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Abstract 
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The purpose of the study was to examine similarities and differences between how two 

Swedish newspapers value its content and what kind of news is published on the sport 

pages. Our method in this study was a quantitative content analysis where we analyzed 

560 articles from the newspapers Dagens Nyheter and Aftonbladet. The most important 

results we got from our study was that most of the articles was about football and ice 

hockey. Especially articles about football dominated in both newspapers. Another result 

we found was that there was a big difference when it came to articles about men and 

women. In the newspaper Aftonbladet almost 85 percent of the articles were about men 

and in Dagens Nyheter the number were around 66 percent.   
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1 Inledning 

Sportjournalistiken har gått från att vara den avdelning på redaktionerna med lägst 

status till att vara den största specialavdelningen på de flesta svenska tidningars 

redaktioner (Wallin, 1998). Den här utvecklingen av sportjournalistikens status har skett 

i form av att idrotten i Sverige har växt. I takt med att idrottens popularitet i Sverige 

växt har också tidningarnas satsning på sportsidorna ökat. Sportjournalistikens utrymme 

i svenska tidningar har ökat kraftigt under hela efterkrigstiden (Wallin, 1998). Ett 

exempel på att sportjournalistiken spelar en betydligt större roll idag än i slutet av 1990-

talet är att de flesta svenska tidningar har egna sportbilagor. Tidigare var sportsidorna en 

del av själva huvudtidningen (Dahlén, 2008). 

 

Eftersom sport har fått mycket större utrymme i svenska tidningar är det intressant att se 

om det finns skillnader i sportbilagornas journalistiska innehåll. En annan aspekt som är 

intressant att undersöka i takt med sportjournalistikens ökade andel av tidningarnas 

journalistiska innehåll är att se hur och om det skiljer sig mellan män och kvinnor i 

sportbevakningen. Boyle (2006) skriver om hur kvinnors framträdande i sportsidorna 

historiskt sett har varit begränsat. Sportsidorna har traditionellt betraktats som 

övervägande manliga och trots att kvinnliga idrottare får större utrymme inom 

sportjournalistiken idag så är manliga idrottare fortfarande det kön som är 

överrepresenterat inom sportjournalistiken. I takt med att jämställdhetsfrågor har blivit 

ett allt mer uppmärksammat område i hela det svenska samhället vill vi undersöka om 

detta i sin tur inneburit att Dagens Nyheter och Aftonbladets sportsidor blivit mer 

jämställda. Vår uppfattning är att kvinnliga idrottare fått en högre status i både 

samhället och sportvärlden men att det fortfarande är så att män och manliga idrottare 

dominerar i svenska tidningar. Därför vill vi få svar på frågan om och hur det skiljer sig 

mellan morgon- och kvällstidningars nyhetsvärdering inom sportjournalistiken sett ur 

ett genusperspektiv. 

 

Liknande studier har gjorts som behandlat sportjournalistik och nyhetsvärdering. 

Forskning är dock en färskvara och det är viktigt med kontinuerliga uppföljningar inom 

området för att se om och hur sportjournalistiken utvecklas och förändras. De tidigare 

studier som har gjorts har oftast bara fokuserat på hur det ser ut i klassiska svenska 

kvällstidningar som Expressen och Aftonbladet. Därför anser vi att det är intressant att 

undersöka om det journalistiska innehållet inom svensk sportjournalistik skiljer sig åt 
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beroende på om det är morgon- och kvällspress. Genom att undersöka Dagens Nyheter, 

som är Sveriges största morgontidning, och Aftonbladet, som är Sveriges största 

kvällstidning, hoppas vi få en övergripande komparativ bild av hur det ser ut inom 

svensk sportjournalistik. Vår uppfattning är att sportens popularitet har ökat under de 

senaste tio åren och därför är vår studie relevant och intressant och kommer att bidra till 

ökad kunskap och förståelse för hur det ser ut inom sportjournalistiken idag. 
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2 Syfte och frågeställning 
 

I följande kapitel förklarar vi vårt syfte med den här studien. Dessutom redogör vi för 

vår huvudfrågeställning samt underfrågeställningar som vi har utgått från i den här 

studien.   

 

Syftet med den här studien är att undersöka om och hur sportjournalistikens 

nyhetsvärdering skiljer sig åt beroende på om det är en morgon- eller kvällstidning. För 

att kunna operationalisera detta syfte har vi valt att fokusera på sportjournalistiken i 

morgontidningen Dagens Nyheter och kvällstidningen Aftonbladet. Kvällstidningar och 

morgontidningar skiljer sig åt på flera punkter. Bland annat är det vanligare med 

sensationalisering, intimisering och emotionella inslag i kvällspress än vad det är i 

morgonpress (Lindgren & Lundström, 2010). Därför har vi valt att undersöka en 

morgon- och en kvällstidning för att se vilka likheter och skillnader vi kan hitta inom 

respektive tidnings sportjournalistik.  

 

Vår huvudfrågeställning blir därför följande: 

 

1. Hur skiljer sig nyhetsvärdering inom sportjournalistik åt beroende på om det är 

morgon- eller kvällspress? 

 

Eftersom vår huvudfrågeställning är relativt bred har vi valt att avgränsa vår studie 

genom följande två operationaliserade underfrågeställningar: 

 

1A. Vilka idrotter får mest mest artiklar i DN och Sportbladet? 

1B. Hur ofta finns män respektive kvinnor representerade i tidningarnas sportbilagor? 

 

Genom att utgå från de här frågeställningarna hoppas vi kunna nå fram till ett resultat 

som kommer öka kunskapen om nyhetsvärdering inom svensk sportjournalistik. Vi har 

en egen arbetshypotes om att vi kommer att hitta skillnader mellan Aftonbladet och 

Dagens Nyheters sportsidor.  
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3 Bakgrund 
 

I det här kapitlet tar vi upp bakgrundsfakta som är relevant och ligger till grund för vår 

studie. Vi går igenom idrottens historia och framväxt i Sverige samt hur 

sportjournalistiken under åren utvecklats och blivit den viktigaste specialavdelningen i 

svenska tidningar. Dessutom presenterar vi kort Dagens Nyheter och Aftonbladet som 

är de två tidningar där vi hämtar vårt empiriska material ifrån.  

 

3.1 Idrottens framväxt i Sverige 

Sporten har en lång historia i Sverige men det var inte förrän på 1800-talet som den 

moderna idrottsrörelsen började ta form (Wallin, 1998). Under denna tiden saknades det 

dock organiserade idrottsföreningar förutom inom simningen. Den första föreningen 

som bildades var Upsala simsällskap år 1796. Den betraktas vara en av världens äldsta 

bestående idrottsföreningar (Wallin, 1998). Det var dock de gymnastikföreningar som 

uppstod på 1870-talet som anses vara det direkta ursprunget till idrottsrörelsen (Wallin, 

1998). Cirka tjugo år senare, år 1891, grundades det Svenska gymnastikförbundet som 

blev det första samarbetsorganet i landet. Kort därefter grundades flera andra 

samarbetsorgan, bland annat Svenska Idrottsförbundet. Det var då tävlingarna tog fart 

på allvar i Sverige. År 1896 bjöd Svenska Idrottsförbundet in till de första 

mästerskapstävlingarna i “allmän idrott” (Wallin, 1998). Dessa tävlingar var sedan 

återkommande varje år.  

 

En historiskt viktig händelse för idrotten i Sverige inträffade den 31 maj 1903 då 

Svenska Gymnastik- & Idrottsföreningarnas Riksförbund bildades. Detta var 

föregångaren till dagens Riksidrottsförbund. Från början av 1900-talet till idag har 

idrotten fortsatt att växa i Sverige. År 1910 fanns det 561 idrottsföreningar i Sverige 

med 55 600 medlemmar. År 1995 hade den siffran växt till 28 388 föreningar med över 

fem miljoner medlemmar (Wallin, 1998). År 2016 har den här siffran minskat något.  

Antal idrottsföreningar i riksidrottsförbundet ligger nu på strax över 20 000. 

Anledningen till detta är att från år 2013 räknas enbart föreningar med 

organisationsnummer med i riksidrottsförbundets berättelse. Totalt är 71 

medlemsorganisationer en del av riksidrottsförbundet och organisationerna tillsammans 

har ett medlemsantal på över 3,8 miljoner. 
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3.2 Sportjournalistikens etablering i svensk press 
 

Under 1880-talet växte den moderna tävlingsidrotten fram i Sverige. Idrottstävlingarna 

innan dess hade i större utsträckning haft en lokalanknytning och inte skapat några stora 

rubriker i tidningarna (Dahlén, 2008). Under 1880-talet blev idrottsevenemangen större 

och skapade ett större nationalistiskt intresse. Evenemangen intresserade även pressen 

som började att skriva notiser om de idrottsliga händelserna (Dahlén, 2008). 

