställs 

som mer centrala än andra, vilket påverkar vår självuppfattning, världsbild och vårt vardagsliv. 

Historiskt sett har kvinnoidrotten varit kraftigt underrepresenterad inom svensk sportjournalistik, 

vilket hos gemene man har ansetts som något helt naturligt - eftersom vi som mediekonsumenter 

generellt sett är dåliga på att reflektera över vilka frågor som inte lyfts fram. Här har medierna en 

fundamental funktion i att lyfta fram de viktiga frågorna på dagordningen och konsekvent 

ifrågasätta de maktförhållanden som finns i vårt samhälle. Männens makt inom idrotten är ett 

tydligt sådant exempel (Hall, 2008; Gauntlett 2008; Strömbäck, 2009; Wallin, 1998). 

 

1.2 Syfte 
Den här uppsatsen undersöker, utifrån ett genusperspektiv, hur könsfördelningen ser ut i 

innehållet på Göteborgs-Postens sportsidor och vad tidningens jämställdhetsplan fått för 

kortsiktiga och långsiktiga effekter. Det är en kvantitativ studie som under två urvalsperioder, 

2005 och 2009, utreder hur många av tidningens artiklar som handlar om kvinnoidrott respektive 

mansidrott, samt fördjupar den problematiken. Den undersöker också om det är kvinnor eller 

män som skrivit artiklarna.  

 

1.3 Frågeställningar 
-‐ Hur många av tidningens artiklar handlar om mansidrott respektive kvinnoidrott? Hur 

många handlar om både män och kvinnor? 

-‐ Vilka idrotter handlar artiklarna om? Lagidrott eller individuell idrott?  

-‐ Vilken typ av artiklar är det? Lång artikel (över 2500 tecken) eller kort artikel (under 

1000 tecken)?  

-‐ Vilka får uttala sig? Idrottare, ledare, experter, politiker eller publik? Vem av de 

intervjuade citeras först i artikeln?  
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-‐ Är författaren en man eller en kvinna?  

2. Tidigare forskning 
2.1 Definition av idrott 
Coakley och Pike (2009:4-7) menar att förhållandet mellan idrott, kultur och samhälle är centralt 

i studier av idrott inom sociologi, vilket kräver att begreppen definieras. Kultur består av de 

levnadssätt som individer skapar när de deltar i en grupp eller i samhället. Idrott är en del i hur vi 

lever våra liv och därför en del av kulturen. Idrott är individer som organiserar sig i grupper och 

en kulturform där olika meningar uttrycks, men det varierar väldigt mycket i olika kulturer. 

Asiatisk kampsport, såsom sumobrottning och judo, skiljer sig markant både i form, organisation 

och uttryckssätt från västerländska kampsporter, som boxning och rugby. Begreppet samhälle 

förklarar Coakley och Pike (2009:4) som ”en samling av människor som lever i ett definierat 

geografiskt territorium och förenas av ett politiskt system och delar en känsla av identifikation 

som avgränsar dem från andra människor”.  

 

Den traditionella definitionen av begreppet idrott är enligt Coakley och Pike (2009:5) 

”institutionerad tävlingsaktivitet som involverar rigorös fysisk ansträngning eller användandet av 

relativt komplex fysisk skicklighet av deltagarna, motiverad av intern och extern belöning”. 

Idrott innefattar alltså fysisk aktivitet och ett tävlingsmoment och är institutionaliserad. Idrott är 

ett omfattande begrepp med många gråzoner som spontanidrott, fritidsaktiviteter och andra 

kulturella uttrycksformer. 

 

2.2 Den svenska idrottsrörelsen 
Fysisk aktivitet och tävlingsmoment har funnits i de flesta historiska kulturer, men de flesta av 

dessa uttrycksformer kanske inte skulle kunna passas in inom den moderna definitionen av idrott. 

De olympiska spelen i antikens Grekland är ett undantag, och har blivit en förebild för den 

moderna idrottsrörelsen. Den idrottsrörelse som existerar i dag växte fram under 1800-talet, hand 

i hand med industrialiseringen och urbaniseringen. Linggymnastiken var en stor folkrörelse 

under 1800-talet men var tydligt emot tävlingsidrott, vilket försenade idrottsrörelsens verkliga 

framväxt i Sverige. 1891 anses av idrottshistoriker vara en startpunkt för idrottsrörelsen då 



 

 

 

8 
 

Viktor Balck grundade Svenska Gymnastikförbundet och en rad idrottsföreningar. Fyra år senare 

bildades det Svenska idrottsförbundet som var en direkt föregångare till det Svenska 

friidrottsförbundet. Dessa organisationer organiserade tävlingarna som väckte ett stort intresse. 

Det ledde till att Svenska gymnastik- & idrottsföreningarnas riksförbund bildades 1903 (som 

1947 bytte namn till Riksidrottsförbundet). Under organisationen samlades en rad specialförbund 

inom olika idrotter. Till en början var gymnastik den största grenen, men runt sekelskiftet tog 

friidrotten över. Även fotbollen och skidsporten gick förbi gymnastiken i början av 1900-talet 

(Lindroth, 1974:13-18; Wallin, 1998:43-50). 

  

Den svenska idrottsrörelsen växte sedan lavinartat. 1910 fanns 561 idrottsföreningar som hade 

55 600 medlemmar, vilket då utgjorde en procent av befolkningen. 1950 hade antalet föreningar 

ökat till 2 195, med 740 000 medlemmar vilket utgjorde 11 procent av befolkningen. 1995 var 59 

procent av den svenska befolkningen medlemmar i idrottsföreningar, 5 273 500 miljoner 

människor. Totalt fanns då 28 388 föreningar registrerade i Riksidrottsförbundet. (Wallin, 

1998:46). De senaste siffrorna i ämnet kommer från Riksidrottsförbundets verksamhetsberättelse 

2008, ”Idrotten i siffror”. År 2008 var cirka tre miljoner människor medlemmar i 

idrottsföreningar vilket utgjorde 32 procent av befolkningen. Totalt 20 000 föreningar var 

registrerade hos Riksidrottsförbundet 2008 (www.rf.se). 

 

2.3 Den svenska idrottsrörelsen, nationalism och globalisering 
Den svenska idrottsrörelsen var en viktig del i Socialdemokraternas skapande av den svenska 

modellen och den moderna svenska identiteten. Bairner (1994: 145-161) definierar begrepp som 

”lagom”, ”jantelagen” och ”folkhemmet” som särskiljande för den svenska identiteten ur ett 

internationellt perspektiv. I ett försök att beskriva den svenska identiteten under 1900-talet 

nämner han också den svenska neutraliteten som en påtaglig faktor. Dessa begrepp har haft stort 

inflytande på den svenska idrottsrörelsen och dess identitet och värdegrund. Som exempel 

nämner han finalen i fotbolls-VM 1958 i Stockholm där den svenska publiken hyllade de 

brasilianska spelarna, trots att de besegrade det svenska landslaget. I många andra länder hade 

publiken inte varit lika överseende. Vid fotbolls-VM 1994 efter Sveriges semifinalförlust mot 

Brasilien fick Bairner till och med höra från en svensk supporter att det varit pinsamt om 
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pytteländer som Sverige och Bulgarien hade nått finalen, på bekostnad av stornationerna Italien 

och Brasilien. Detta tolkar Bairner som ett uttryck för en realistisk världssyn av nationens status i 

fotbollsvärlden och ett exempel på vad ”lagom” innebär. ”Jantelagens” uttryck inom den svenska 

idrottsidentiteten kan vara synen på att laget är viktigast och att stjärnor inte tolereras. Laget 

anses fungera som det svenska samhället i stort, som en enhet baserad på jämlikhet. 

”Folkhemmet” bygger på samma princip där värden som socialt ansvarstagande mot familj och 

landsmän framhävs. Socialdemokraterna stöttade idrottsrörelsens framväxt under början av 

1900-talet och Riksidrottsförbundets breda organisation är en avbild av de socialdemokratiska 

idéerna och har fått stort statligt stöd för att kunna involvera så många som möjligt i 

idrottsföreningar. Under de senare decennierna har det svenska samhället genomgått stora 

förändringar, kalla krigets slut, inträdet i EU, stor invandring, vilket har ändrat synen på vad som 

egentligen är den svenska identiteten. Detta gäller också för den svenska idrottsidentiteten och 

nationalism. Globaliseringen är en faktor, där amerikaniseringen även syns inom idrottskulturen 

som svenskarnas intresse för NHL och även till viss del även andra amerikanska sporter. Precis 

som i USA har nationalsången börjat spelas innan matchstart i de högsta serierna i flera sporter 

(Bairner, 2001:155-161). 

 

2.4 Idrottsrörelsen i medierna 
Idrottsrörelsen och medier är enligt Coakley och Pike (2009:438-440) tätt sammanflätade och har 

ett ömsesidigt beroende av varandra. I början av 1900-talet fanns inte detta samband, när 

idrottsevenemang enbart var till för utövarna. Men när idrottsevenemangen började locka publik 

och senare blev kommersiell underhållning hamnade de i beroendeställning till medierna. Många 

kommersiella idrotter är i dag beroende av att vara intressanta produkter för TV-bolagen och få 

dem att betala för sändningsrättigheterna av idrottsevenemangen. I dag är de stora 

idrottsevenemangen miljardindustrier i underhållningsbranschen som ger en unik kombination av 

både bevakning och nyheter. Idrotten har en tydlig dramaturgi i tävlingsmomenten och stor 

möjlighet till personifiering genom intervjuer som är väldigt attraktivt för massmedierna. 

 

Ur ett internationellt perspektiv hade dagstidningar i början av 1900-talet bara en sportsida som 

bestod av notiser, några korta referat samt information om kommande evenemang. I dag är 
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sportsidorna en betydande del i nästan alla dagstidningar, i vissa är de till och med det ämne som 

får störst utrymme, större än politik och näringsliv. Det är inte ovanligt att sportsidorna utgör 25 

procent av allt redaktionell innehåll i dagstidningarna. De är kommersiellt sett intressanta för att 

locka annonsörer inom en rad områden som ofta inte direkt har med idrott att göra, men är 

intressanta för det stora antal läsare som sportsidorna lockar. I tabloidtidningar är det vanligt 

förekommande att annonserna har sexistiskt innehåll med avklädda kvinnor eller marknadsför 

produkter tydligt riktade till män, som alkohol och Viagra (Coakley & Pike 2009:445). 

 

Den historiska utvecklingen av mediebevakningen av idrott i Sverige skiljer sig inte nämnvärt 

från den i resten av västvärlden. Enligt Wallin (1998:51-65) ägnades, fram till 1915, mycket litet 

utrymme i dagstidningarna åt sport, men sedan ökade utrymmet för sport i snabb takt. 1950 

utgjorde det runt 10 procent av det totala innehållet i en rad svenska dagstidningar. 1995 hade det 

ökat ytterligare, i vissa tidningar till 15 procent, medan andra låg kvar under 10 procent. Märk 

väl att detta var innan kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen började med sina 

sportbilagor, vilket borde ha ökat antalet sportsidor markant i dessa tidningar. Dock har andelen 

artiklar minskat något mellan 1985 och 1995, trots att idrottsutövandet i landet har ökat under 

samma period. Det kan förklaras med att tidningarna i dag gör ett snävare urval i sin rapportering 

och väljer att fokusera på en mindre andel av sportaktiviteterna. 1995 fanns en kraftig dominans 

för fotboll och ishockey, som i Wallins undersökning hade mer än dubbelt så många artiklar som 

någon annan idrott. Wallin nämner en rad tänkbara faktorer som förklaring till utvecklingen. 

 

1) Den idrottliga verkligheten. I dag är tävlingsintensiteten klart störst inom ishockey och 

fotboll som har ett omfattande seriesystem, med serier som pågår under långa perioder. 

Även individuella idrotter har världscupsserier och nationella serier. 

2) Läsarnas intresse. Fotboll och ishockey lockar mest publik på sina evenemang. 

Sporternas dramaturgi och spänning nämner han som en tänkbar förklaring till 

populariteten. 

3) Internationella framgångar. Världsstjärnor får extremt stor publicitet i medierna. Men 

Wallin påpekar samtidigt att ingen särskild idrott fått större publicitet över tid, tack vare 

internationella framgångar. 
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4) Lokala framgångar. Olika idrotter är mer framstående i vissa områden än andra. Till 

exempel motorsporten i Småland och längdskidåkningen i Norrbotten. 

5) Journalistens intressen. Sportjournalister har ofta specialintressen inom vissa idrotter och 

tenderar då att bevaka dessa mer än andra. 