Rapporteringen från idrottsevenemang före 1880-talet i de svenska tidningarna handlade 

ofta om sporter som hade förankring i den högre medelklassen, exempelvis segling, 

hästsport, och skytte. Formen var uteslutande notiser och ord som idrott och sport 

förekom nästan aldrig. I takt med de idrottsliga evenemangens utveckling under 1880-

talet fick även sporter som skidåkning, rodd, cykel och allmän idrott större plats i 

svensk press.  

 

De största tidningarna började under 1890-talet att samla sina sportnotiser under 

rubriker som ”idrott”, ”sport” och ”idrottsavdelning” där man samlade alla notiser som 

handlade om sporthändelser. Enligt Dahlén (2008) gav denna nya överrubrik sporten en 

höjd status i tidningarna. Sportartiklar mellan åren 1895-1915 handlade oftast inte om 

själva sporthändelsen utan mer om allt runt omkring. Fokus på artikeln låg i vad 

idrottsevenemangen gav till samhället och vilka personer som fanns bland publiken. 

Artiklarnas målgrupp var inte den lilla gruppen människor som var sportintresserade 

utan man försökte fånga alla typer av människor till läsning. Resultaten i 

idrottsevenemangen nämndes inte alltid i artikeln utan hamnade ofta i skymundan till 

evenemanget i sig (Dahlén, 2008). De som skrev sportartiklarna var ofta allmänreportrar 

eller personer från föreningsleden.  

 

Under 1900-talets inledande decennium ökade konkurensen inom tidningsbranschen. 

Tidningarna försökte därför hitta nya saker att rapportera om. Flera tidningarna 

anställde därför specialiserade sportreportrar med större kunskap inom idrottens värld 

än de allmänreportrar som tidigare skrev om idrottshändelserna. I och med denna 

utveckling kan det sägas att de första sportjournalisterna hade skapats i Sverige (Dahlén, 

2008).  

 

Den procentuella andelen av sportmaterial i tidningarna fördubblades mellan 1900 och 

1910 i Aftonbladet. Till det inofficiella OS i Aten 1906 skickade tidningarna Svenska 



  
 

6 

Dagbladet, Stockholms Dagblad, Nya Dagligt Allehanda och Dagens Nyheters reportrar 

för att bevaka evenemanget. Enligt Dahlén (2008) är detta ett tecken på att tidningarna 

såg idrotten som något värt att bevaka och att konkurrera med andra tidningar om. Den 

15 januari 1920 var Dagens Nyheter först med att ge ut en daglig sportsida i sin tidning. 

Det dröjde inte länge innan de andra tidningarna följde efter Dagens Nyheter och snart 

hade alla större tidningar en sportsida. Mellan åren 1920-1928 ökade sportartiklarnas 

totala utrymme i tidningarna Socialdemokraten, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och 

Dagens Nyheter från 3,1 till 8,7 procent.  

 

Det stora intresset för sportnyheter gjorde att det år 1928 skapades en sportbilaga i 

Aftonbladet där alla sportnyheter samlades. Sportbilagor blev snabbt ett populärt 

fenomen hos alla större tidningar och gavs regelbundet ut varje söndag. Sportrörelsen i 

Sverige växte omfattande under både 1920- och 1930-talet vilket även visade sig i 

pressen. Fler idrottshändelser skapade fler sportartiklar vilket innebar mer plats i 

tidningarna.  

 

Mellan åren 1925-1935 växte det totala sportutrymmet i tidningarna med 350 procent 

(Dahlén, 2008). Efter andra världskrigets slut 1945 fortsatte sportmaterialet att öka i de 

svenska tidningarna. Med tanke på Sveriges neutrala ställning i kriget kunde den 

nationella idrotten i Sverige att fortsätta utvecklas under krigsperioden. Av förklarliga 

skäl minskade den internationella idrotten rejält under samma tidsperiod (Wallin, 1998).  

 

Under andra världskriget bestämde sig alla större stockholmstidningar för att dra ner på 

antalet sportartiklar för att lämna plats åt krigsnyheter. Detta gjorde att Göteborgs-

Posten under andra världskriget var den tidning i Sverige med mest sportmaterial 

(Wallin, 1998). Under efterkrigstiden och fram till 1995 fortsatte sportmaterialet att öka 

i svensk press fast i något lugnare tempo än tidigare. Det blev under den här tiden 

mindre skillnad mellan hur storstädernas tidningar och de lokala tidningarna 

rapporterade kring sportnyheter. Tidigare hade de lokala tidningarna inte rapporterat om 

sport i lika stor utsträckning som de större tidningarna som Dagens Nyheter och 

Aftonbladet. Under denna tidsperiod ändrades detta och vissa lokala och regionala 

tidningar rapporterade till och med i större utsträckning om sportnyheter än 

storstadstidningarna (Wallin, 1998).  
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3.3 Sporters popularitet i Sverige 
 

För att bättre kunna förstå svenska sportjournalisters dagordning, nyhetsvärdering och 

agendasetting så behövs en kort redogörelse för hur populära olika sporter är i Sverige 

sett till antalet medlemmar. Antalet medlemmar ger någon sorts fingervisning hur 

populära olika idrotter är samt vilket intresse det finns för dem. Under 2016 var mer än 

3,8 miljoner svenskar medlemmar i en förening som är en del av Riksidrottsförbundet. 

Med hjälp av den här statistiken kan man utläsa vilka sporter som är mest populära hos 

det svenska folket sett till antalet medlemmar. Enligt den här listan nedan går det bland 

annat att se att fotboll är den idrott i Sverige som har mest antal medlemmar.  

 

Nedan följer de mest populära sporterna i Sverige sett till antal medlemmar i respektive 

idrott under idrottsåret 2016: 

 

1. Fotboll: 501 372 

2. Golf: 470 948 

3. Friidrott: 381 963 

4. Gymnastik: 173 569        

5. Ridsport: 160 300 

6. Simning: 150 345   

7. Innebandy: 133 081    

8. Ishockey: 115 073    

9. Skidor: 113 439 

10. Tennis: 96 025   

 

Källa: Riksidrottsförbundets årliga utgivelse: Idrotten i siffror 2016. 

 

3.4 Kort om Aftonbladet 
 

Aftonbladet grundades den 6 december 1830 av Lars Johan Hierta (Aftonbladet, 2000). 

Tidningen ägs till 91 procent av den norska mediekoncernen Schibsted media group. De 

resterande nio procenten ägs av LO (Aftonbladet, 2009).  

 

Sportbladet är Aftonbladets sportbilaga och är Sveriges största sporttidning sett till 

antalet läsare (Orvesto, 2017). Det var den 8 maj år 2000 som Aftonbladet lanserade 
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Sportbladet som bilaga (Dahlén, 2008). Innan dess var sportdelen inbyggd i 

huvudtidningen. Sportbladet kännetecknas av sin rosa färg. Inspirationen av den rosa 

färgen hämtades från en av Italiens största sporttidningar, La Gazzetta dello Sport 

(Dahlén, 2008). Tidningen ges ut dagligen och har i snitt runt 20 sidor med 

sportnyheter. Tidningen blandar större artiklar med notiser samt några sidor med 

resultat, tabeller och spel. Dessutom finns det alltid med en tv-tablå med aktuell sport 

som kommer att sändas på tv. Ett exempel på hur ett typiskt uppslag i Sportbladet kan 

se ut finns med som en faksimil bifogat i bilaga C. 

Sportbladet är den sportbilagan som har flest antal läsare i Sverige. Enligt Orvestos 

läsarundersökning lästes i snitt tidningsbilagan av 360 000 personer dagligen (Orvesto, 

2017).  

 

3.5 Kort om Dagens Nyheter 
 

Dagens Nyheter är Sveriges största morgontidning och grundades år 1864 av Rudolf 

Wall. Tidningen har sedan 1909 ingått i Bonnierkoncernen och ägs även idag av 

Bonnier. Tidningen ges ut i hela landet men har mest fokus på Stockholm. Tidningen är 

oberoende och dess politiska linje är liberal (Dagens Nyheter, 2008). 

Dagens Nyheter var den tidning i Sverige som införde den första dagliga sportsidan i 

Sverige den 15 januari år 1920 (Dahlén, 2008). Men det var inte förrän mer än 80 år 

senare som Dagens Nyheter började med en särskild sportbilaga (Dahlén, 2008).  

Sportbilagan är idag sammansatt med bilagan DN.Stockholm. Sportdelens början 

markeras med en orange vinjett som går från vänster till höger över alla sportsidor. 

Vanligtvis brukar tio sidor av Dagens Nyheters tidning bestå av sportnyheter. 

Sportsidorna innehåller både längre reportage, artiklar och notiser. Hur ett uppslag från 

Dagens Nyheters sportsidor kan se ut finns med som en faksimil bifogat i bilaga C. 

Dagens Nyheter lästes i snitt av över 600 000 personer om dagen under år 2016 

(Orvesto, 2017). 
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4 Tidigare forskning 
 

I det här kapitlet redovisas tidigare forskning inom ämnet som är relevant för vår studie. 

I slutet av kapitlet finns också ett sammanfattande avsnitt. 