6) Ägarnas inflytande. Beroende på vilken politisk färg tidningarna haft har vissa idrotter 

som ansetts vara arbetarsporter (till exempel brottning och fotboll) och överklassporter 

(golf och tennis) fått olika mycket utrymme i olika tidningar. Skillnaderna har varit störst 

i kvällstidningarna eftersom de är beroende av lösnummer och därför har ägnat störst 

utrymme åt de stora publiksporterna. 

7)  TV-bevakningens påverkan. Wallin ser tecken på att TV styr dagordningen för 

dagstidningarna. Det har på senare år utvecklats en samsyn av vad som är bra 

sportnyheter. Intresset för att skriva om sporter som inte TV-bevakas verkar ha minskat. 

Ett tydligt exempel är SVT:s Tipsextra som 1969 började bevaka fotboll och trav. Detta 

ledde till ett ökat intresse för dessa sporter och dagstidningarna följde efter och började 

producera egna spelbilagor. 

Andra trender som Wallin ser inom dagstidningars sportbevakning är att artiklarna i allt större 

utsträckning handlar om andra ämnen än själva evenemanget. Artiklar om personfakta, 

spelarövergångar, skador, bråk och doping blir allt mer frekvent förekommande. Wallin ser 

också en ökning i bevakningen av elitidrott, medan breddidrotten minskar. Överlag har andelen 

personorienterade artiklar ökat från noll till 26 procent mellan 1905 och 1995. De icke 

personorienterade artiklarna har minskat från 40 till 8 procent under samma period. 

 

2.5 Kvinnoidrotten 
I dag finns möjligheter för kvinnor att vara och accepteras som idrottsutövare på ett sätt som inte 

var tänkbart för 50 år sedan, till exempel inom skolväsendet och ungdomsidrotten. Tack vare 

kvinnorörelsens jämställdhetsarbete har många länder i västvärlden i dag lagar om att 

utbildningsresurser ska delas lika mellan pojkar och flickor, även inom idrotten. Men västvärlden 

är ett undantag – fortfarande har hälften av världens kvinnor inga möjligheter att utöva någon 

idrott överhuvudtaget (Coakley och Pike, 2009:265-308). 
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Idrott har historiskt sett ansetts vara en manlig sysselsättning. När idrottsrörelsen växte fram i 

slutet på 1800-talet deltog kvinnor visserligen i vissa idrotter, som skytte, rodd, cykling, 

gymnastik och simning – men sällan i tävlingsform. Överlag ansågs tävlingsidrott inte vara 

någonting som kvinnor skulle ägna sig åt. Det betraktades som oetiskt och okvinnligt. Fysisk 

ansträngning i stort ansågs vara farligt för kvinnor (Wallin, 1998:90-92). 

I samband med att kvinnors rättigheter fick genomslag i samhället i stort började kvinnor ta plats 

i fler idrotter, som friidrott, badminton, tennis, skidor och konståkning. Under andra världskriget 

fick kvinnor i västvärlden på allvar ta plats inom arbetslivet eftersom en stor andel av den 

manliga arbetskraften kallades in till militärtjänstgöring. Det förändrade samhällets syn på 

kvinnor, från barnföderskor och hemmafruar till viktig arbetskraft. Det vände även vindarna 

inom idrottsvärlden och antalet kvinnor inom Riksidrottsförbundet (RF) ökade mellan 1995 till 

1975 från 15 till 35 procent (Wallin, 1998:90-92).  

 

Begreppet jämställdhet började inte användas inom idrottskretsar förrän under 1980-talet. Här 

var framväxten av damfotbollen viktig eftersom den spelades efter samma regler som 

herrfotbollen, till skillnad från till exempel friidrott och gymnastik. Inom RF har man sedan 

1950-talet ställt sig positivt till kvinnoidrott och sedan 1970-talet har ett antal handlingsprogram 

lagts fram för att få en jämställd idrott. Larsson (2005:27-39) framför att det främsta argumentet 

till varför det är viktigt att kvinnor idrottar, är kvinnors relationsorientering: ”Genom att få in fler 

kvinnor i föreningsarbetet som utövare och ledare skulle vi också kunna få till stånd en starkare 

betoning av idrottsföreningens sociala funktion (Idrott tillsammans – på samma villkor, 1977) 

Det som är anmärkningsvärt med denna syn är att det som betonas är kvinnors olikhet i 

jämförelse med män. Larsson (2005:27-39) menar att synsättet levde vidare i nästkommande 

handlingsplan:  ”Idrottens regler och organisation är formade för att passa män (…) Kvinnor och 

män har olika kunskaper och erfarenheter. (…) Kvinnor och män har olika värderingar och olika 

intressen. (Idrottens jämställdhetsplan, 1989, ur Larsson 2005) Vilka skillnader som egentligen 

finns mellan mäns och kvinnors idrottande framkommer dock inte. Larsson (2005:27-39) pekar 

dock på att RF-organisationen har försökt utveckla synsättet, främst ur ett kvinnoperspektiv: 

”För tjejer räcker det inte bara med att tävla och bli bäst. Vi är människor först, sen 

idrottsutövare. Våra kvinnliga spelare vill prestera, och de är bra, men de fokuserar på helt andra 
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saker än killarna. För dem handlar det om att hitta sin egen personlighet, ett djupare motiv för sitt 

idrottande. Framgångarna får man på köpet så att säga.” (Ledarskap på kvinnors vis, 1993, ur 

Larsson 2005). 

 

Denna syn är kanske mer i större utsträckning ett större problem för synen på manliga idrottare 

än kvinnliga och grundar sig i idrottsrörelsens syn på vuxen elitidrott. RF har fortfarande ett 

förhållningssätt som har svårt att förena elitidrott med kvinnlighet. Det framställer framförallt 

elitsatsande tonårsflickor som onormala och problematiska, till skillnad från tonårspojkar i 

samma situation. Det skapar en manlig norm, där idrottande kvinnor är avvikande (Larsson, 

2005:27-39). 

 

2.6 Kvinnoidrotten på sportsidorna 
Idrott domineras av maskulina normer och maktstrukturer. Medierna återspeglar i sin tur 

könsordningen i sin rapportering. Enligt flera studier och rapporter (Women sports foundation, 

2007, Who makes the news, 2010, med flera) är kvinnor kraftigt underrepresenterade både i 

sportrapporteringen och bland sportjournalister. Women sports foundation gjorde en kvantitativ 

undersökning av sportsidorna i sju amerikanska tidningar vilket visade att ungefär fem procent 

av artiklarna handlade om kvinnoidrott. De flesta av dessa artiklar handlade om tennis, netball 

och friidrott, idrotter som traditionellt sett ses som kvinnliga. Den globala organisationen Who 

makes the news gör vart femte år en omfattande studie av medieinnehållet i 130 länder runt om i 

världen. 2010 års rapport är än så länge bara preliminär (47 av länderna är räknade), men den 

visar att 24 procent av alla intervjuade personer, totalt i tidningarna den 10 november 2009, var 

kvinnor. Det var en liten ökning från 2005 års rapport då samma siffra var 21 procent. I 

kategorin Celebrity, Arts and Sports var samma siffra 2010 bara 10 procent – vilket också är 

samma resultat som rapporterades 2005 (Coakley and Pike, 2009:453-457, 

www.whomakesthenews.org). 

 

Bilden av kvinnoidrotten i de svenska medierna domineras av en generation svenska 

världsstjärnor som Annika Sörenstam, Anja Pärson, Carolina Klüft och Kajsa Bergqvist. De har 

minst lika hög status som sina manliga motsvarigheter. Det har skett en markant utveckling 
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under de senaste 100 åren. Mellan 1925 och 1935 skrevs bara ett fåtal artiklar om kvinnoidrott i 

svenska tidningar och då enbart i storstadspressen där fler kvinnor idrottade än på landsbygden. 

Landsortspressen har under de senaste 50 åren tagit ikapp försprånget som storstadspressen hade. 

Till exempel handlade 17-18 procent av Arbetarbladets sportartiklar om kvinnor mellan 1985 

och 1995. Men då räknades även artiklar med som hade en blandning av manlig och kvinnlig 

idrott. Samma trender visas i andelen kvinnor på bilderna på de sportsidorna. 1965 var det enbart 

kvinnor på 3 procent av bilderna. 1995 var samma siffra 17 procent (Wallin, 1998:90-92). 

 

2.7 Kvinnliga sportjournalister 
Kvinnliga sportjournalister är också kraftigt underrepresenterade, men ett trendbrott kan ses 

inom TV-branschen. Till exempel är en fjärdedel av BBC:s sportredaktion kvinnor och tio 

procent av medlemmarna i det brittiska sportjournalistförbundet är kvinnor – men det finns än så 

länge inga siffror på hur stor andel av sportjournalistkåren som är kvinnor (Women sports 

foundation, 2007, Coakley and Pike 2009:453-457). 

 

Judith A. Cramer (1994) redogör för kvinnliga sportjournalisters arbetssituation i USA. Hon 

konstaterar att de är väldigt få och att det inte finns några exakta siffror på hur många de är. Hon 

intervjuade 19 kvinnliga sportjournalister i USA, varav tretton arbetade som reportrar. Åtta av 

dem berättade att deras huvudsakliga uppgift var att bevaka amerikansk fotboll. De berättade att 

kvinnoidrott har låg prioritet på sportredaktionerna och att de i stor utsträckning enbart bevakade 

kvinnoidrott på sina redaktörers direktiv. De upplevde att de själva hade små möjligheter att 

själva få gehör för en ökad bevakning av kvinnoidrott. För att få högre status på redaktionen 

kände flera av de intervjuade att de hellre ville bevaka mansidrott än kvinnoidrott. Anette John-

Hall, som bevakade amerikansk fotboll för San Jose Mercury News sa: ”If you want to succeed 

in sportswriting, you don´t want to cover women’s sports and when it happens, your career 

stalls.” Leasly Visser, som då arbetade som korrespondent för CBS sports och för Boston Globe, 

instämde: ”Women who get into sports journalism don’t want to cover women’s sport. They 

want to cover the sports that leads to success.” Detta kan definiera problemet för kvinnliga 

sportjournalister som att de är för få och har för låg status för att på allvar kunna påverka 

redaktionernas struktur och ideologi. 
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2.8 Göteborgs-Posten 

Göteborgs-Posten började ges ut 1858 och i dag är det Sveriges näst största morgontidning, i 

Västsverige är den störst. Tidningens spridningsområde inriktar sig främst på Göteborg med 

omnejd. Göteborgs-Postens dagliga upplaga uppgår till 236 400 nummer. (http://www.ts.se, 

2009) Tidningens nyhetsfokus är främst lokalt inriktat, men även stora nationella och 

internationella nyheter får plats. Tidningen, som kommer ut sju dagar i veckan, är uppdelad i tre 

delar. Den första delen innehåller ledar- och debattsidor, samt lokala, nationella och 

internationella nyheter. Den andra delen innefattar sport, ekonomi och politik. Den tredje delen 

är inriktad på kultur, resor och nöje. Sportdelens längd varierar mellan fem och sju sidor, då är 

spel och resultatsidorna inte inräknade (info.gp.se/omgp/hem). 

Göteborgs-Posten ingår i mediekoncernen Stampen. Stampen grundades 2005 och har sedan dess 

förvärvat ett flertal tidningsföretag, webbplatser, tryckerier och distributionsföretag 

(www.stampen.com). 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
3.1 Identiteter och representationen av identiteter 
All genusforskning baseras på en syn på män och kvinnor som olika identiteter i samhället och 

hur dessa representeras. Vi har valt att basera oss främst på en av de mest erkända forskarna på 

detta område, Michel Foucault. Men vi har även tittat på samhällsteoretikern Anthony Giddens 

studier. Både Giddens och Foucault intresserar sig för hur maktrelationer mellan samhälle och 

människor som individer eller grupp ser ut. Människor ingår i olika maktkonstellationer anser de, 

genom sociala strukturer och sociala processer försöker de förklara varför konstellationerna ser 

ut som de gör. Det som vi fokuserar extra på är mediernas roll i dessa modeller. 

 

Det som skiljer Giddens och Foucault från varandra är hur de ser på individens roll i dessa 

modeller. Giddens anser att individen har möjlighet att påverka maktstrukturerna på egen hand, 

han förenar makrostruktur med mikroprocesser. Foucault ser snarare att det är maktstrukturerna 
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som mer eller mindre styr människan, maktens makrostrukturer påverkar subjektets 

mikroprocesser.   

 

3.2 Foucaults diskursbegrepp  
Den franske filosofen Michel Foucault gav synen på identiteter en helt ny infallsvinkel när han 

omdefinierade diskursbegreppet, från ett lingvistiskt begrepp, till ett system av representationer. 

Hall (2008:72) sammanfattar hans teorier genom att diskurs är produktion av kunskap genom 

språk. Foucault försöker med detta att överbrygga skillnaderna mellan språk och handling. 

Diskursen definierar och producerar våra kunskaper. Diskursen ger oss både ett ämne för 

diskussion och ramarna som diskussionen bygger på. Diskursen förenar individer i ett samhälle, 

en grund att enas kring, men den utesluter också andra sätt att tänka som inte accepteras inom 

diskursen. Diskursen är enligt Foucault inte statisk, utan formas och förändras genom interaktion 

mellan individer. 

 

Det finns massor av olika diskurser i samhället, men eftersom flera av dessa refererar på samma 

sätt till samma ämne bildas enligt Foucault en diskursiv formation, som en politisk diskurs där all 

politik enas kring en drift att påverka genom ett visst mönster. Idén om att ”diskurs producerar 

objekten för kunskap” innebär att ingenting utanför diskursen har någon betydelse. Begreppet 

och objektet sexualitet, som innebär ett sätt att tala om oss människor som sexuellt styrda 

varelser, fanns inte innan man inom medicin och psykologi definierade begreppet sexualitet. I 

denna uppsats väljer vi att inspireras av Foucault i synen på begrepp som jämställdhet, genus och 

sport. Människor har alltid biologiskt definierats som män och kvinnor utifrån vår anatomi. Men 

för definitionen av människor som sociala varelser existerade inte jämställdhetsidealet innan 

begreppet jämställdhet definierades inom den demokratiska diskursen som i sin tur uppkom på 

1700-talet i modern tid. Det existerade inte innan dess och fyllde därför ingen funktion, även om 

män och kvinnor som identiteter har haft ett inbördes förhållande långt innan dess. På samma sätt 

kan man betrakta jämställdhetsbegreppet inom idrottsvärlden. Inom idrottens diskurs existerade 

ingen jämställdhetsproblematik innan diskursen förändrades så att kvinnor fick delta i idrott. 

Först då definierades jämställdhet inom idrotten och blev meningsfyllt, även om problemet 

existerade innan dess (Hall 2008:72-81). 
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Foucault utvecklade sina diskursteorier genom att applicera dem på makt och maktrelationer. 

Han fokuserar på förhållandet mellan makt och kunskap inom institutionell apparatur och 

teknologi. Med apparatur menar Foucault bland annat olika institutioner, lagar, regler, 

vetenskapliga uttalanden och filosofiska förslag. Alla dessa element ingår i maktspelet genom att 

samordna kunskaper som finns inom diskursen. I denna uppsats ses medier som en institution i 

detta maktspel och enskilda journalisters texter kan ses som en del i diskursen. Tillsammans med 

mängder av andra medietexter är det en del av den journalistiska diskursen. Genom den 

journalistiska diskursen kan medier interagera med andra maktinstitutioner i samhället. Vi väljer 

även att se olika idrotter som institutioner där individuella idrottares och lags tävlingsprestationer 

kan ses som en del i diskursen. Alla idrottsinstitutionerna bildar tillsammans idrottsdiskursen och 

genom denna diskurs kan olika idrotter interagera med andra maktinstitutioner i samhället. 

Individen har i Foucaults teorier ganska liten frihet eftersom vårt handlande begränsas av den 

rådande diskursen som inbegriper språket. Exempelvis kräver sportspråket i medierna vissa 

förkunskaper för att individen ska kunna förstå och delta. Foucaults diskursbegrepp innefattar 

nästan allting och kan kännas svårgreppbart. Mycket av det som är diskursen kan upplevas som 

sunt förnuft, men vad som upplevs som sunt förnuft förändras hela tiden, genom interaktion i 

samhället (Hall 2008:72-81). 

 

3.3 Giddens struktureringsteori 
Anthony Giddens är en brittisk modern sociolog som från 70-talet och framåt har haft stort 

inflytande på forskningens syn på den moderna människan och det moderna samhället. Även på 

den politiska arenan är Giddens en förgrundsfigur. Han är en av teoretikerna bakom den moderna 

politiska ideologin ”The third way” som försöker undvika traditionell höger-vänster-politik. 

Idéerna har anammats av bland andra Tony Blair, Gerhard Schröder och Bill Clinton. Med denna 

bakgrund baserar Giddens sina identitetsteorier mer på Weber än på Marx, eftersom Giddens 

tycker att det marxistiska synsättet med höger/vänster-indelning inom sociologi är alldeles för 

enkelspårigt och skyller alla problem på kapitalismen. Giddens teorier ligger mycket närmare 

Durkheims teorier om sociala strukturers utveckling och Webers mikroperspektiv. Han har valt 

att sammanfoga både mikro- och makro-nivån i sin struktureringsteori. Den kan sammanfattas 
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genom att aktiva mänskliga subjekt (mikronivå-aktivitet) och social struktur (makronivå-krafter) 

kontinuerligt matas in i varandra. Den sociala strukturen reproduceras genom repetition av 

individers handlingar och kan därigenom förändras (Gauntlett, 2008:99-124). 

 

Teorin är väldigt enkel, vilket gör den svår att kritisera ur ett modernitetsperspektiv, eftersom 

den känns väldigt lättförståelig och logisk. Den menar att det finns en social struktur i traditioner, 

institutioner, moraliska koder, genom sättet vi gör saker. Detta betyder också att vi som individer 

kan förändra strukturerna genom att ignorera dessa handlingar och göra dem på ett annat sätt. 

Problemet är bara att det finns ett starkt motstånd inom samhället och de sociala strukturerna mot 

att bryta outtalade regler och konventioner. Giddens menar att motståndet finns inbyggt i språket, 

som därmed blir ett socialt maktmedel. Även om dessa regler ofta bara finns inne i våra huvuden 

är de svåra att bryta. Våra vardagshandlingar reproducerar gång på gång dessa förväntningar på 

socialt beteende som de sociala strukturerna byggt upp. ”Samhället har endast form, och den 

formen har effekter på människor, så till vida att struktur produceras och reproduceras i vad 

människor gör.” (Giddens & Pierson, 1998: 77, ur Gauntlett 2008). Ett tydligt exempel på hur 

struktureringsteorin fungerar i det moderna samhället är ökningen av separationer i äktenskap 

och förhållanden under de senaste sextio åren. Förändringen i människors relationer kan inte 

gärna ha letts av sociala institutioner eller av stater, men inte heller av att en stor mängd individer 

samtidigt och spontant fått för sig att ändra sina liv. I det moderna samhället har synen på 

äktenskap och förhållanden i stort förändrats genom att vi har börjat överge religionen för 

rationalismen, genom att till exempel minska kyrkans makt över staten och tillåta äktenskap att 

brytas. Denna sociala förändring (makronivå) kom ifrån människors behov i vardagslivet 

(mikronivå). Dessa hade i sin tur påverkats av bland annat kvinnorättsrörelsen (makronivå), 

vilket i sin tur bottnar i att människor var missnöjda med sina sociala förhållanden (mikronivå) 

(Gauntlett 2008:107). 

 

Enligt Gauntlett, menar Giddens att massmediernas roll i detta är att de troligen påverkar 

individers uppfattningar om sociala relationer. Mediers historieberättande i till exempel TV-

serier eller seriös nyhetsbevakning ger oss ett stöd, en bas för individer att förändra sina 

relationer. Eftersom det knappt inte finns någon TV-serie, fiktion eller verklighetsbaserad, där 
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karaktärer i ett förhållande lever lyckliga i alla sina dagar, så kan det tänkas ha haft en viss 

påverkan på vår syn på intima förhållanden. Vi uppmuntras också att reflektera över våra 

förhållanden genom livsstilsmagasin och filmer. Medier reproducerar inte bara de sociala 

strukturerna, de bidrar också till skapa dem och förändra dem (Gauntlett 2008:110). 

 

Gauntlett påpekar dock att det finns en hel del kritik mot Giddens struktureringsteori, främst på 

grund av att den baseras på en sen-modernistisk verklighetsuppfattning som främst gäller den 

vita västvärlden och dess medelklass. I andra delar av världen kan individens makt till förändring 

begränsas genom en totalitär samhällstruktur. Enligt Gauntlett är Meštrović en av Giddens 

främsta kritiker, som med utgångspunkt från Balkankrigen menar att Giddens exkluderar känslor 

i sin modell. Meštrović menar att de irrationella känslorna är speciellt problematiska och nämner 

nationalism som ett tydligt exempel. Nationalistiska känslor leder till våld och död och dessa kan 

inte förklaras i Giddens modell. I denna forskningsstudie kommer Giddens struktureringsmodell 

väl till pass för att förklara utvecklingen av jämställdhetsarbetet på Göteborgs-Posten, speciellt 

eftersom Sverige är ett typexempel på ett medelklassamhälle i västvärlden (Gauntlett, 2008:120). 

 

3.4 Mediernas makt 
Diskussionen om hur stor mediernas makt är har egentligen diskuterats lika länge som medierna 

har existerat. Jesper Strömbäck (2009:83) påpekar att maktbegreppet är tvådelat. Han refererar 

till hur Asp dels ser mediernas makt som makt att själva bestämma över medieinnehållet och dels 

makt som makt att påverka individers känslor och tankar. Vi väljer att fokusera maktbegreppet 

till mediers effekter. Under 1900-talets första hälft ansågs mediernas makt över människor vara 

mycket stor. Det var en period av stora samhällsomvälvningar och demokratiska reformer, vilket 

bidrog till en syn på människor som en lättpåverkad och närmast farlig massa. Under senare 

delen av 1940-talet förändrades denna syn helt och medierna ansågs närmast vara maktlösa. 

Bakgrunden till förändringen är utvecklingen inom sociologin där bland annat 

enkätundersökningar gjorde det möjligt att bryta sönder massan till individer. Strömbäck nämner 

bland annat Lazarsfelds ”People’s Choice-undersökning” som en viktig grund för 

paradigmskiftet. Mot slutet av 60-talet och början av 70-talet skedde dock ett nytt paradigmskifte 
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där medierna återigen betraktades som mäktiga, om än inte på samma premisser som under 

början av 1900-talet (Strömbäck, 2009:84).  

 

Två teorier anses vara centrala för det nya synsättet och är i högsta grad centrala än i dag, 

dagordningsteorin och teorin om tystnadsspiralen. McCombs och Shaw lanserade 1972 

dagordningsteorin. Kortfattat innebär den att medierna har en dagordningsfunktion att organisera 

individers upplevelser av verkligheten och en dagordningsmakt över vilka frågor människor 

tycker är viktiga. Senare formulerades även en andra nivå i dagordningsteorin; om vilken makt 

medierna har över hur mediernas budskap uppfattas av individer, vilka åsikter vi har i de ämnen 

som finns på dagordningen. Även här framkom att medierna har en avsevärd makt, eftersom våra 

kognitiva scheman är begränsade och vi därför påverkas av de attribut som medierna ger stor 

uppmärksamhet. Teorin om tystnadsspiralen formulerades av Noelle-Neumann 1974 där vi som 

sociala varelser vill passa in i olika sociala sammanhang för att minska risken för social 

isolering. Det leder till att det finns ett tryck på individer att undvika konflikter och uttrycka 

kontroversiella åsikter som inte majoriteten delar. Vi vill helt enkelt inte befinna oss på den 

förlorande sidan. Människor som befinner sig i minoritet väljer att hålla tyst istället för att 

argumentera för sina åsikter (Strömbäck, 2009:102-135). 

 

Det finns dock kritik mot teorin, framförallt för att den inte skiljer på vilken laddning ämnet har, 

ur ett politisk, socialt och moraliskt perspektiv. Risken för att tystnadsspiraler sätts i rörelse i 

frågor som rör rut-avdraget eller utlandsbistånd är inte särskilt stor. Däremot kan tystnadsspiraler 

ha större effekt i mer socialt känsliga frågor som homo- och transsexualitet och 

invandringsfrågor. Dessa är frågor som rör våra identiteter, vilket också genusfrågan gör. Här har 

majoritetens uppfattning svängt under 1900-talet, från att mannen är överordnad kvinnan, till att 

samhället bör vara jämställt. Men faktum kvarstår dock, den ändrade opinionen har ännu inte lett 

till ett jämställt samhälle. Det avspeglar sig i mediernas bevakning av män och kvinnor, särskilt 

inom sportjournalistiken (Global Media monitoring project, 2005; Strömbäck, 2009:132-137). 