 

4.1 Ulf Wallin - Sporten i spalterna 

 

Ulf Wallin (1998) publicerade en stor omfattande studie angående hur 

sportjournalistiken växt fram och utvecklats under 100-årsperioden mellan år 1895 till 

år 1995. Wallin granskade 26 000 artiklar under åren från sju svenska tidningar. Genom 

en kvantitativ innehållsanalys fick han fram ett omfattande resultat. Bland annat 

upptäckte han att fotboll, ishockey och friidrott var de dominerande sporterna på de 

svenska tidningarnas sportsidor under undersökningsperioden. Denna tidigare forskning 

är högst relevant för vår studie då det blir intressant att jämföra Wallins resultat med 

vårt resultat. Skillnaden på Wallins undersökning och vår studie är att Wallin har valt ut 

sju olika lokala tidningar samt att hans studie är betydligt mer omfattande än våran. Det 

är ändå intressant att se om och hur sportbevakningen skiljer sig mellan vår studie och 

Wallins undersökning. 

 

4.2 Sportens olika sidor: männens och de manliga sporternas revir 
 

Ulrika Andersson (2003) undersökte i forskningsprojektet “Publicistiska bokslut” vilka 

sporter som fick mest plats samt hur fördelningen mellan herr- och damidrott såg ut i tre 

svenska tidningar. Tidningarna hon undersökte var Piteå-Tidningen, Västerbottens-

Kuriren och Östgöta Correspondenten. Genom att undersöka respektive tidnings 

sportbilagor har hon fått fram resultat på vilka sportartiklar som tar plats på förstasidan, 

hur många artiklar det finns i tidningarna samt undersökte hur ofta kvinnor respektive 

män tog plats som huvudperson i texter samt bilder.  

 

Resultaten som Andersson (2003) kom fram till var att cirka 80 procent av alla artiklar 

handlade om herridrott i de tre tidningarna. Alltså var det bara cirka 20 procent av 

artiklarna som handlade om damidrott. Anderssons studie fick hon också fram ett  

resultat som visade att runt 85 procent av huvudpersonerna i sportartiklarna var män. 
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Den här tidigare forskningen är relevant och intressant för vår studie. Anderssons 

resultat blir intressant att jämföra med resultatet i vår studie just när det kommer till hur 

stor andel av artiklarna som handlar om män respektive kvinnor.  

  

4.3 Abalo och Danielsson - Förenaren och utestängaren 
 

Enligt Abalo och Danielsson (2004) är idrotten i stort sett en manlig domän. Männen 

dominerar på de flesta områden inom idrottens värld. Abalo och Danielsson (2004) 

skriver att idrotten produceras av män, handlar om män och riktar sig till män. Varför 

män får betydligt mycket mer plats i medierna anser Abalo och Danielsson är för att de 

flesta sportredaktionerna är överrepresenterade av män. Därför blir idrottsnyheter oftast 

manligt vinklade (Abalo & Danielsson, 2004). Svenska Sportjournalistförbundet har 

idag runt 700 medlemmar och av dem är cirka 15 procent kvinnor enligt Lisa 

Edwinsson, ordförande i SSF (personlig kommunikation, 9 december 2017). Den här 

siffran är inte helt exakt då flera av medlemmarna i SSF är passiva medlemmar och 

pensionärer men det är ändå så att kvinnor är en minoritet i sportjournalistbranschen 

precis som Abalo och Danielsson (2004) skriver.  

 

Detta kan kopplas till hur Hirdman (2001) beskriver att mannen historiskt sett har 

framställts som normen i samhället. Detta stämmer specifikt in på idrottens värld. 

Manliga idrottare behöver oftast inte göra något spektakulärt för att ta plats i 

tidningarna. Men för att kvinnliga idrottare ska få samma mediala utrymme krävs det att 

de presterar högre och står för något sensationellt (Abalo & Danielsson, 2004). Abalo 

och Danielssons studie är tretton år gammal, därför blir det intressant och relevant att se 

om vår studie pekar åt samma håll eller om det under de senaste åren blivit mer artiklar 

om kvinnliga idrottare.  

 

4.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Det har gjorts forskning om nyhetsvärdering tidigare, i ganska stor utsträckning. Men 

när det kommer till nyhetsvärdering inom sportjournalistik har inte lika mycket 

forskning gjorts. 
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Studien som Wallin (2008) gjort om sporten i spalterna är den mest omfattande 

undersökningen som gjorts. Wallin undersökte 100 år av sportjournalistik i sju svenska 

tidningar och fick bland annat resultatet att idrotterna fotboll, ishockey och friidrott 

dominerade i svenska tidningar. Wallins resultat blir intressant att jämföra med vår 

studie. Även om studien är runt tjugo år gammal och att vi undersöker olika typer av 

tidningar blir det intressant att se om det går att se några likheter eller skillnader. 

 

Andersson (2003) undersökte hur mycket utrymme manliga respektive kvinnliga 

idrottare fick i tre svenska tidningar. Hon undersökte bland annat vem som syntes på 

första sidan i tidningarna samt undersökte alla artiklar. Det som är mest relevant i 

hennes undersökning för vår studie är resultatet att cirka 80 procent av artiklarna i 

tidningarna handlade om män samt att 85 procent av artiklarna hade en man som 

huvudperson. Den här studien är relevant för att se om vi får fram ett liknande resultat 

när det kommer till hur mycket plats män och kvinnor får i DN:s och Aftonbladets 

sportbilagor.  

 

Abalo och Danielsson (2004) skriver att en stor anledning till att sportbilagorna är så 

mansdominerade är för att de flesta sportredaktioner är överrepresenterade av manliga 

journalister. De skriver att kvinnliga idrottare behöver prestera på en väldigt hög nivå 

och göra något sensationellt för att få samma mediala utrymme som manliga idrottare. 

Även denna tidigare forskning behandlar genus vilket också är en del av vår studie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

12 

5 Teoretiska utgångspunkter 
 

I det här kapitlet går vi igenom vilka olika teoretiska utgångspunkter vi har valt att 

använda oss av för att genomföra vår studie. I slutet presenteras också en kort 

sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna.  

 

5.1 Nyhetsvärdering och nyhetsurval  
 

En av de viktigaste uppgifterna en journalist har är att välja vad som kvalificerar sig 

som en nyhet och inte (Strömbäck, 2015). Eftersom att medierna väljer vad som blir till 

en nyhet skapas en verklighet som mottagaren utgår från. Medierna har därför stor makt 

när det kommer till vilken verklighetsuppfattning och opinionsbildning människorna får 

som tar del av nyheterna. Med nyhetsvärdering menas hur en potentiell nyhet värdesätts 

i de redaktionella arbetsprocesserna (Strömbäck, 2015). Något som förknippas med 

nyhetsvärdering är nyhetsurval vilket kan beskrivas vad som faktiskt publiceras som en 

nyhet i medierna (Strömbäck, 2015). Begreppen nyhetsvärdering och nyhetsurval 

påverkar hela tiden varandra beroende på olika faktorer, som i dessa sammanhang kallas 

för nyhetsfaktorer. Följande nyhetspunkter hävdar Strömbäck (2015) definierar vad som 

skapar en nyhet:  

 

Närhet:  

De nyheter som uppmärksammas brukar vara dem som befinner sig både tidsmässigt, 

kulturellt och geografiskt nära den egna publiken.  

Kändisskap och elitcentrering:  

Nyheter brukar handla om organisationer, nationer och personer som för mottagaren är 

välkända sedan tidigare.   

De institutionella agendorna:  

Nyheterna brukar kretsa kring politiska processer inom myndighetssfären.  

Avvikelse och sensation:  

Nyheten förmedlar något oväntat, avvikande eller sensationella uppgifter. Nyheten kan 

handla om både positiva och negativa händelser. Det viktiga är att den förmedlar något 

oväntat.  
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Risker och hot:  

En nyhet har en benägenhet att handla om händelser eller frågor som på något sätt kan 

vara ett hot eller innebära en risk för en viss grupp eller hela samhället.  

Kontinuitet:  

Man tenderar att följa upp en tidigare redan förmedlad nyhet med nya uppgifter. Olika 

medier väljer ofta att berätta om nyheter som redan är etablerade på deras dagordning 

(Strömbäck, 2015). 

 

Genom dessa faktorer kan man definiera vad som blir en nyhet och varför. Kritik har 

dock riktats mot dessa nyhetsfaktorer för att nyhetsbevakningen anses vara en komplex 

värld där det inte går att helt bestämma vad som blir en nyhet (Strömbäck, 2015). 

Strömbäck (2015) menar att det inte går att identifiera trender inom 

nyhetsrapporteringen genom att analysera mediernas innehåll om man inte ser 

verkligheten som nyheten kommer från. Det är först när man kan förstå verkligheten 

som man kan se om nyheterna formas av nyhetsfaktorerna. 