 

Sut Jhally (1989) ser medierad sport som en enskild, mycket stark och komplex maktfaktor i 

samhället. Jhally lyfter fram sportmediekomplexet som en modell för att förklara mediernas och 
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sportens makt. Teorin bygger på två punkter. 1. De flesta människor brukar sport främst som 

åskådare via medierna. 2. Professionell sport är beroende av pengar från media för dess existens. 

 

Sport är beroende av medierna för att kunna åta sig en maktposition och medierna tjänar pengar 

på att sport ses som en viktig faktor i samhället. När sport förmedlas och rapporteras genom 

medierna konstrueras en bild av sport som något vitalt för samhället, något som har en självklar 

plats i nyhetsutbudet. Sportmediekomplexet är ett ömsesidigt förhållande mellan sport och 

medier med målet att förankra ett intresse hos människor för att sedan kunna tjäna pengar på 

dem. Det är en handelsvara-struktur som är mycket mäktig (Jhally, 1989). 

 

Försäljningen av sport kan delas upp i två kategorier. För det första handlar det om att sälja 

biljetter till supportrarna för att få dem till arenorna. Medierna är vitala för denna försäljning. De 

intar en roll som någon sorts publicitetsagent genom att lyfta fram sportevenemangens 

exklusivitet. Medierna gör sportevenemangen attraktiva. Den andra kategorin handlar om att 

professionell sport säljer sändningsrättigheterna till sina tävlingar, till medierna. Privata TV-

kanaler är beroende av att köpa sändningsrättigheter till sportevenemang på grund av det höga 

annonsvärdet. Sportevenemang i TV är oerhört attraktivt för företag som vill nå ut med 

reklambudskap till publiken (Jhally, 1989). 

 

Redan 1987 reagerade en av den amerikanska vänsterns ledande tidningar, The Nation Magazine 

starkt på denna utveckling. De ansåg att tidningen The New York Times och TV-kanalen CBS 

lyfte fram sport som något minst lika viktigt som politik, om inte än viktigare. Det hade blivit 

viktigare att rapportera sportresultat än att analysera veckans händelser (Jhally, 1989). 

Utöver de ekonomiska aspekterna spelar sportmediekomplexet en viktig roll gällande den sociala 

identiteten. Precis som vanliga nyheter erbjuder sportnyheter en karta över hur världen ser ut ur 

ett socialt perspektiv. Men till skillnad från vanliga nyheter innefattar sportnyheter även känslor, 

vilket hjälper människor att forma sin sociala identitet. Medierna lyfter fram sport som en 

företeelse i samhället som människor måste vara intresserade av (Jhally, 1989). 
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3.5 Hegemonisk maskulinitet 
För att beskriva hur det patriarkala maktsystemet fungerar har teorin om hegemonisk 

maskulinitet fått stort genomslag inom genusforskningen. Begreppet hegemoni definierades av 

den italienske forskaren Antonio Gramsci redan på 1920-talet. Inspirerad av Marx, menade han 

att det finns en dominerande ideologi i varje samhälle som blir överordnad alla andra ideologier. 

Hegemoni råder när de underordnade grupperna accepterar de dominerande förhållandena som 

normala och ”sunt förnuft” (Jackson Lears, 1985:567). 

 

På 80-talet lanserade den australiensiske forskaren R.W. Connell begreppet ”hegemonisk 

maskulinitet och den underordnade betoningen av femininitet”. Med detta begrepp menade han 

handlingsmönstret som tillät mäns maktdominans över kvinnor. Connell menar att makten inte 

finns hos alla former av maskulinitet, utan hos en viss normativ bild av maskulinitet. Med den 

normativa bilden menar han bilden av den fysiskt starke, beslutsamme och modige idealmannen 

som utgör den härskande ideologin i det patriarkala maktsystemet. Det är bara ett fåtal män som i 

själva verket passar in i denna bild, men den hyllas i samhället och alla män tvingas att 

positionera sig i förhållande till den bilden. Homosexuella män blir till exempel underordnade i 

denna maktstruktur. Men kanske viktigast av allt så legitimerar den kvinnors underordning till 

män (Connell&Messerschmidt, 2007:831).  

 

Teorin har applicerats inom en rad olika områden, elitidrott är ett av de mest tydliga exemplen 

där den maskulina hegemonin råder. Connell tar Messner som ett exempel, där det menas att den 

maskulina hegemonin hyllar mannens fysiska styrka och mod och därigenom reproducerar den 

rådande maktstrukturen (vinnare hyllas, förlorare negligeras). Den är både fysisk och 

känslomässigt skadlig, man vinner inte genom att bry sig om medtävlare, eller att underlåta sig 

att inte pressa sin kropp till det yttersta (Connell&Messerschmidt, 2007:833). 

 

3.6 Genusteori inom medieforskning 
Enligt Van Zoonen (1994:11-40) har medier sedan länge varit i fokus för feministisk kritik av 

samhället, speciellt mot den bild som medierna skapade av kvinnan som hemmafruar och 

underordnade männen i samhället.  
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Van Zoonen refererar till Tuchman som en av de främsta mediekritikerna. 

 

”Vårt samhälle, likt vilket annat samhälle som helst, måste överföra sitt sociala arv från en 

generation till nästa. Det samhälliga behovet av kontinuitet och överföring av dominanta värden 

kan vara särskilt akuta i tider av snabb social förändring, som i vår egen. Då behöver individer 

någon förtrogenhet med det förflutna om samhället ska överleva, men de måste också vara 

förberedda att möta ändrade förutsättningar. Ingenstans är behoven så lätta att identifiera som i 

området för könsrollerna.” (Tuchmann 1978, ur Van Zoonen 1994:16). 

 

Enligt Van Zoonen är Tuchmans forskning en grundbult för den funktionella feminismens 

medieteori som innebär att medierna reproducerar samhällets dominanta sociala värderingar och 

symboliskt nedvärderar kvinnor, genom att inte visa dem alls, eller att förminska dem till 

stereotypa roller. Enligt Van Zoonen förklarar Butler och Paisley detta med den manliga 

dominansen inom medieföretag. 

 

Ett nyckelbegrepp för feministisk medieteori är störning. Med det menas att bilden av kvinnor 

förvrängs i medierna och förminskas till stereotyper, eftersom själva sändningen blir störd. I 

verkligheten kan väldigt få kvinnor känna igen sig i de bilder av kvinnlighet som presenteras i 

TV-serier, filmer och magasin. Kritiken mot feministisk medieteori består främst i att begreppet 

verklighet är problematiskt att definiera. Hur vi upplever verkligheten och dess objekt är väldigt 

subjektivt. En definition på verkligheten ges i Berger och Luckmans ”The Social Construction of 

Reality”. Där menas att samhället existerar både som objektiv och subjektiv verklighet. Olika 

individer upplever verkligheten på olika sätt, och vi är dessutom medvetna om att den 

fortfarande kommer att finnas där när vi är borta. Samtidigt är inte verkligheten något som bara 

existerar, utan den skapas och återskapas av individers handlingar (Van Zoonen, 1994). 

 

Historiskt sett har feministiska medieteorier haft liten inverkan på kommunikationsforskningen. 

Till exempel fanns det inte en enda referens till kvinnor eller genus i den första upplagan av 

Dennis McQuails ”Introduction to Mass Communication Theory” när den gavs ut 1983 (Van 
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Zoonen, 1994:15). Van Zoonen (1994:48) använder sig trots det av McQuails modell för 

relationen mellan medieinstitutioner, organisationer och roller, för att förklara strukturen för 

medieproduktionen ur ett genusperspektiv. 

Samhälle 

 Medieinstitutioner  

  Medieorganisation   

              

              

          

          

     

 

Masskommunikatör 

roll      

              

              

              

              

              

              

Modell för relationen mellan medieinstitutioner, organisationer och roller (McQuail, 1987 ur 

Van Zoonen 1994: 48). 

 

Van Zoonen påpekar att detta är en förenklad modell, men att den avslöjar medieproduktionens 

sociala och kollektiva aspekter. Det finns en rad av faktorer som påverkar individen i 

beslutsprocessen. Inom medieorganisationen kan det vara kollegor, rutiner och traditioner. Inom 

institutionen begränsar lagstiftning, ekonomiska och sociala ramverk den journalistiska friheten. 

 

Inom kvinnors roll som kommunikatörer och anställda i medieföretag pekar tidigare forskning på 

att kvinnor överlag är en minoritet på medieföretag världen över. Medieföretagen är också 

horisontellt segregerade med få kvinnor i ledande positioner. Det har också forskats mycket om 

hur kvinnor uppträder i sin yrkesroll, men ganska lite tyder på att genus är en avgörande faktor i 

hur man uppfattar sin yrkesroll. Enligt Van Zoonen ger detta stöd till McQuails ovanstående 
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modell där individen har en förhållandevis liten roll i organisationen och den senare har stort 

inflytande på den enskilde journalistens uppträdande och värderingar. Forskningen om genus och 

medieorganisationen tyder på att kvinnor till viss del tar andra roller än män, men att det främst 

beror på hur de socialiseras in i sin yrkesroll och vilka arbetsuppgifter de får. Till exempel är 

kvinnliga nyhetsuppläsare i TV i majoritet i dag, men de liknar på många sätt, i sitt 

yrkesutövande, sina tidigare manliga kollegor. Likheterna inom organisationen överskuggar 

skillnaderna. Vad det gäller medieinstitutionernas ekonomiska, sociala och juridiska kontext och 

dess betydelse ur ett genusperspektiv, så är området nästan för stort för att överblicka. 

Medieinstitutioner är kommersiella företag med makt att stödja de rådande värderingarna i 

samhället inom en rad områden, bland annat inom genusfrågor. Men det är svårt att undersöka de 

konkreta effekterna av denna funktion, eftersom dessa syns på mikronivå i interaktioner mellan 

människor. Men att de politisk-ekonomiska relationerna i samhället påverkar medieinnehållet är 

självklart. Till exempel har den ökade acceptansen på en politisk nivå och i det västerländska 

samhället i stort även gett upphov till många TV-serier med homosexuella karaktärer, vilket inte 

hade varit accepterat för 50 år sedan. Värderingarna i den rådande samhällsdiskursen har en 

tydlig påverkan på medierna (Van Zoonen, 1994:49-62).  

 

4. Metod 

4.1 Metodval 
Vår studiemetod har hämtat inspiration från den metod som kallas för kvantitativ 

innehållsanalys. Metoden är tacksam när man vill analysera ett större material för att kunna dra 

generella slutsatser. För detta krävs ett upplägg som är noga systematiserat och formaliserat. 

Genom att räkna och mäta ett stort innehåll (kvantitet) ur standardiserade variabler kan man 

skapa ett manifest som begränsar möjligheterna för en subjektiv tolkning (Nilsson, 2000:111-

139). 

 

4.2 Metodkritik 
Metoden är influerad av det naturvetenskapliga idealet och däri ligger också den fundamentala 

kritiken mot metoden. Humaniora är inte naturvetenskap och det är en högst befogad fråga om 
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man verkligen kan mäta en text? För det första är det då viktigt att veta vad det är man mäter, i 

detta fall är det hur en massmedieorganisation ser på sin omvärld. Men medieinnehållet har 

också en påverkan på sin omvärld, både på individer och på samhället i stort (Nilsson, 2000:111-

139). 

 

Ett annat problem är om två artiklar alltid är värda dubbelt så mycket som en? Genom en 

noggrann uppdelning mellan olika artikeltyper kan man hantera denna problematik. Vi avser att 

dela in materialet i olika artikeltyper så att resultatet kan kompliceras och studeras både generellt 

och i detalj. Ett problem som vi däremot väljer att inte hantera är artikelns innehåll. För detta 

anser vi att det krävs en textanalys, vilket komplicerar en kvantitativ analysmetod. Tolkandet av 

innehållet är också individuellt och därför blir det svårt att dra några generella slutsatser. Vi vill 

istället fokusera på att hitta så effektiva mått som möjligt för att besvara studiens frågeställningar 

(Nilsson, 2000:111-139). 

 

Tidsperioden som studien undersöker är bara knappa sex veckor, vilket betyder att det inte kan 

ge en heltäckande bild av innehållet på Göteborgs-Postens sportsidor och dess strukturer. Men 

genom stöd från tidigare forskning kan vi kontextualisera det sammanhang som Göteborgs-

Postens sportsidor befinner sig i. Vårt studieresultat skapar en bild av hur strukturerna tar sig 

uttryck i verkligheten (Nilsson, 2000:111-139). 

 

Genom att ha stor transparens vill vi undvika att bli subjektiva i vår tolkning av materialet. Vi är 

medvetna om att det alltid finns andra sätt att tolka materialet, men genom att vara så 

systematiska och konsekventa som möjligt minimeras risken för subjektivitet. De generella 

slutsatser som dras av studien ska inte betraktas som fakta utan mer som fingervisare om vilka 

tendenser som finns (Nilsson, 2000:111-139). 
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5. Studien 
5.1 Tidningsmaterial 
Studien omfattar enbart artiklar på Göteborgs-Postens sportsidor. Det avgränsas till att enbart 

innefatta egenproducerat material, vilket utesluter byråmaterial främst då från Tidningarnas 

Telegrambyrå. Studien innefattar inte heller spelartiklar, som i dag har en betydande plats på 

sportsidorna. Detta eftersom de inte direkt rör idrott, utan vadslagning om idrott. Men artiklar om 

till exempel trav, som idrott och evenemang, räknas med i studien om de ligger på sportsidorna 

och inte på spelsidorna. Studien innefattar inte heller resultatservice. 

 

Efter noga övervägande har vi valt att inte undersöka bilder och rubriker i studien. Vi är väl 

medvetna om att detta spelar stor roll för vilken tyngd artiklarna ges, men vi anser att detta är en 

avgränsning vi är tvingade att göra för denna korta studie. Vi vill istället fokusera på vilka 

idrotter som män och kvinnor förekommer i och vilka roller de spelar i artiklarna.  

 

5.2 Tidsperiod 
Studien görs under fyra tidsperioder fördelade på två år, andra veckan i maj och december 2005 

och 2009. Anledningen till att vi har valt just dessa perioder är att det inte pågår några större 

mästerskap eller nationella slutspel då. Mästerskap och slutspel innebär ofta en 

extrembevakning, vilket kan ge en skev bild över hur den genomsnittsliga bevakningen ser ut. 

Under ett damfotbolls-VM är fokuset större på just den idrotten, vilket borde öka andelen artiklar 

om kvinnoidrott. På samma sätt minskar den under ett herr-VM. Vi vill undvika dessa extremfall 

för att kunna dra generella slutsatser om vårt material. I maj domineras sportbevakningen 

normalt sett av mansfotboll och i december av mansishockey. Detta anser vi vara ett 

normaltillstånd under sportåret. Dessutom är varken maj eller december semesterperioder, vilket 

rimligen borde öka chanserna för ordinarie bemanning på sportredaktionen. 

Anledningen till att vi har valt att studera 2005 och en period efter jämställdhetsplanens 

införande, är att materialet har hämtats från Göteborgs-Postens pdf-arkiv, som bara sträcker sig 

tillbaka till 2005. Under 2005 saknades dock vissa nummer, vilket gjorde att vi tvingades studera 
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nummer som var utspridda under hela maj och halva december, men vi har ändå försökt att få 

med alla veckodagar i vårt material från den tidsperioden.  

 

5.3 Texternas konturer 
I den övergripande delen av studien har artiklarnas konturer kategoriserats utifrån ett antal 

variabler. Förutom om artikeln handlar om mans- eller kvinnoidrott, finns en särskild kategori 

för artiklar som handlar om både mans- och kvinnoidrott. Dessutom kategoriseras texterna efter 

längd, men vi väljer medvetet att inte undersöka texternas yttre kontext; rubrikstorlek, placering 

på sidan, eller bilder, för att avgränsa studien till just en innehållsanalys. Slutligen har även 

skribenternas genus registrerats.  

 

5.4 Sporter och aktörer 
Artiklarna har delats in i två övergripande domäner: lagidrotter och individuella idrotter. 

Lagtävlingar i individuella idrotter har kategoriserats som individuella idrotter. Sedan har 

artiklarna delats in i specifika idrotter, dock inte efter grenar eller discipliner inom idrotten. Till 

exempel räknas både dressyr och fälttävlan som ridsport, samma kategorisering gäller för de 

olika friidrottsgrenarna och skyttegrenarna. Indelningen är gjord efter vilket 

specialidrottsförbund idrotten tillhör.  

 

Vi vill också undersöka vilka som får uttala sig i artiklarna, det vill säga blir citerade. Vi har 

kategoriserat dem i aktiva, idrottsledare, förbundsledare och politiker, experter samt publik. 

Denna kategorisering har till viss del varit problematisk, speciellt kategorin förbundsledare och 

politiker. Vi har valt att placera alla personer med arbetsuppgifter på idrottsförbund här, samt alla 

politiker och även personer ur näringslivet. Gällande vilka intervjupersoner som hamnar i fokus i 

artiklarna menar vi att den person som citeras först i texten är i nästan alla fall den som hamnar i 

fokus.  

 

5.5 Studerade variabler 
För att se hur variablerna är utformade se bilaga 2 – kodschema. 
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6. Resultat 
6.1 Beskrivningar av insamlad data 
Vår studerade data innefattar totalt 439 artiklar, fördelade på 10 dagar i fyra perioder under maj 

och december 2005 och 2009. Totalt under 2005 var det 242 artiklar som undersöktes. Under 

2009 var det 197 artiklar som undersöktes. När 2005 jämförs med 2009 räknar vi med att antalet 

artiklar 2005 i alla kategorier ska minska med 20 procent för att vara på samma nivå som 2009. 

Datan har kategoriserats utifrån ovan nämnda kodschema och därefter bearbetats i tabeller i 

Microsoft Excel. Datan har sammanfattats i en rad olika figurer som korsjämför olika variabler 

ur kodschemat. 

 

Studien påvisar mansidrotten som en dominant faktor, sett till antal artiklar, gällande 

genusfördelningen av innehållet på Göteborgs-Postens sportsidor både år 2005 och 2009. Detta 

redovisas i nedanstående tre figurer.  

 

 
Figur 6.1: Fördelningen i procent mellan kvinno- och mansidrott samt blandat (artiklar med 

både kvinno- och mansidrott) för alla undersökta artiklar 2005. 
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Figur 6.2: Fördelningen i procent mellan kvinno- och mansidrott samt blandat (artiklar med 

både kvinno- och mansidrott) för alla undersökta artiklar 2009. 

 

 
Figur 6.3: Fördelningen i procent mellan kvinno- och mansidrott samt blandat (artiklar med 

både kvinno- och mansidrott) för alla undersökta artiklar 2009. 

 

Dessa tre figurer visar att genusfördelningen av innehållet på Göteborgs-Postens sportsidor är i 

stort sett oförändrat från 2005 till 2009. Drygt 15 procent av artiklarna handlade enbart om 
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kvinnoidrott, medan nästan 70 procent av artiklarna enbart handlade om mansidrott. Detta är 

svårt att jämföra med liknande undersökningar inom området. I ”Räkna med kvinnors” 

undersökning den 16 februari 2005 (Global Media Monitoring project, 2005) räknades antalet 

män och kvinnor som medverkade i stora delar av de svenska medierna den dagen. Inom 

området Kändisar, kultur och sport var då 34 procent av personerna kvinnor. Det anser vi är ett 

lite problematiskt sätt att räkna på eftersom man då inte tar hänsyn till hur stort utrymme eller 

vilken roll personerna har i artiklarna. Det står dock klart att jämställdhetsplanen från 2005 inte 

verkar ha fått några långsiktiga effekter i innehållet på sportsidorna i ett kvantitativt perspektiv. 

 

Vidare visar studien att det är främst den manliga lagidrotten som rubbar genusbalansen i 

innehållet på Göteborgs-Postens sportsidor, sett till antal artiklar. Fördelningen mellan lagidrott 

och individuell idrott inom kvinnoidrotten har förändrats från 2005 till 2009. Göteborgs-Postens 

bevakning av kvinnlig lagidrott har ökat, medan antal artiklar om kvinnlig individuell idrott har 

minskat sedan införandet av jämställdhetsplanen 2005. Detta redovisas i nedanstående tre 

figurer. 

 



 

 

 

32 
 

Figur 6.4: Fördelningen i antal artiklar mellan individuella och lagidrotter uppdelat i kvinno- 

och mansidrott samt blandat (artiklar med både kvinno- och mansidrott) för alla undersökta 

artiklar 2005. 

 

 
Figur 6.5: Fördelningen i antal artiklar mellan individuella och lagidrotter uppdelat i kvinno- 

och mansidrott samt blandat (artiklar med både kvinno- och mansidrott) för alla undersökta 

artiklar 2009. 
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Figur 6.6: Fördelningen i antal artiklar mellan individuella och lagidrotter uppdelat i kvinno- 

och mansidrott samt blandat (artiklar med både kvinno- och mansidrott) för alla undersökta 

artiklar både 2005 och 2009. 

 

Dessa tre figurer visar att Göteborgs-Postens bevakning av mansidrott i stort sett är oförändrad 

från 2005 till 2009 i uppdelningen mellan individuella och lagidrotter. Gällande kvinnoidrotten 

har Göteborgs-Postens bevakning av kvinnlig lagidrott ökat markant från 2005 till 2009. 

Bevakningen av kvinnlig individuell idrott har däremot nästan halverats under samma 

tidsintervall. Gällande artiklar som har blandat genus har det inte skett några större förändringar 

från 2005 till 2009. Överlag är det tydligt att det är den manliga lagidrotten som utgör den stora 

skillnaden mellan kvinno- och mansidrott. 

 

Nedanstående figur (6.7) visar studiens resultat som helhet. 439 artiklar har undersökts och 

kategoriserats i idrotter, samt delats upp i kvinnoidrott, mansidrott och blandad idrott (artiklar 

med både kvinno- och mansidrott).  
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Totalt antal artiklar per idrott 

2005 
2005 

Totalt 2009 
2009 

Totalt Totalt  Idrotter 
 Män Kvinnor Blandat   Män Kvinnor Blandat     

Fotboll 81 7 2 90 59 10   69 159 

Multisport             1 1 1 

Ishockey 37 1   38 33 1   34 72 

Kampsport   2 2 4   1   1 5 

Basket         3     3 3 

Handikappsidr.   1 1 2         2 

Handboll 20 9   29 17 12 2 31 61 

Innebandy 2 1 1 4 1 1 1 3 7 

Racketlon     1 1         1 

Bandy 7     7 5     5 12 

Brottning 2     2         2 

Friidrott 3 5 3 11 5 1 6 12 23 

Tennis 3 2 1 6 2 1 1 4 10 

Bordtennis         1   1 2 2 

Alpint   3 2 5   1 2 3 8 

Längdskidor         2 1   3 3 

Cykling   3   3 3 1   4 7 

Ridsport     5 5         5 

Orientering             1 1 1 

Simning   1   1     1 1 2 

Konståkning   1 3 4         4 

Blandade idr. 2   14 16 1   11 12 28 

Baseball         1     1 1 

Motorsport 6     6 1   1 2 8 

Golf 1 1   2 3     3 5 

Segling 1   4 5     1 1 6 

Fäktning             1 1 1 

Totalt 166 37 39 242 137 30 30 197 439 

N=Antalet artiklar om män respektive kvinnor. 
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Figur 6.7: Fördelningen i antal artiklar mellan idrotter uppdelat i kvinno- och mansidrott samt 

blandat (artiklar med både kvinno- och mansidrott) för alla undersökta artiklar både 2005 och 

2009. 

 

Det är mansfotbollen och mansishockeyn som främst rubbar genusbalansen i innehållet på 

Göteborgs-Postens sportsidor, sett till antal artiklar. Detta påvisas i nedanstående figur. 

 

 
Figur 6.8: Fördelningen i antal artiklar mellan de mest förekommande idrotterna uppdelat i 

kvinno- och mansidrott samt blandat (artiklar med både kvinno- och mansidrott) för alla 

undersökta artiklar både 2005 och 2009. 
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Figur 6.8 visar att det är lagidrotterna fotboll, ishockey och handboll som dominerar innehållet i 

artiklarna på Göteborgs-Postens sportsidor. De utgör tillsammans två tredjedelar av samtliga 

undersökta artiklar. Bara fotbollsartiklarna utgör en tredjedel av alla artiklar och här är 

mansfotbollen väldigt övervägande. Ishockeyartiklarna är ännu mer mansdominerade och 

tillsammans med fotbollen utgör de nästan hela mellanskillnaden mellan det totala antalet artiklar 

om mansidrott och kvinnoidrott. Den tredje största idrotten handboll har en mycket mer jämställd 

bevakning, där totala antalet artiklar om kvinnor är 21 mot 37 artiklar om män. Detta fördjupas i 

figur 6.9 och 6.10.  