 

Om vi för över dessa nyhetsfaktorer till vårt forskningsområde sportjournalistik, kan vi 

se att nästan alla faktorer är kompatibla med detta område. Den faktor som inte passar in 

i sportjournalistikens värld är “De instituella agendorna”. Denna faktor menar 

Strömbäck (2015) påverkar nyheter som handlar om politik och myndigheter. Det finns 

nyheter inom sportjournalistiken som har politiska inslag och kommer från olika 

myndigheters beslut men det är inte så vanligt förekommande. De andra fem punkterna 

är alla vanligt förekommande faktorer till att en sportnyhet skapas. Den större delen av 

alla sportnyheter som får utrymme i medierna bidrar med information som faller under 

punkten “ Avvikelse och sensation”. I sportens värld går det inte en dag utan att flera 

sensationella eller avvikande nyheter tar plats i medierna. Nyhetsfaktorn “kontinuitet” 

passar bra in i sportjournalistikens nyhetsvärdering då matcher och sportevenemang 

återkommer dagligen vilket gör det lätt för journalister att kontinuerligt rapportera kring 

dessa händelser. 

 

“Närheten” är även den en stor faktor i sportjournalistiken. Vart idrottaren eller 

idrottslaget kommer ifrån är helt avgörande för om nyheten ska publiceras eller inte. 

Nyhetsfaktorn “Kändisskap och elitcentrering” har också en stor betydelse i 

nyhetsvärdering inom sportjournalistik då nyheterna ofta handlar om stora 
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världsstjärnor som är kända över hela världen. “Risker och hot” är även det en 

nyhetsfaktor som kan förknippas med sportjournalistiken. Den har dock inte en lika 

central roll som i nyhetsvärdering kring allmänna nyheter. Vid rapportering kring 

exempelvis huliganism har denna nyhetsfaktor en betydelse i nyhetsvärdering inom 

sportjournalistiken. 

 

5.2 Institutionella nyhetsvärderingar och normativ isomorfism  
 

En nyhet i ett visst medium behöver inte bli en nyhet i ett annat medie. Detta beror på 

mediets egenskaper påverkar själva nyhetens värde (Ghersetti, 2012). En händelse 

passar bara in i en viss typ av medium och blir därför inte uppmärksammad som en 

nyhet i andra medier. Den plats eller tid som nyheten får beroende på i vilket medium 

nyheten publiceras i påverkas också av vad för typ av nyhet det är (Ghersetti, 2012). 

Den redaktionella strukturen inverkar även vad som kommer att anses vara en nyhet och 

vilket utrymme nyheten ska få. En viss typ av redaktionell struktur kan vara inriktad på 

att rapportera om en speciell kategori av nyheter. Redaktionerna är redan förberedda på 

vilka nyheter de vill uppmärksamma och har utefter det format sin organisation 

(Ghersetti, 2012). En prioritering på exempelvis sportnyheter kommer leda till att fler 

sporthändelser kommer att uppmärksammas. Detta innebär i sin tur att nyheter som inte 

ingår i det prioriterade området kommer att hamna utanför nyhetsflödet (Ghersetti, 

2012). Något som också påverkar nyhetsvärdering är att de olika 

medierorganisationerna tillsammans skapar en social institution (Strömbäck, 2015). 

Med detta menar Strömbäck att organisationernas strukturer, resurser, värderingar och 

normer leder till att instution mellan medieorginastionerna bildas. Detta leder till att 

tidningar som Dagens Nyheter och Aftonbladet i stor utsträckning kommer att 

rapportera om liknande eller samma nyheter (Strömbäck, 2015).  

 

Detta kopplar vi till vad Bolman och Deal (2015) kallar för normativ isomorfism vilket 

innebär att människor med liknande bakgrunder och utbildningar får liknande 

värderingar och normer. Detta innebär att journalisterna tar med sig normer och 

värderingar in i organisationerna från sina respektive utbildningar. På sikt kommer detta 

innebära att tidningar som Dagens Nyheter och Aftonbladet kommer att ha liknande 

journalister vilket i sin tur bidrar till liknande nyhetsvärdering. Det ska bli intressant att 

få svar på om detta också gäller nyhetsvärdering inom sportjournalistik som vår studie 
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handlar om. Normativ isomorfism ser vi som ett relevant begrepp det inte forskats 

speciellt mycket kring inom journalistiken. 

 

Enligt Strömbäck (2015) är det stor sannolikhet att medier inom samma nyhetskategori 

som till exempel morgon- och kvällstidningar rapporterar om liknande nyheter samt ger 

nyheten lika stort utrymme. Detta är en intressant slutsats med tanke på att vår forskning 

kretsar kring nyhetsvärdering i tidningarna Dagens Nyheter och Aftonbladet. Där 

Dagens Nyheter är en morgontidning medan Aftonbladet är en kvällstidning. Kan detta 

innebära att det finns en viss skillnad i nyhetsvärdering mellan tidningarna bara för att 

Dagens Nyheter och Aftonbladet tillhör två olika kategorier. 

 

5.3 Hvitfelts nyhetsvärderingsformel 
 

Eftersom att vi ska göra en kvantitativ innehållsanalys angående vad Dagens Nyheter 

och Aftonbladet väljer att publicera i deras sportbilagor kommer vi att utgå från Håkan 

Hvitfelts nyhetsvärderingsformel. Vad är det egentligen som krävs för att att något ska 

bli en nyhet? Enligt Hvitfelts nyhetsvärderingsformel är det tio punkter som avgör de 

olika mediernas nyhetsurval (Hadenius & Weibull, 2005). Desto fler punkter som en 

händelse och nyhet behandlar desto större chans är det att den får plats i mediernas 

urval. De tio punkterna som Hvitfelt syftar på är följande:  

          

1. Politik, ekonomi, samt brott och olyckor och 

2. om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd till 

3. händelser och förhållanden som 

4. är sensationella och överraskande, 

5. handlar om enskilda elitpersoner och 

6. beskrivs tillräckligt enkelt men 

7. är viktiga och relevanta, 

8. utspelas under kort tid men som en del av ett tema 

9. samt har negativa inslag 

10. och har elitpersoner som källor (Hadenius & Weibull, 2005).   

 

De här tio punkterna menar alltså Hvitfeldt ligger till grund för vad som blir en nyhet. 

En händelse ska bland annat vara sensationell och gärna handla om elitpersoner. Det är 
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dock väldigt sällan en nyhet uppfyller alla dessa kriterier.  Genom att arbeta utifrån 

Hvitfeldts nyhetsvärderingsformel hoppas vi kunna identifiera vilka faktorer som 

påverkar vilka sporter som får mest utrymme. När vi utgår från Hvitfeldts 

nyhetsvärderingsformel är det speciellt vissa punkter som vi har valt att fokusera på och 

som är applicerbara på idrotten och sportjournalistiken. De punkter som framför allt är 

applicerbara till vår studie är följande: 

 

1. Geografiskt eller kulturellt avstånd. 

2. Händelser och förhållanden som är sensationella och överraskande. 

3. Nyheter som behandlar enskilda elitpersoner 

4. Beskrivs tillräckligt enkelt. 

5. Har negativa inslag. 

6. Händelser som har elitpersoner som källor. 

 

Hvitfelts och Strömbäcks tankar om nyhetsvärdering visar sig vara ganska lika. Båda 

menar att det geografiska avståndet till en händelse spelar stor roll. Vad som händer här 

i Sverige får därför större uppmärksamhet i svenska tidningar än vad som händer i 

övriga världen. Båda är också överens om att elitcentrering och kändisskap påverkar 

nyhetsinnehållet. Nyheter om personer som är välkända för allmänheten lockar till 

läsning menar Strömbäck (2015). En annan viktig sak som påverkar vad som blir en 

nyhet är när det inträffar sensationella händelser. När det händer något oväntat och som 

inte hör till det vanliga får det oftast stort utrymme i tidningarna. Hur det här återspeglas 

inom sportjournalistik är något som vi undersöker närmare i vår egna empiriska studie. 

Nyhetsvärdering handlar också om genusteoretiska perspektiv men det återkommer vi 

mer till i kapitel 5.5. 

 

5.4 Dahléns teori om sportjournalistiken som institution 

 

I Peter Dahléns bok “Sport och medier” (2008) redogör Dahlén för vad det är som styr 

innehållet i sportjournalistiken. Han menar att det är de stora proffsidrotterna som får 

mest utrymme inom sportjournalistiken samtidigt som de mindre kommersiella 

idrotterna får mindre utrymme (Dahlén, 2008). Dahlén menar att det först och främst är 

de ekonomiska faktorerna som bestämmer vad läsarna får ta del av på tidingarnas 

sportsidor. Dahlén tror att detta legitimerar olika maktintressen som i sin tur gör det 
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naturligt för tidningarna att mestadels bevaka de största sporterna. Till exempel är stora 

idrotter som fotboll och ishockey mer kommersiella och därför är det inte 

häpnadsväckande att det skrivs mycket om just de idrotterna i svenska tidningar.  

Den här teorin om sportjournalistiken som institution är relevant för vår undersökning 

då vi vill se om det går att hitta ett mönster på likheter och skillnader beroende på om 

det är en morgontidning eller kvällstidning.  

 

5.5 Genus i medierna 

 

I vår studie undersöker vi även hur mycket plats manliga respektive kvinnliga idrottare 

får i Dagens Nyheter och Sportbladet. För att göra detta kommer vi utgå från genusteori. 

Genus ökar förståelsen för olika maktrelationer baserade på bland annat sexuell 

läggning, kön, etnicitet och religion (Roosvall & Widestedt 2015).  

 

Idrottsvärlden är enligt Abalo & Danielsson (2004) en manlig domän. Sportens värld är 

och har historiskt sett alltid varit kraftigt överrepresenterad av män. Även om fler och 

fler kvinnor idrottar idag jämfört med för 100 år sedan så kan fortfarande kvinnorna ses 

som en anomalitet inom idrottsvärlden. Enligt Hirdman (2001) är det mannen som är 

normen. Detta gäller inte minst inom idrotten. Manliga idrottare och dess prestationer 

betraktas som mer värdefulla (Hirdman 2001). För att kvinnliga idrottare ska ta plats i 

medierna krävs det att de har stått för en speciell prestation eller gjort något 

sensationellt. För att män ska få plats i medierna krävs egentligen inget sensationellt, 

även om det ger ett större genomslag (Abalo & Danielsson, 2004). Med tanke på vårt 

undersökningsområde är det högst relevant att angripa vår studie med hjälp av 

genusteori för att få svar på hur det verkligen ser ut med jämställdheten i dagens 

svenska sportjournalistik. 

 

5.6 Sammanfattning 
 

Jesper Strömbäck och Håkan Hvitfelts nyhetsvärderingsteorier om vad som krävs för att 

något ska bli en nyhet har liknande drag. Båda menar att geografisk närhet, 

sensationella händelser och elitpersoner är faktorer som spelar in. 
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Dahlén (2008) skriver i sin bok ”Sport och medier” att det är de stora kommersiella 

proffsidrotterna som får mest utrymme i sportjournalistiken. Han skriver att det är de 

ekonomiska faktorerna som avgör vad som får plats på tidningarnas sportsidor. Detta 

tror han i sin tur legitimerar olika maktintressen som i sin tur gör det naturligt för 

tidningarna att till största del bevaka de största ligorna och idrotterna samtidigt som de 

mindre kommersiella idrotterna uppmärksammas mindre. 

 

Abalo och Danielsson (2004) beskriver idrottsvärlden som en manlig domän. De skriver 

att idrotten produceras av män, handlar om män och riktar sig till män. För att kvinnliga 

idrottare ska ta plats i medierna krävs det att de har gjort en speciell prestation eller 

något sensationellt samtidigt som manliga idrottare ofta tar plats ändå.  
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6 Metod  
 

Följande kapitel beskriver vi vilken metod som har använts för att genomföra den här 

studien. Dessutom går vi igenom vilka avgränsningar och urval vi gjort under 

framtagandet av vårt empiriska material. Vi tar också upp vilka metodproblem som har 

uppstått under genomförandet av studien.      

 

6.1 Kvantitativ innehållsanalys 

 

Som metod för vår studie valde vi att genomföra en kvantitativ innehållsanalys. En 

kvantitativ innehållsanalys är enligt Nilsson (2015) en bra metod när man ska analysera 

stora empiriska material. Att använda sig av kvantitativa metoder är också fördelaktigt 

när man vill sätta siffror på det empiriska materialet (Eliasson, 2010).  

 

Vår forskningsfråga handlar om mängder och analysera hur och om det skiljer sig åt 

inom sportjournalistiken. Sett till vår forskningsfråga så är den kvantitativa ansatsen 

mer lämplig än den kvalitativa ansatsen. En kvalitativ analys kan vara en fördel när man 

till exempel vill undersöka hur något framställs. Men eftersom att detta inte var fallet i 

vår studie föll det sig naturligt att använda en kvantitativ ansats. Efter att ha granskat 

tidigare forskning har vi också upptäckt att liknande studier använder sig av kvantitativa 

innehållsanalyser.  

Vår forskningsfråga var följande: 

 

1. Hur skiljer sig nyhetsvärdering inom sportjournalistik åt beroende på om det är 

morgon- eller kvällspress? 

 

Det vi ville ha svar på i vår forskningsfråga är om och hur nyhetsvärdering skiljer sig åt 

inom sportjournalistik beroende på om det är morgon- eller kvällspress. Genom att vi 

använde oss av en kvantitativ innehållsanalys kunde vi ta fram och analysera ett stort 

material från både tidningen Dagens Nyheter och Aftonbladet. När vi sedan 

sammanställt statistik, kunde vi sedan enkelt se resultaten från de båda tidningarna 

genom att använda oss av tabeller. På så sätt kunde vi få fram resultat kring hur 

nyhetsvärdering inom sportjournalistiken skiljer sig åt mellan Dagens Nyheter och 

Aftonbladet.  
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För att operationalisera vår huvudfrågeställning använde vi oss också av två 

underfrågeställningar som var följande: 

 

1A. Vilka idrotter får mest mest artiklar i DN och Sportbladet? 

1B. Hur ofta finns män respektive kvinnor representerade i tidningarnas sportbilagor? 

   

I vår studie undersökte vi vilka idrotter som fick mest plats samt hur fördelningen 

mellan kvinnor och män ser ut. Genom att vi använde oss av en kvantitativ 

innehållsanalys som metod underlättade det för oss att få svar på våra operationaliserade 

underfrågeställningar.  

 

6.2 Material 
 

Vårt empiriska material hämtade vi från totalt 24 tidningar. Tolv söndagstidningar från 

Dagens Nyheter och tolv söndagstidningar från Aftonbladet. Dessa valde vi ut från året 

2016 där en tidning från varje månad valdes ut. Med hjälp av vårt kodschema, som går 

att se i bilaga B, fick vi ett material på totalt 560 artiklar. Av de 560 artiklarna hämtades 

totalt 325 artiklar från Aftonbladets tidningar och 235 från Dagens Nyheter. 

Anledningen till att vi fick fler artiklar från Aftonbladet i vårt empiriska material var 

sportsidorna var fler hos Aftonbladet än hos Dagens Nyheter. 

 

Materialet hämtades in från mediearkivet Retriever. Genom att söka på de valda 

datumen och avgränsa till tidningarna Dagens Nyheter och Aftonbladet fick vi fram de 

sportsidor som var nödvändiga för oss för att ta fram vårt empiriska material. 

 

6.3 Avgränsningar och urval 

 

För att ta fram vårt empiriska material gjorde vi ett strategiskt och begränsat urval från 

tidningarnas respektive sportbilaga. Forskningsproblemet är avgörande för vilken typ av 

urval man ska göra (Nilsson, 2010). När man gör sitt urval ska målet vara att få bästa 

möjliga material med bästa möjliga förutsättningar för att få fram en representativ bild 

av det problemområde som ska belysas (Nilsson, 2010). Då måste man också ta hänsyn 

till studiens budget och tidsram. Att undersöka alla utgivna tidningar under 2016 hade 



  
 

21 

varit det optimala för att få fram en så precis och rättvis bild som möjligt. Att göra detta 

var dock inte genomförbart i vårt fall med tanke på tiden det tar att koda samt att den 

avsatta tiden för vår studie endast var tio veckor. Därför behövde vi göra ett strategiskt 

och begränsat urval för att på så sätt ändå få fram en bra grund till vår studie. 

Framtagandet av vårt empiriska material avgränsade vi därför till tolv upplagor för 

respektive tidning. Totalt blev det alltså tolv sportbilagor från Aftonbladets Sportbladet 

och tolv sportdelar från Dagens Nyheter att undersöka. Vårt empiriska material bestod 

alltså av totalt 24 tidningar vilket vi anser vara ett helt tillräckligt och starkt underlag för 

den här studien.  

 

Sportens värld är samtidigt också årstidsbaserad. Till exempel är den svenska 

ishockeysäsongen, SHL, aktiv från mitten av september till slutet av april. Medan den 

svenska fotbollssäsongen, allsvenskan, är aktiv från början av april till slutet av 

november. Detta är något vi valt att ta hänsyn till när vi gjorde våra avgränsningar och 

urval. För att få fram en så rättvis bild som möjligt över hur det ser ut i Dagens Nyheter 

och Aftonbladet valde vi därför ut en upplaga från respektive tidning varje månad. 

Genom att göra det här urvalet täcker vi in hela året och alla säsonger i de olika 

idrotterna. Om vi inte hade gjort denna avgränsning hade eventuellt vårt resultat blivit 

missvisande. Om vi till exempel slumpmässigt valt ut tidningar hade kanske merparten 

exempelvis givits ut under vinterhalvåret och sporter som ishockey och skidor 

dominerat i tidningarna.  