 

I de individuella idrotterna är bevakningen av friidrotten relativt jämställd. Här har dock antalet 

artiklar om kvinnor minskat från fem 2005 till en 2009. Detta kan förklaras med att flera av de 

kvinnliga idrottsstjärnorna var mer framgångsrika 2005 än 2009. Stapeln blandad idrott avser 

artiklar som handlar om flera olika idrotter, i till exempel dopingfrågor och förbundsfrågor. 
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Studien visar att handboll är den sport där jämställdhetsplanen haft visst genomslag. 

Nedanstående figur visar utvecklingen av handbollsbevakningen i Göteborgs-Posten från 2005 

till 2009, sett ur ett genusperspektiv. 

 

 
Figur 6.9: Antalet handbollsartiklar uppdelat i manshandboll, kvinnohandboll och blandat 

(artiklar med både kvinno- och manshandboll) under åren 2005 och 2009. 

 

Handboll är den sport som får tredje mest utrymme på Göteborgs-Postens sportsidor (se figur 

6.8) och det är en av de mest jämställda sporterna i tidningen. 2005 skrevs det 20 artiklar om 

manshandboll och 9 artiklar om kvinnohandboll. Utvecklingen sedan dess har gått mot det mer 

jämställdare hållet. 2009 skrevs det 17 artiklar om manshandboll och 12 artiklar om 

kvinnohandboll. Det skrevs även två artiklar med blandat genus, det vill säga texter som 

handlade om både mans- och kvinnohandboll. 
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Vidare visar studien att handboll är den enda lagsporten på Göteborgs-Postens sportsidor där de 

kvinnliga skribenterna är dominanta, vilket redovisas i nedanstående figur. Det kan förklara 

varför handboll är en av de mest jämställda sporterna i tidningen sett till antal artiklar.  

 

 
Figur 6.10: Antalet handbollsartiklar skrivna av manliga skribenter, kvinnliga skribenter, samt 

okända skribenter under åren 2005 och 2009. 

 

Figur 6.10 visar skribentfördelningen ur ett genusperspektiv gällande Göteborgs-Postens artiklar 

om handboll både 2005 och 2009. 2005 skrevs 12 handbollsartiklar av kvinnliga skribenter, 4 

skrevs av manliga och 12 artiklar var okända, det vill säga utan byline. Utvecklingen sedan dess 

har gått mot att de kvinnliga skribenterna blivit än mer dominanta. 2009 skrevs 17 

handbollsartiklar av kvinnliga skribenter, 4 skrevs av manliga och 10 artiklar var okända. 
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Studien visar att det är nästan uteslutande män som får uttala sig först i Göteborgs-Postens 

artiklar om mansidrott, vilket redovisas i nedanstående figur. Gällande kvinnoidrottsartiklarna är 

det marginellt fler kvinnor än män som får uttala sig först. I kategorin blandade artiklar är 

männen dominanta gällande vilket genus som får uttala sig först. 

 

 
Figur 6.11: Genusfördelningen av första citerade person i alla undersökta artiklar både 2005 

och 2009 uppdelat i kvinno- och mansidrott samt blandat (artiklar med både kvinno- och 

mansidrott). 
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Nedanstående figur visar vilka roller personerna har som får uttala sig först i artiklarna på 

Göteborgs-Postens sportsidor. Inom nästintill samtliga roller är männen dominanta. Denna 

obalans blir extra tydlig gällande de aktiva och de ledare som får uttala sig först. 

 

 
Figur 6.12: Rollfördelningen av första citerade person i alla undersökta artiklar både 2005 och 

2009 uppdelat i kvinnor och män.  

 

Den första stapeln i figur 6.12 innefattar hur många aktiva som är första citerade person i 

artiklarna. Med aktiva menas idrottare som uttalar sig i sin roll som aktiva. Stapeln visar att 

manliga idrottare får uttala sig i mycket större grad än kvinnliga vilket är naturligt eftersom 70 

procent av artiklarna handlar om mansidrott.  
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Stapeln ledare innefattar personer som arbetar runt och är knutna till aktiva som: tränare, läkare, 

ordföranden, sportchefer och agenter. Stapeln visar att det är nästan uteslutande män som får 

uttala sig i artiklarna i rollen som ledare.  

 

Stapeln makthavare innefattar personer som är folkvalda och anställda inom idrottsrörelser och 

samhällsinstitutioner som exempelvis politiker och förbundsledare, samt sponsorer. Två 

tredjedelar av makthavarna som citeras som första person är män. 

 

Stapeln expert innefattar personer som inte är knutna till de aktiva, men som har expertis inom 

avsett sportområde. Det är sex manliga experter och en kvinnlig som får uttala sig i artiklarna. 

 

Stapeln publik innefattar personer som uttalar sig i sin roll som åskådare på idrottsevenemang. 

Det är tre manliga åskådare som får uttala sig i artiklarna, ingen kvinnlig. 

 

Stapeln domare innefattar personer som uttalar sig i sin roll som rättskipare i idrottsevenemang. 

Det är en kvinnlig domare som får uttala sig och en manlig.  

 

Stapeln journalist innefattar personer som uttalar sig i sin roll som sportjournalister. Det är fem 

manliga sportjournalister som får uttala sig och ingen kvinnlig. 
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De långa artiklarna är de som journalistiskt sett brukar hålla högre kvalité och vara mest 

välplanerade och genomarbetade, även ur ett genusperspektiv. Därför skulle jämställdhetsplanen 

kunna ha större effekt i dessa artiklar. Men så är inte fallet. Väldigt lite har förändrats från 2005 

till 2009 gällande de långa artiklarna. Totalt sett över båda tidsperioderna står de långa artiklarna 

om mansidrott för 63 procent, artiklarna om kvinnoidrott för 16 procent och artiklarna om både 

mans- och kvinnoidrott för 20 procent. Detta kan anses vara ungefär i paritet med hur 

genusfördelningen ser ut i stort på Göteborgs-Postens sportsidor. Detta redovisas i nedanstående 

figur. 

 

 
Figur 6.13: Fördelningen i alla långa artiklar mellan kvinno- och mansidrott samt blandat 

(artiklar med både kvinno- och mansidrott). 

 

2005 stod de långa artiklarna om mansidrott för 59 procent och artiklarna om kvinnoidrott 

ungefär detsamma som på sportsidorna i stort. Däremot var antalet artiklar med både mans- och 

kvinnoidrott dubbelt så stort som på sportsidorna i stort. 2009 minskade antalet långa artiklar 



 

 

 

43 
 

mer än resten av artiklarna. Antalet artiklar om mansidrott ökade till 67 procent och även antalet 

artiklar om kvinnoidrott ökade ännu mer till 32 procent. Ökningen berodde främst på att antalet 

artiklar om både mans- och kvinnoidrott (blandat) minskade kraftigt.  

 

Avslutningsvis visar studien att de manliga skribenterna är dominanta sett till antal skrivna 

artiklar på Göteborgs-Postens sportsidor. De manliga skribenterna skriver fler artiklar än sina 

kvinnliga motsvarigheter inom så väl mansidrott som damidrott, vilket redovisas i nedanstående 

tre figurer. De kvinnliga skribenterna har börjat ta marginellt större plats efter införandet av 

jämställdhetsplanen 2005, men de är fortfarande i kraftig minoritet. 

 

 
Figur 6.14: Fördelningen i antal artiklar mellan manliga skribenter, kvinnliga skribenter och 

okända skribenter (artiklar utan byline) uppdelat i kvinno- och mansidrott samt blandat (artiklar 

med både kvinno- och mansidrott) för alla undersökta artiklar 2005. 
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Figur 6.15: Fördelningen i antal artiklar mellan manliga skribenter, kvinnliga skribenter och 

okända skribenter (artiklar utan byline) uppdelat i kvinno- och mansidrott samt blandat (artiklar 

med både kvinno- och mansidrott) för alla undersökta artiklar 2009. 
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Figur 6.16: Fördelningen i antal artiklar mellan manliga skribenter, kvinnliga skribenter och 

okända skribenter (artiklar utan byline) uppdelat i kvinno- och mansidrott samt blandat (artiklar 

med både kvinno- och mansidrott) för alla undersökta artiklar både 2005 och 2009. 

 

Dessa tre figurer visar att antalet artiklar på Göteborgs-Postens sportsidor om mansidrott skrivna 

av manliga skribenter marginellt har minskat från 2005 till 2009. Under samma tidsperiod har 

antalet artiklar om kvinnoidrott skrivna av manliga skribenter ökat marginellt. Detsamma gäller 

antalet artiklar om blandad idrott skrivna av manliga skribenter. 

 

Antalet artiklar om mansidrott skrivna av kvinnliga skribenter har marginellt ökat från 2005 till 

2009. Ökningen är även marginell gällande antalet artiklar om kvinnoidrott skrivna av kvinnliga 

skribenter under samma tidsperiod. Antalet artiklar om blandad idrott skrivna av kvinnliga 

skribenter har minskat marginellt. 

Antalet okända artiklar, det vill säga artiklar utan byline, om mansidrott har ökat marginellt från 

2005 till 2009. Det samma gäller för okända artiklar om damidrott. Antalet okända artiklar om 

blandad idrott är i stort sett oförändrat från 2005 till 2009. 
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6.2 Analys av data 
Den kvantitativa innehållsanalysen åskådliggör tydligt att jämställdhetsplanen från 2005 inte fått 

några märkbara effekter i innehållet på Göteborgs-Postens sportsidor fram till 2009. Grundmålet 

att jämna ut genusfördelningen i texterna har inte nåtts. Figur 6.1 och 6.2 är nästintill identiska. 

Resultatet visar att kvinnoidrotten fortsatt är kraftigt underställd mansidrotten sett till antal 

artiklar. Göteborgs-Posten har försökt förändra sina sociala strukturer genom införandet av 

jämställdhetsplanen för att i sin tur förändra diskursen på exempelvis sina sportsidor (Global 

Media monitoring project, 2005). På fyra år har dock inte mycket hänt och det får ses som ett 

misslyckande. Varför förändringen har misslyckats så här långt kan belysas på flera sätt. 

Göteborgs-Posten har försökt göra en punktinsats i sin egen organisation i ett försök att förändra 

diskursen men har misslyckats främst på grund av att de inte har en egen diskurs att förändra, 

utan de anpassar sig efter en större diskurs. En nationell sportjournalistdiskurs som sätter 

ramarna för vad det ska skrivas om. Diskursen styrs dels av vad som är accepterat i samhället att 

rapportera om och dels av ekonomiska aspekter, de sporter som drar till sig störst ekonomiskt 

intresse är de sporter som bevakas intensivast. Om en dagstidning skulle bestämma sig för att 

punktbevaka en sport med svagt ekonomiskt intresse över en längre period skulle tidningen 

riskera tappa marknadsandelar. Medier kommer alltid att styras av ekonomiska intressen, därför 

kommer det alltid vara svårt för en enskild dagstidning att förändra den nationella 

journalistdiskursen på egen hand. Om en förändring ska vara möjlig krävs en gemensam 

kraftansamling från landets styrande medier. Det är som Michel Foucault beskriver det, ett 

maktspel som begränsar individens möjlighet att påverka och förändra (Hall, 2008).  

Liesbet Van Zoonen påvisar svårigheterna med att förändra en diskurs genom Denis McQuails 

modell för relationen mellan medieinstitutioner, organisationer och roller (sid 24). Det finns en 

rad faktorer som begränsar en individs beslutsprocess. Inom medieinstitutioner begränsas den 

journalistiska friheten av lagstiftning, ekonomiska och sociala ramverk. Inom själva 

medieorganisationen kan individen begränsas av rutiner och traditioner. Även kollegors 

inflytande kan påverka (Van Zoonen, 1994).  
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Figur 6.4 och 6.5 som rör fördelningen i antal artiklar mellan individuella och lagidrotter 

uppdelat i kvinno- och mansidrott 2005 och 2009 visar att mansidrotten har varit och är 

fortfarande kraftigt dominerad av lagidrott. Det är främst lagidrotterna fotboll och ishockey som 

utgör den stora skillnaden. Ulf Wallin lyfter fram tre centrala faktorer som förklarar varför det 

ser ut som det gör. 1. Fotboll och ishockey är de sporter som lockar mest publik till arenorna i 

Sverige, för de svenska medierna är det lönsamt att rapportera om de sporter som lockar störst 

intresse. 2. Fotbollens och ishockeyns dramaturgi tror Wallin är den främsta förklaringen varför 

sporterna är så populära. 3. Han ser också tävlingsintensitet som en faktor som lockar intresse 

och enligt honom är tävlingsintensiteten störst inom fotboll och ishockey som utspelar sig under 

långa tidsperioder i omfattande seriesystem (Wallin, 1998).  