 

De tidningar i varje månad som vi valde ut till vår undersökning var de som var utgivna 

den första söndagen varje månad. Vi valde just söndagsbilagorna för att 

sporthändelserna oftast sker på helgdagarna. Förr i tiden var nästan alla sportevenemang 

och matcher förpackade till helgerna. Nu för tiden så är det matcher nästan varje dag 

både i Sverige och internationellt. Men trots allt så är det fortfarande på lördagar och 

söndagar som är mest händelserika inom sportens värld. Vi har dessutom valt att 

avgränsa oss från artiklar som endast handlar om spel. Den typen av artiklar handlar 

oftast om antingen spel på trav eller spel på olika matcher i sportvärlden. Vi ansåg inte 

att dessa artiklar är av journalistiskt intresse. Däremot tog vi med artiklar som handlade 

om trav där hästen eller kuskens idrottsliga prestation stod i centrum.  
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Genom att undersöka söndagsbilagorna får vi en övergripande statistik bild av vilka 

typer av sportnyheter som publiceras på sportsidorna. Vi valde att göra på detta sättet 

just för att få en rättvis bild av både vinteridrotter och sommaridrotter. Anledningen till 

att vi valde att undersöka tidningar från 2016 var för att det var ett år med många stora 

idrottsmästerskap. Datumen som vi valde att undersöka blev därför följande: 

 

160103 – Söndag   160703 – Söndag  

160207 – Söndag   160807 – Söndag  

160306 – Söndag    160904 – Söndag  

160403 – Söndag   161002 – Söndag  

160501 – Söndag   161106 – Söndag  

160605 – Söndag   161204 – Söndag  

 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att utifrån våra förutsättningar så anser vi att 

den här studien tillför något till forskningen. Metoden tillsammans med materialet, 

urvalet, den tidigare forskningen och kodschemat gör att vi får fram ett resultat som är 

relevant och intressant för forskningen. Det hade självklart gått att genomföra en större 

och mer omfattande studie inom det här området men sett till tiden vi har haft på oss 

passade det här omfånget bra till vår studie. 

 

6.4 Om kodschemat för vår kvantitativa innehållsanalys 

 

För att vi skulle kunna undersöka hur nyhetsvärdering inom sportjournalistik skiljer sig 

åt beroende på om det är morgon- eller kvällspress så använde vi oss, som tidigare 

nämnt, av en kvantitativ innehållsanalys. För att operationalisera våra frågeställningar 

och vårt syfte upprättade vi därför ett kodschema med totalt åtta olika variabler. Dessa 

variabler valdes noggrant ut för att ge oss ett pålitligt kodschema för att på ett bra sätt 

kunna granska vårt empiriska material som i sin tur hjälper oss att svara på 

frågeställningarna. Variablerna som valdes ut blev därför: 

 

V1: Kod för artikel  V5: Artikelstorlek 

V2: Tidning   V6: Idrott 

V3: Datum   V7: Kön 

V4: Rubrik   V8: Lagidrott/Individuell idrott 
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I bilaga A presenteras kodinstruktionerna till kodschemat. Där ges en ingående 

förklaring till varje variabel och en beskrivning till hur vi gått till väga när vi gjort vår 

analys. I bilaga B presenteras själva kodschemat. 

 

6.5 Metodkritik 
      

Den kvantitativa innehållsanalysen har fått kritik för att man förlorar helhetsbilden kring 

frågeställningen då man mest är intresserad av att analysera vissa delar av innehållet 

(Nilsson, 2010). Kvalitativt orienterade forskare har gett metoden kritik för att inte gå in 

på djupet kring ämnet man undersöker. Genom att använda sig av en kvantitativ 

innehållsanalys är också risken stor att missa nyanser, perspektiv och olika värderingar. 

Dessa variabler är enklare att upptäcka om man använder sig av en kvalitativ studie 

(Nilsson, 2010).  

 

Kritiken mot den kvantitativa innehållsanalysen var något vi hade i åtanke när vi 

genomförde vår studie. Vi var väl medvetna med att vår studie inte går in på djupet i 

vårt valda undersökningsområde. För att få en bättre kunskap där nyansering och 

ingående kännedom om hur företeelser hänger samman hade vi behövt använda oss av 

någon form av kvalitativ ansats (Nilsson, 2010). Däremot hade vi genom en kvalitativ 

undersökning inte haft tiden till att undersöka 560 olika artiklar och på så sätt eventuellt 

förlorat bredd och generaliserbarhet i undersökningen. Det optimala hade på ett sätt 

varit att göra en undersökning som hade haft både en kvantitativ och en kvalitativ 

ansats. Sett till vår forskningsfråga och tidsramen vi hade på oss för att genomföra den 

här studien så anser vi ändå att en kvantitativ innehållsanalys var det rätta valet för oss. 

Vår forskningsfråga handlade trots allt inte om hur något gestaltas inom journalistiken 

utan hur nyhetsvärdering inom sportjournalistik ser ut. 

 

Vi har under genomförandet av den här studien inte haft några speciellt stora 

metodologiska problem. Vi hade dock ett problem som handlade om inhämtningen av 

vårt empiriska material från tidningen Dagens Nyheter. Vi använde oss av mediearkivet 

Retriever som är en databas med tidningar. Problemet som uppstod med Dagens 

Nyheter var att det inte gick att bläddra mellan sidorna i arkivet utan vi fick istället söka 

fram sidorna var och en för sig, något som stundtals försvårade vårt arbete då vissa 

sidor var svårare att hitta än andra. Detta gjorde att kodningen av Dagens Nyheter tog 

betydligt längre tid än Aftonbladet där vi inte hade några problem alls.  
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6.6 Studiens giltighet och trovärdighet 

 

När man gör en studie är det viktigt att reliabiliteten och validiteten är hög. Att en studie 

har hög reliabilitet innebär att den har hög trovärdighet. Helt enkelt att studien inte 

bygger på felaktiga analyser av det empiriska materialet (Eliasson, 2010). Reliabiliteten 

handlar alltså om hur pålitlig undersökningen egentligen är (Eliasson, 2010). Är 

reliabiliteten hög betyder det att man kan upprepa undersökningen och få fram samma 

resultat som tidigare. Det är viktigt att andra människor ur ett vetenskapligt perspektiv 

kan granska studiens empiriska material och se att uppgifterna som studien bygger på 

stämmer (Eliasson, 2010). Om det inte går att undersöka vad slutsatserna är byggda på 

förlorar studien sin vetenskapliga trovärdighet. För att öka undersökningens reliabilitet 

har vi valt att använda oss av Holstis reliabilitetstest (1969). 

 

6.6.1 Holstis reliabilitetstest  

 

För att öka vår reliabilitet och med det indirekt även få hög validitet använder vi oss av 

Holstis reliabilitetstest. Detta test går ut på att se om olika kodande personer utifrån ett 

kodschema kan uppnå liknande resultat. I vårt fall har först en av oss kodat Aftonbladets 

sportbilaga som gavs ut den 3 oktober 2016 med hjälp av vårt framtagna kodschema (se 

bilaga B). Sedan kodade den andra av oss samma bilaga med hjälp av samma 

kodschema. Därefter använde vi oss av Holstis reliabilitetstest (1969). Vårt test innehöll 

115 olika svar där vi i 15 av fallen hade svarat olika. Med hjälp av Holstis formel kunde 

vi sedan få fram ett resultat på hur hög reliabilitet vår studie hade. Holstis formel ser ut 

enligt följande: 

 

PAo = 2A/ (N1+N2) 

 

“PAo” visar vilken procentuell likhet vi hade i våra svar. “A” är antalet svar som vi 

båda kodat lika på samt “N1” och “N2” är antalet svar var och en av oss kodat. 

Uträkningen för vårt test blev alltså följande: 

 

86,9 = 2 x 100 / 115 + 115 

 

Vårt resultat i reliabilitetstestet visar alltså att vi svarat likadant i nästan 87 procent av 

fallen vilket anses som en hög grad av reliabilitet.  
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En annan faktor som ökar vår studies reliabilitet är att vi under alla kodtillfällen satt 

bredvid varandra. Då kunde vi diskutera med varandra så fort det dök upp några 

oklarheter. Detta anser vi var viktigt då det hjälpte oss att klara ut eventuella 

frågetecken. 

 

6.6.2 Validitet  

 

Validitet innebär om undersökningen som genomförts verkligen mäter det som den 

säger att den ska mäta (Eliasson, 2010). Ska man till exempel göra ett intelligenstest så 

ska det mäta intelligensen och inte något annat (Thurén, 2007). För att uppnå en hög 

validitet måste först reliabiliteten i undersökningen vara hög. Validiteten påverkas också 

av vilka forskningsfrågor som ska besvaras. Det är först när man är helt på det klara 

med vilka frågor din forskning ska svara på, som hög validitet kan uppnås (Eliasson, 

2010).  

 

Validiteten i vårt fall anser vi vara hög. Dels är vår reliabilitet hög vilket är en 

förutsättning för att validiteten ska kunna vara hög. Dels undersöker vår studie vad den 

från början var menad att undersöka. Vi ville undersöka hur nyhetsvärdering inom 

sportjournalistik skiljer sig åt beroende på om det är morgon- eller kvällspress. 