 

Gällande kvinnoidrottens uppdelning i lag respektive individuell idrott sett till antal artiklar i 

Göteborgs-Posten har det skett förändringar från 2005 till 2009. Bevakningen av kvinnlig 

lagidrott har ökat, medan den kvinnliga individuella idrotten har minskat i antal artiklar. Det 

finns ingen given teori till denna utveckling. Både kvinnofotboll och kvinnohandboll har dock 

varit på frammarsch i Göteborg de senaste åren, medan kvinnofriidrotten har backat 

intressemässigt. Enligt Wallins teorier kan detta bero på att kvinnofotbollen och 

kvinnohandbollen i Göteborg har lyckats skapa nationella och internationella stjärnor som 

exempelvis Lotta Schelin och Isabelle Gulldén. Deras stjärnstatus kan ha bidragit till det ökade 

utrymmet för dessa sporter i innehållet på Göteborgs-Postens sportsidor. Kvinnofriidrotten i 

Göteborg har däremot haft problem med att skapa nya stjärnor. Under tidsperioden 2005 till 

2009 hade Göteborg bara en kvinnlig friidrottsstjärna, höjdhopperskan Emma Green (Wallin, 

1998).  

 

Figur 6.8 visar fördelningen i antal artiklar i Göteborgs-Posten mellan de mest förekommande 

idrotterna uppdelat i mans- och kvinnoidrott. Precis som i figurerna om lag respektive 

individuella idrotter är det lagsporterna fotboll och ishockey som dominerar. Tillsammans utgör 

de två tredjedelar av samtliga undersökta artiklar. Det totala antalet artiklar om fotboll och 

ishockey är väldigt mansdominerat. Det är dessa sporter som rubbar genusbalansen i innehållet 

på Göteborgs-Posten sportsidor. R.W. Connels teori hegemonisk maskulinitet är ett sätt att 
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förklara denna dominans. Den hegemoniska maskuliniteten skapar en normativ bild av män som 

fysiskt starka, beslutsamma och härskande. Mannen målas upp som det dominerande könet i 

samhället, kvinnan är underordnad. Både fotboll och ishockey ses som tunga, fysiska sporter. 

Utifrån Connels begrepp ses de som typiskt manliga sporter, eftersom samhället hyllar bilden av 

den fysiskt starke mannen är det naturligt att mansfotboll och mansishockey är de dominerande 

sporterna i nyhetsutbudet (Connell&Messerschmidt, 2007). 

De individuella idrotterna är mer jämställda än lagidrotterna. Där har Göteborgs-Postens 

jämställdhetsplan haft viss effekt. Anthony Giddens struktureringsteori kan förklara 

förändringen. Jämställdhetsplanens grundsyfte är att förändra Göteborgs-Postens struktur 

(makronivå) för att få en mer jämställd bevakning både sett till antal artiklar och antal skribenter 

(mikronivå). De sociala strukturerna inom de individuella idrotterna är inte historiskt sett lika 

genustraditionsburna som fotboll och ishockey, det kan vara en delförklaring varför 

jämställdhetsplanen fått viss effekt på de individuella idrotterna men inte på de dominerande 

lagidrotterna fotboll och ishockey (Gauntlett, 2008). 

 

Figur 6.9 visar antal handbollsartiklar i Göteborgs-Posten uppdelat i mans- och kvinnohandboll, 

åren 2005 och 2009. Handboll är den sport i innehållet på Göteborgs-Postens sportsidor där 

jämställdhetsplanen haft tydligast effekt. 2005 handlade 69 procent av artiklarna om 

manshandboll och 31 procent om kvinnohandboll. 2009 handlade 55 procent av artiklarna om 

manshandboll, 39 procent om kvinnohandboll och 6 procent om blandat genus. Enligt Giddens 

struktureringsteori har individen (mikronivå) givits möjlighet att förändra strukturen inom 

medieorganisationen (makronivå). Därför har Göteborgs-Postens handbollsbevakning blivit mer 

jämställd efter införandet av jämställdhetsplanen (Gauntlett, 2008). Värt att notera är att handboll 

är den enda lagsporten på Göteborgs-Postens sportsidor där de kvinnliga skribenterna är 

numerärt fler än de manliga sett till antal artiklar. Eftersom handboll är mindre hegemoniskt 

traditionsbunden än fotboll och ishockey borde det vara enklare för kvinnliga sportjournalister att 

förändra könsrepresentationen i handbollsbevakningen. Genom ett bättre kontaktnät inom 

kvinnohandbollen kan de hitta nyheter även utanför matchbevakningen om kvinnohandboll som 

kan få en tillräckligt hög status för att accepteras av organisationen och den sportjournalistiska 

diskursen (Van Zoonen, 1994; Cramer, 1994). 
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Figur 6.11 visar genusfördelningen av första citerade person i alla undersökta artiklar från 2005 

och 2009 uppdelat i kvinno- och mansidrott. Gällande mansidrotten är det nästan bara män som 

får uttala sig som första citerade person. Resultatet är inte förvånande, eftersom det handlar om 

mansidrott är det naturligt att det är främst manliga aktiva och ledare som får uttala sig. Idrott 

domineras av manliga normer och maktstrukturer, det finns inte utrymme för kvinnor att ta plats 

i dessa normer när det gäller mansidrott. Det är exempelvis väldigt sällsynt att ett manligt lag 

eller en manlig aktiv har en kvinnlig tränare (Coakley and Pike, 2009). I artiklarna som handlar 

om kvinnoidrott är det marginellt fler kvinnor än män som får uttala sig som första person. 

Eftersom det endast är kvinnor som utövar kvinnlig idrott borde det vara markant fler kvinnor än 

män som citeras först i artiklarna om kvinnoidrott, men så är det inte. Detta kan bero på att idrott 

har ansetts vara en manlig sysselsättning ur ett historiskt perspektiv, den maktstrukturen verkar 

ännu finnas kvar (Wallin, 1998). Detta påstående exemplifieras i figur 6.12 som visar 

rollfördelningen av första citerade person i artiklarna uppdelat i kvinnor och män. Av 144 ledare 

som citerades som första person i alla undersökta artiklar var endast 4 kvinnor. Här har 

Göteborgs-Postens jämställdhetsplan misslyckats. I den står att Göteborgs-Posten har som mål 

att: ”skapa en jämnt könsfördelad telefonlista med experter, makthavare och andra 

yrkesutövare”. Gällande de aktiva som citeras som första person i artiklarna utgör de manliga 

idrottarna 75 procent av totalen, detta faktum överraskar inte eftersom 69 procent av alla 

undersökta artiklar handlar om mansidrott. Den enda stapeln i diagram 6.12 som är någorlunda 

jämställd är stapeln som rör antal makthavare som får uttala sig först. Ungefär en tredjedel av 

makthavarna som citeras först i artiklarna är kvinnor, där har jämställdhetsplanen haft viss effekt 

(Wallin, 1998). 

 

Figur 6.13 visar fördelningen i alla långa artiklar mellan kvinno- och mansidrott i innehållet på 

Göteborgs-Postens sportsidor. Jämställdhetsplanen har inte haft någon större effekt i 

genusfördelningen gällande de längre artiklarna. Sett över båda tidsperioderna, 2005 och 2009, 

är fördelningen ungefär densamma jämfört med hur fördelningen ser ut i stort på sportsidorna. 

Det vill säga att mansidrotten är klart dominerande. Detta kan förklaras genom Michel Foucaults 

diskursbegrepp som också förklarar figurerna 6.1 och 6.2. Göteborgs-Posten har sedan 2005 haft 
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som ambition att ha en jämställd genusfördelning sett till antal artiklar på sportsidorna och har 

därför försökt att förändra sportjournalistikdiskursen, men fram till år 2009 har de inte lyckats. 

Sportjournalistikdiskursens struktur är än så länge tillräckligt stark för att lyckas begränsa 

individuella initiativ som försöker förändra maktstrukturen (Hall, 2008).  

 

Diagram 6.14 och 6.15 visar fördelningen i antal artiklar mellan manliga och kvinnliga 

skribenter uppdelat i kvinno- och mansidrott under åren 2005 och 2009. De manliga skribenterna 

är dominanta gällande antal skrivna artiklar om såväl kvinnoidrott som mansidrott. Skillnaderna 

från 2005 till 2009 är ytterst marginella. Det är tydligt att Göteborgs-Postens jämställdhetsplan 

har problem att få fäste på tidningens sportsidor.  

 

7. Slutsatser 
7.1 Generalisering 
Man kan självklart ifrågasätta om vi genom den kvantitativa innehållsanalysen kan bevisa att 

diskursen inte har förändrats i innehållet på Göteborgs-Postens sportsidor? Vi anser oss inte 

kunna bevisa detta eftersom vårt studerade material inte är fullständigt representativt för samtliga 

sportartiklar i Göteborgs-Posten 2005 och 2009. Men med stöd från studien går det att dra 

slutsatser om tendenser inom svensk sportjournalistik sett ur ett genusperspektiv. Tendensen är 

att svensk sportjournalistik varken blir mer eller mindre jämställd för tillfället sett ur ett 

kvantitativt perspektiv. Skillnaderna i innehållet på Göteborgs-Postens sportsidor sett ur ett 

genusperspektiv från 2005 då jämställdhetsplanen infördes till 2009 är ytterst marginella, 

nästintill obefintliga. Mansidrotten dominerar fortsatt kraftigt på Göteborgs-Postens sportsidor. 

Sett ur ett historiskt perspektiv går det att urskilja tendenser som pekar på att den svenska 

sportjournalistiken blir allt mer jämställd. Ett exempel på det är Göteborgs-Postens artiklar om 

kvinnoidrott som utgjorde dryga 15 procent av det totala innehållet på sportsidorna mellan åren 

2005 och 2009. Arbetarbladets siffror mellan 1985 och 1995 var 17-18 procent, men då räknades 

även artiklar som hade en blandning av manlig och kvinnlig idrott in (Wallin, 1998). Om 

blandad idrott räknas in i studien så handlar 30 procent av Göteborgs-Postens sportartiklar om 

kvinnlig och blandad idrott. Det är ett steg i rätt riktning historiskt sett, men ännu är svensk 

sportjournalistik långt ifrån jämställd på ett kvantitetsmässigt plan. Sett till Women sports 
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foundations kvantitativa undersökning av sportsidorna i sju amerikanska tidningar 2007 som 

visade att ungefär fem procent av artiklarna handlade om kvinnoidrott är Göteborgs-Posten på 

rätt väg. Den globala organisationens Who makes the news styrker också Göteborgs-Postens 

positiva utveckling ur ett internationellt perspektiv. I Who makes the news omfattande studie av 

medieinnehållet, från 2005, som innefattar 130 länder var bara tio procent kvinnor av alla 

intervjuade personer totalt i tidningarna i kategorin Celebrity, Arts and Sports (Coakley and Pike, 

2009). 

 

7.2 Teoretisk diskussion 
Studien visar att Göteborgs-Postens jämställdhetsplan inte har fått några långsiktiga effekter i 

innehållet på sportsidorna i ett kvantitativt perspektiv. Det finns flera faktorer som kan spela in 

gällande varför det ser ut som det gör. Mediernas dagordningsfunktion som styr över vilka frågor 

som människor ska tycka är viktiga och hur de sedan ska uppfatta budskapen spelar roll.  

Medierna i Sverige lyfter konsekvent fram fotboll och ishockey som de viktigaste sporterna i 

sportutbudet, Göteborgs-Posten är inget undantag. Detta bidrar till den snedvridna 

genusfördelningen eftersom fotboll och ishockey är starkt förknippade med mansidrott i Sverige. 

Studien visar att Göteborgs-Posten inte har lyckats bryta de samhällsmönster som finns gällande 

vilka sporter som ska anses vara populära, trots införandet av jämställdhetsplanen. Det är samma 

typ av sporter som lyfts fram 2005 som 2009 och inom dessa sporter är det samma typ av aktörer 

som får komma till tals, männen. De svenska mediernas dagordningssättande rättfärdigar 

svenskarnas syn på fotboll och ishockey som de centrala sporterna i Sverige (Wallin, 1998; 

Strömbäck, 1998). Medierna borde aktivt sträva efter att variera dagordningen för att främja 

jämställdhet och olikheter, att de inte gör det beror främst på ekonomiska aspekter. Dessa 

aspekter kan förklaras genom sportmediekomplexet. Teorin bygger på att sport och medier är i 

beroendeförhållande till varandra. Medierna lyfter fram sport som en vital del av samhället som 

människor bör vara intresserade av vilket genererar pengar för sporterna främst genom 

biljettförsäljning. I utbyte tjänar medierna pengar på att människor intresserar sig för sport 

(Jhally, 1989). Det är en handelsvara-struktur som medierna kontrollerar genom 

dagordningsteorin. Ur ett historiskt perspektiv har fotboll och ishockey varit de mest populära 

sporterna i Sverige, detta har utnyttjats av medierna som har förstärkt dessa sporters 
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maktpositioner i syfte att tjäna pengar genom sportmediekomplexet och dagordningsteorin. Det 

finns alltså en viss logik i att Göteborgs-Postens sportbevakning fortsatt är kraftigt ojämställd 

kvantitetsmässigt trots jämställdhetsplanen.  

 

Genus är en fråga som rör våra identiteter vilket är ett socialt känsligt ämne i vårt samhälle. Att 

synen på att mannen är överordnad kvinnan fortfarande existerar inom svensk sportjournalistik 

trots att den allmänna jämställdhetsopinionen vänt under 1900-talet till att samhället bör vara 

jämställt kan förklaras genom teorin om tystnadsspiralen. Det är ett faktum att kvinnoidrott är en 

klar minoritet i ett kvantitetsperspektiv i innehållet på Göteborgs-Postens sportsidor, trots den 

allmänna opinionen och införandet av jämställdhetsplanen. Vår reflektion av detta är att det 

skulle kunna tyda på att tystnadsspiralen har en långsiktigt djupare effekt som rör mer än den 

allmänna uppfattningen. Det kan tänkas att både manliga och kvinnliga mediekonsumenter är för 

en jämställd bevakning på Göteborgs-Postens sportsidor, men inte på bekostnad av artiklarna om 

mansfotboll och mansishockey som man av tradition är vana att få varje dag. Tystnadsspiralen 

hänger ihop med den hegemoniska maskuliniteten. Både fotboll och ishockey kategoriseras som 

manliga sporter då de sticker ut som fysiskt tunga aktiviteter. Göteborgs-Posten lyfter 

systematiskt fram fotboll och ishockey som de viktigaste sporterna i sin sportbevakning sett ur 

ett kvantitetsperspektiv. I och med det framhävs den tuffa mannen konsekvent och idealiseras 

framför andra typer av manlighet och kvinnlighet. Det skapas en normativ bild av mannen som 

uteslutande fysiskt stark och härskande. Detta trycker ner andra typer av manlighet och 

kvinnlighet, en reaktion som kan skapa tystnadsspiraler (Strömbäck, 2009; 

Connell&Messerschmidt, 2007).  

 

Anthony Giddens struktureringsteori fungerar inte särskilt väl i förklarandet av 

jämställdhetsplanens effekter på Göteborgs-Postens sportsidor. Med jämställdhetsplanen har 

Göteborgs-Posten försökt förändra sin struktur (makronivå) för att få en mer jämställd bevakning 

sett till antal artiklar (mikronivå). Enligt Giddens har individen (mikronivå) möjlighet att 

förändra strukturen (makronivå), men enligt resultatet i studien har inte detta lyckats. 

Jämställdhetsplanen har inte haft några långsiktiga effekter på Göteborgs-Postens 
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sportbevakning och det beror på att mikronivån inte lyckats påverka makronivån märkbart 

(Gauntlett, 2008). 

 

Det verkar finnas ett starkt ekonomiskt motstånd i Göteborgs-Postens makronivå som försvårar 

förändringsprocessen, främst gällande bevakningen av fotboll och ishockey. Jämställdhetsplanen 

har bevisligen inte varit tillräckligt stark för att få till en förändring. Det skulle vara intressant om 

Göteborgs-Posten bestämde sig för att skriva precis lika mycket om damfotbollslaget 

Kopparbergs/Göteborg FC som herrfotbollslaget IFK Göteborg. Det skulle öppna upp 

möjligheter för förändring av tidningens makrostruktur gällande dess fotbollsbevakning. 

 

Är jämställdhet inom sport i stort och inom sportbevakning i synnerhet ens något 

eftersträvansvärt? Spelar det ens någon roll? Idrottsvärlden kan beskrivas som en kvasivärld utan 

riktig substans eller betydelse for samhället i stort. Idrott är i grund och botten egentligen bara en 

lek. Men faktum är att idrott berör och intresserar en stor del av jordens befolkning, till viss del 

som utövare, men främst och viktigast som publik. Publiken gör idrott till underhållning som 

omsätter astronomiska summor varje år genom publik-, reklam- och sponsringsintäkter. Det gör 

idrott till ett maktmedel och ett verktyg for att styra människors intressen och i förlängningen 

människors liv. Finalen i fotbolls-VM är den sändning som lockar störst tittarsiffror i hela 

världen. Det faktum att det är 22 man och inte en enda kvinna som springer omkring på planen är 

något som ganska få tittare reflekterar över. Detta kan ses som ett tydligt exempel på att 

idrottsdiskursen framhäver män som överordnade kvinnor, en åsikt som är högst oacceptabel 

inom många andra diskurser inom samhället. Detta avspeglar sig i sportmediediskursen som blir 

lika snedvriden. Tack vare mediernas dagordningsmakt indoktrineras mediekonsumenterna med 

bilden av att män är överordnade kvinnor. Det leder till att unga tjejer tar manliga idrottsstjärnor 

som förebilder och accepterar mediernas bild av könsordningen, vilket leder till att bilden 

reproduceras för nästa generation (Hall, 2008). 

 

I ljuset av detta är Göteborgs-Postens jämställdhetsarbete väldigt viktigt för idrotten i stort. Vi 

tror dock att det kommer ta lång tid innan idrotten börjar närma sig någonting som liknar 

jämställdhet. För detta krävs framförallt fler kvinnor i maktpositioner inom både 
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idrottsorganisationer och medieorganisationer. Detta tillsammans med fler kvinnliga journalister 

och att de kvinnliga lagidrotterna fortsätter att utvecklas och professionaliseras. Men en enskild 

jämställdhetsplan räcker inte för att förändra en hel diskurs – men det här hjälper till att definiera 

jämställdhetsproblematiken – vilket är ett viktigt steg i sig. 

 

7.3 Förslag till vidare forskning  
Under studiens utförande har vi sett kvalitativa tecken på genomtänkt journalistik som försöker 

lyfta fram de centrala frågorna inom genusproblematiken. Ett exempel på det är helsidan i 

Göteborgs-Posten (13/05/09) om teaterpjäsen ”Fotbollsbögen” som utmanar homofobin inom 

idrottsvärlden. Kvalitativ forskning av olika typer av sportartiklar ser vi som ett naturligt steg för 

vidare forskning efter att ha gjort denna studie. Det skulle även vara intressant att undersöka TV-

mediernas diskurs gällande jämställdhet, eftersom de är centrala för sportbevakningen och sätter 

agendan for dags och kvällspressen.  
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Bilaga 1 – Göteborgs-Postens jämställdhetsplan 
Mål och handlingsplan: 
GP ska ha en jämn könsfördelning - bland läsarna  

• varje år undersöka läsningen ur genusperspektiv 

• varje halvår ta fram idélistor över artiklar som kan locka det underrepresenterade könet bland 

läsarna på respektive avdelning 

 

- bland interna och externa skribenter 

• aktivt söka skribenter av det underrepresenterade könet på avdelningen vid rekrytering av 

vikarier, tillsvidareanställda och frilansare 

• se över könsfördelningen bland externa skribenter och krönikörer 

• alltid ha flerkönade arbetsgrupper vid projekt, stora nyhetshändelser 

 

- bland fotografer 

• aktivt söka fotografer av det underrepresenterade könet på avdelningen vid rekrytering av 

vikarier, tillsvidareanställda och frilansare 

 

- i text och bild. 

• ta fram en gemensam mätmetod för alla avdelningar för att bland annat mäta antal kvinnor och 

män på bild, som experter, makthavare, aktiva/passiva. Utvärdering varje månad 

• skapa en jämnt könsfördelad telefonlista med experter, makthavare och andra yrkesutövare 

 

Öka medvetenheten och attityder hos medarbetarna 

• varje år genomföra seminarier ur genusperspektiv på varje avdelning – obligatorisk utbildning 

om fallgropar och hur man undviker stereotyper 

• genusperspektiv på dagordningen vid varje journalistiskt möte 

• avdelningarna turas om att en gång per månad genusgranska GP 

• nyhetschefen presenterar veckans fälla – ur genusperspektiv 
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Öka medvetenheten och attityder hos läsarna 

• varje halvår upprätta idélista över journalistiska jobb med genusperspektiv, t ex 

könsrepresentation, diskriminering 

 

Bilaga 2 - Kodschema 

 
V1: Id-nummer för varje artikel 

 

V2: Period år 

a) 2005 

b) 2009 

 

V3: Period månad 

a) Maj 

b) December 

 

V4: Genus i artikeln 

a) Mansidrott 

b) Kvinnoidrott 

c) Blandat 

 

V5: Lagidrott eller individuell idrott 

a) Lagidrott 

b) Individuell idrott 

c) Blandat 

 

V6: Idrott 

a) Fotboll 

b) Ishockey 

c) Basket 

d) Handboll 

e) Innebandy 

f) Bandy 

g) Volleyboll 

h) Curling 

i) Friidrott 

j) Tennis 

k) Bordtennis 

l) Alpint 

m) Längdskidor 

n) Skidskytte 

o) Backhoppning 

p) Kanot 

q) Cykling 

r) Ridsport 

s) Skytte 

t) Orientering 

u) Triathlon 

v) Simning 

w) Konståkning 

x) Blandad 

y) Baseball 

z) Motorsport 

aa) Golf 

bb) Segling 
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cc) Fäktning 

dd) Multisport 

ee) Kampsport 

ff) Handikappidrott 

gg) Rugby 

hh) Racketlon 

ii) Brottning 

 

V7: Elit/bredd 

a) Elit 

b) Bredd 

 

V8: Textutrymme 

a) Notis: upp till 1000 tecken 

b) Medel: från 1001-2500 tecken 

c) Stor: över 2500 tecken 

 

V9: Artikeltyp 

a) Nyhetstexter: notiser intervjuer, matchreferat, 

reportage 

b) Åsiktstexter: Krönikor, kommentarer 

 

V10: Skribentens kön 

a) Man 

b) Kvinna 

c) Framgår inte 

 

 

V11: Huvudaktör (första citerade person) 

- kön 

a) Man 

b) Kvinna 

c) Okänd 

 

V12: Huvudaktör – roll 

a) Aktiv 

b) Ledare: personer som arbetar runt den aktive 

som tränare, ordförande, läkare, sportchef, 

agenter etc. som är knutna till den aktive 

c) Förbundsledare och politiker och näringsliv: 

Folkvalda och anställda inom idrottsrörelser och 

samhällsinstitutioner, samt sponsorer.  

d) Expert: Människor som inte är knutna till den 

aktive, men som har expertis inom området 

e) Publik: supportrar, familj som inte är ledare 

f) Domare 

g) Journalist 

 

V13: Biaktör 1 (andra citerade person) –

kön 

a) Man 

b) Kvinna 

c) Okänd 

 

V14: Biaktör 1 – roll 

a) Aktiv 

b) Ledare: personer som arbetar runt den aktive 

som tränare, ordförande, läkare, sportchef etc. 

som är knutna till den aktive 

c) Förbundsledare och politiker och näringsliv: 

Folkvalda och anställda inom idrottsrörelser och 

samhällsinstitutioner, samt sponsorer.  

d) Expert: Människor som inte är knutna till den 

aktive, men som har expertis inom området 

e) Publik: supportrar, familj som inte är ledare 
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f) Domare 

g) Journalist 

 

V15: Biaktör 2 (andra citerade person) -

kön 

a) Man 

b) Kvinna 

c) Okänd 

 

V16: Biaktör 2 – roll 

a) Aktiv 

b) Ledare: personer som arbetar runt den aktive 

som tränare, ordförande, läkare, sportchef etc. 

som är knutna till den aktive 

c) Förbundsledare och politiker och näringsliv: 

Folkvalda och anställda inom idrottsrörelser och 

samhällsinstitutioner, samt sponsorer.  

d) Expert: Människor som inte är knutna till den 

aktive, men som har expertis inom området 

e) Publik: supportrar, familj som inte är ledare 

f) Domare 

g) Journalist 
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