Dessutom ville vi granska vilka idrotter som fick mest plats i tidningarna samt hur 

fördelningen mellan artiklar om män och kvinnor såg ut. Genom vår studie kommer vi 

troligen få svar på vårt syfte vilket borde tyda på en hög validitet. 
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7 Resultatredovisning 
 

I följande kapitel redovisas resultaten av den kvantitativa innehållsanalysen. Resultaten 

redovisas i form av tabeller med återkopplande kommentarer kring tabellernas centrala 

resultat. 

 

Resultaten från vår kvantitativa innehållsanalys kommer i detta kapitel att redovisas i 

form av olika tabeller. Anledningen till att det presenteras i tabeller är för att det enkelt 

ska gå att utläsa kategorierna och de olika resultaten. Totalt redovisas resultaten via åtta 

olika tabeller. I tabellerna redovisas både antalet artiklar samt procentandelen. Vi gör på 

det här sättet för att det ska vara tydligt och enkelt att läsa av resultaten. Med hjälp av 

procenttalen är det enklare att se hur stor andel artiklar som till exempel inkluderar män 

respektive kvinnor. 

 

Totalt är resultaten hämtade från tolv nummer av respektive tidning. Det resulterade i 

325 undersökta artiklar från tidningen Aftonbladet och 235 från Dagens Nyheter. 

 

7.1 Idrotter i Aftonbladet 
 

I den första tabellen (tabell 1) presenteras vilka idrotter som Sportbladets artiklar 

handlar om. Idrotterna presenteras i ordning där idrotten som det skrivs mest om, 

fotboll, hamnar överst och sedan i fallande ordning. 
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Tabell 1 - Idrotter i Aftonbladet 
 

Idrott Antal artiklar Procentandel 

Fotboll 138 42,5% 

Ishockey 81 24,9% 

Längdskidor 16 4,9% 

Motorsport 14 4,3% 

Handboll 12 3,7% 

Simsport 9 2,8% 

Trav 9 2,8% 

Ej tillämpbar 7 2,2% 

Friidrott 6 1,8% 

Tennis 5 1,5% 

Bandy 5 1,5% 

Kampsport 5 1,5% 

Innebandy 4 1,2% 

Basket 4 1,2% 

Golf 2 0,6% 

Ridsport 2 0,6% 

Amerikansk fotboll 2 0,6% 

Bordtennis 1 0,3% 

Cykling 1 0,3% 

Gymnastik 1 0,3% 

Annan idrott 1 0,3% 

Alpint 0 0,0% 

Handikappidrott 0 0,0% 

Totalt antal artiklar 325 100,0% 

N=325 
   

Resultaten från Aftonbladet visar klart och tydligt att fotboll är den sporten som det 

skrivs mest om. Totalt skrevs det 138 artiklar som handlade om fotboll vilket 

motsvarade 42,5 procent av de undersökta artiklarna. Det här resultatet var något som 

inte var helt oväntat och det fanns med artiklar om fotboll i alla de tolv tidningar vi 

undersökte. Även om fotbollssäsongen här i Sverige inte håller på året runt så är de 

stora europeiska ligorna aktiva under andra perioder. Den idrotten som det skrevs näst 

mest om var ishockey vilket vi anser var ett väntat resultat med tanke på sportens 

popularitet i Sverige. Något som vi tycker är anmärkningsvärt med resultaten från 

Aftonbladet är att det inte skrevs en enda artikel om alpint. Alpina tävlingar anordnas 
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ofta på lördagar och söndagar vilket åtminstone borde resulterat i några skrivna artiklar 

under de söndagsbilagorna som vi undersökte. 

 

7.2 Idrotter i Dagens Nyheter 

 

I följande tabell (tabell 2) redovisas vilka idrotter som artiklarna i Dagens Nyheter 

handlar om. Även i den här tabellen redovisas den mest omskrivna idrotten längst upp 

och resterande idrotter i fallande ordning beroende på antal artiklar. 

 

Tabell 2 - Idrott i Dagens Nyheter 
 

Idrott Antal artiklar Procentandel 

Fotboll 77 32,8% 

Ishockey 25 10,6% 

Ej tillämpbar 14 6,0% 

Annan idrott 13 5,5% 

Handboll 12 5,1% 

Längdskidor 11 4,7% 

Simsport 10 4,3% 

Motorsport 10 4,3% 

Trav 9 3,8% 

Tennis 8 3,4% 

Friidrott 7 3,0% 

Golf 5 2,1% 

Alpint 5 2,1% 

Innebandy 5 2,1% 

Ridsport 4 1,7% 

Cykling 4 1,7% 

Basket 3 1,3% 

Bandy 3 1,3% 

Kampsport 3 1,3% 

Gymnastik 2 0,9% 

Handikappidrott 2 0,9% 

Amerikansk fotboll 2 0,9% 

Bordtennis 1 0,4% 

Totalt antal artiklar 235 100,0% 

N=235 
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Resultaten från tabell 2 visar att det skrivs mest artiklar om fotboll i Dagens Nyheter. 77 

av totalt 235 artiklar handlar om fotboll vilket motsvarar nästan en tredjedel av de 

undersökta artiklarna. Det är egentligen ingen annan idrott som är i närheten av fotboll i 

Dagens Nyheter. Den näst mest omskrivna idrotten är ishockey men är ändå en bra bit 

bakom fotboll. 25 artiklar handlade om ishockey vilket motsvarar lite mer än tio 

procent. Utöver fotboll och ishockey som dominerar, så är resterande 133 artiklar 

utspridda bland andra idrotter. 

 

Värt att notera är att kategorin ”Ej tillämpbar” hamnade på en fjärdeplats i tabellen 

vilket betyder att det fanns relativt många artiklar som inte direkt gick att koppla till 

någon specifik idrott. Ett exempel på en artikel som hamnade under den här kategorin är 

bland annat ett längre reportage som handlade om doping inom idrotten. Kategorin 

”Annan idrott” hamnade också högt upp i tabellen och där placerades artiklar som 

handlar om mindre idrotter som triathlon, segling och maraton in. 

 

7.3 Könsfördelning i Aftonbladet 
 

I följande tabell (tabell 3) redovisas hur många artiklar i Aftonbladet som handlar om 

män respektive kvinnor. I tabellen finns fyra olika kategorier där ”Båda” och ”Ej 

tillämpbar” är ett komplement till om artiklarna inte rakt av kan placeras in i någon av 

de översta två kategorierna. 

 

Tabell 3 - Könsfördelning Aftonbladet 
 

Kön Antal artiklar Procentandel 

Man 276 84,9% 

Kvinna 43 13,2% 

Båda 6 1,8% 

Ej tillämpbar 0 0,0% 

Totalt antal artiklar 325 100,0% 

N=325 
   

Resultatet från Aftonbladet (tabell 3) visar tydligt att de flesta artiklarna som undersökts 

i Aftonbladet handlar om män. Totalt 276 av de 325 artiklarna handlade om män och 

manliga idrottare vilket motsvarar nästan 85 procent. Bara dryga tretton procent av 

artiklarna handlade om kvinnor. Vi förväntade oss baserat på egna erfarenheter och vår 
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arbetshypotes att artiklar om män skulle dominera i Aftonbladet men vi förväntade oss 

inte att de skulle vara så stor skillnad mot artiklar som handlade om kvinnor. 

 

7.4 Könsfördelning i Dagens Nyheter 

 

Den här tabellen (tabell 4) är precis likadan som föregående (tabell 3) med skillnaden att 

resultaten från Dagens Nyheter presenteras. Procentandelen presenteras längst till höger 

och antalet artiklar bredvid den. 

 

Tabell 4 - Könsfördelning Dagens Nyheter 

Kön Antal artiklar Procentandel 

Man 157 66,8% 

Kvinna 52 22,1% 

Båda 20 8,5% 

Ej tillämpbar 6 2,6% 

Totalt antal artiklar 235 100,0% 

N=235 
   

Resultaten från Dagens Nyheter (tabell 4) visar att artiklar om män dominerar i 

tidningens sportsidor. Runt två tredjedelar av de undersökta artiklarna i Dagens Nyheter 

handlar om män. Totalt motsvarar det 157 av 235 artiklar. Artiklar som handlar om 

kvinnor står för en betydligt lägre andel. Totalt är 52 artiklar som handlar om kvinnor 

vilket motsvarar lite mer än en femtedel. 20 av artiklarna handlar om både män och 

kvinnor vilket motsvarar 8,5 procent. 

 

7.5 Idrott och kön i Aftonbladet 

 

I följande tabell (tabell 5) redovisas om de undersökta artiklarna i Aftonbladet handlar 

om män eller kvinnor kopplat till vilken idrott artiklarna handlar om. Tabellen är 

utformad på det sättet att den mest omskrivna idrotten är längst upp och övriga idrotter 

presenteras sedan i fallande ordning. Under varje kategori presenteras hur många 

artiklar som handlade om en specifik idrott, hur många av de artiklarna som handlade 

om män eller kvinnor samt procentandelen på resultatet. Antal artiklar presenteras 

överst och under återfinns procentandelen. 
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Tabell 5 - Aftonbladet idrott och andel män och kvinnor

Idrott Man Kvinna Båda Ej tillämpbar Totalt

Fotboll 129 9 0 0 138

93% 7% 0% 0% 100%

Ishockey 79 2 0 0 81

98% 2% 0% 0% 100%

Längdskidor 9 5 2 0 16

56% 31% 13% 0% 100%

Motorsport 13 0 1 0 14

93% 0% 7% 0% 100%

Handboll 7 5 0 0 12

58% 42% 0% 0% 100%

Simsport 1 8 0 0 9

11% 89% 0% 0% 100%

Trav 8 1 0 0 9

89% 11% 0% 0% 100%

Ej tillämpbar 4 2 1 0 7

57% 29% 14% 0% 100%

Friidrott 2 3 1 0 6

33% 50% 17% 0% 100%

Tennis 2 3 0 0 5

40% 60% 0% 0% 100%

Bandy 5 0 0 0 5

100% 0% 0% 0% 100%

Kampsport 3 2 0 0 5

60% 40% 0% 0% 100%

Innebandy 3 0 1 0 4

75% 0% 25% 0% 100%

Basket 3 1 0 0 4

75% 25% 0% 0% 100%

Golf 2 0 0 0 2

100% 0% 0% 0% 100%

Ridsport 1 1 0 0 2

50% 50% 0% 0% 100%

Amerikansk fotboll 2 0 0 0 2

100% 0% 0% 0% 100%

Bordtennis 1 0 0 0 1

100% 0% 0% 0% 100%

Cykling 0 1 0 0 1

0% 100% 0% 0% 100%

Gymnastik 1 0 0 0 1

100% 0% 0% 0% 100%

Annan idrott 1 0 0 0 1

100% 0% 0% 0% 100%

Alpint 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0%

Handikappidrott 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0%

Totalt antal artiklar 276 43 6 0 325

N=325
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Resultatet visar att de två mest omskrivna idrotterna, fotboll och ishockey, nästan 

uteslutande handlar om män. Under kategorin fotboll handlar hela 129 av 138 artiklar 

om män vilket motsvarar 93 procent av artiklarna. Under kategorin ishockey dominerar 

artiklar om män i en ännu större utsträckning och motsvarar hela 98 procent. I övrigt går 

det att avläsa att män och manliga idrottare är dominerande även i de flesta andra 

idrotter. Bland annat handlar 14 artiklar om män när det kommer till motorsport 

samtidigt som ingen artikel handlar om kvinnor. När det kommer till kategorierna 

simsport, friidrott, tennis och cykling är det däremot fler artiklar som handlar om 

kvinnor än om män. Men eftersom att det egentligen bara är kategorierna fotboll och 

ishockey som en stor andel av artiklarna handlar om går det inte att generalisera våra 

resultat när det kommer till de andra kategorierna. Antalet undersökta artiklar inom de 

andra idrotterna hade behövt vara betydligt högre för att vi skulle kunna få fram ett 

tillräckligt stort och tillförlitligt resultat. Därför är det egentligen bara fotbollen och 

ishockeyn, som tillsammans står för 219 av 325 undersökta artiklar, som är statistiskt 

relevanta för vår studie. 

 

7.6 Idrott och kön i Dagens Nyheter 
 

I följande tabell (tabell 6) redovisas om de undersökta artiklarna i Dagens Nyheter 

handlar om män eller kvinnor kopplat till vilken idrott artiklarna handlar om. Det är 

alltså en likadan tabell som i tabell 5 med skillnaden att den behandlar resultaten från 

Dagens Nyheter. Idrotterna presenteras med den mest omskrivna idrotten överst och i 

fallande ordning. Därför kommer idrotterna stundtals i olika ordning jämfört med 

tabellen om Aftonbladet (tabell 5). I kategorin ”Ej tillämpbar” placeras artiklar där det 

inte går att urskilja någon specifik idrott. 
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Tabell 6 - Dagens Nyheter idrott och andel män och kvinnor

Idrott Man Kvinna Båda Ej tillämpbar Totalt

Fotboll 70 6 1 0 77

91% 8% 1% 0% 100%

Ishockey 24 1 0 0 25

96% 4% 0% 0% 100%

Ej tillämpbar 3 2 6 3 14

21% 14% 43% 21% 100%

Handboll 4 8 0 0 12

33% 67% 0% 0% 100%

Annan idrott 1 5 5 1 12

8% 42% 42% 8% 100%

Längdskidor 4 3 4 0 11

36% 27% 36% 0% 100%

Simsport 0 7 3 0 10

0% 70% 30% 0% 100%

Motorsport 10 0 0 0 10

100% 0% 0% 0% 100%

Trav 9 0 0 0 9

100% 0% 0% 0% 100%

Tennis 6 2 0 0 8

75% 25% 0% 0% 100%

Friidrott 2 4 0 1 7

29% 57% 0% 14% 100%

Innebandy 2 1 1 1 5

40% 20% 20% 20% 100%

Golf 4 1 0 0 5

80% 20% 0% 0% 100%

Alpint 2 3 0 0 5

40% 60% 0% 0% 100%

Ridsport 3 1 0 0 4

75% 25% 0% 0% 100%

Cykling 3 1 0 0 4

75% 25% 0% 0% 100%

Bandy 3 0 0 0 3

100% 0% 0% 0% 100%

Kampsport 2 1 0 0 3

67% 33% 0% 0% 100%

Basket 2 1 0 0 3

67% 33% 0% 0% 100%

Amerikansk fotboll 2 0 0 0 2

100% 0% 0% 0% 100%

Handikappidrott 0 2 0 0 2

0% 100% 0% 0% 100%

Gymnastik 0 2 0 0 2

0% 100% 0% 0% 100%

Bordtennis 1 0 0 0 1

100% 0% 0% 0% 100%

Totalt antal artiklar 157 52 20 6 235

N=235
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Från Dagens Nyheters resultat (tabell 6) är det specifikt kategorierna fotboll och 

ishockey som sticker ut. Artiklar om dessa två idrotter i Dagens Nyheter domineras 

kraftigt av artiklar om män. Av de totalt 77 artiklar som handlade om fotboll handlade 

70 av dem om män. En andel som motsvarar hela 91 procent. I kategorin ishockey var 

procentdelen som handlade om män ännu högre. Av de 25 artiklar som handlade om 

ishockey var det bara en som handlade om kvinnor. Resultatet innebär att 96 procent av 

artiklarna om ishockey handlar om män. 

 

Totalt sett handlar de flesta av de totalt 235 artiklarna om män i Dagens Nyheter. De 

flesta av idrotterna har fler artiklar som handlar om män än om kvinnor. På grund av att 

antalet artiklar som inte handlade om fotboll eller ishockey stod för en relativt låg andel 

går det dock inte att generalisera resultaten i de andra kategorierna. Fotboll och 

ishockey är därför de två kategorier där vi har tillräckligt material som det går att säga 

något om. 

 

7.7 Andel lagidrott och individuell idrott 
 

I tabellen nedan (tabell 7) visas hur många av de analyserade artiklarna från Aftonbladet 

och Dagens Nyheter som handlade om lagidrott eller individuell idrott. Om artikeln 

handlade om både lagidrott och individuell idrott placerades den i kategorin ”Båda” om 

det inte framgick vilken typ av idrott som artikeln handlade om blev den placerad i 

kategorin ”Ej tillämpbar”. 

 

Tabell 7 - Andel lagidrott och individuell idrott 
   Tidning  Lagidrott  Individuell idrott  Båda  Ej tillämpbar  Totalt antal artiklar  

Aftonbladet  253 65 7 0% 325 

  78% 20% 2% 0% 100% 

Dagens Nyheter  130 87 18 0% 235 

  55% 37% 8% 0% 100% 

N=560 
      

Resultatet (tabell 7) visar att det skrivs mer om lagidrott än individuell idrott i både 

Aftonbladet och Dagens Nyheter. Det är dock mer jämnt fördelat i Dagens Nyheter 

mellan kategorierna ”Lagidrott” och ”Individuell idrott” än vad det är i Aftonbladet. Att 

det bara skrivs om individuella idrottare i en femtedel av alla analyserade artiklar i 
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Aftonbladet var ett oväntat resultat för oss. Det förekommer artiklar i båda tidningar 

som handlar om både män och kvinnor däremot är det mer vanligt förekommande i 

Dagens Nyheter. 

 

7.8 Artiklarnas storlek 
 

I tabellen nedan (tabell 8) visas hur stora de olika artiklarna vi analyserade var. Vi har 

placerat in artiklarna i fyra olika kategorier. Där den minsta kategorin är mellan 0-999 

tecken vilket räcker till en notis. Artiklar på 1000-1999 tecken hamnade i kategorin 

”1000-1999” medan större artiklar och uppslag hamnade i kategorin ”2000-4999”. De 

längre reportagen på flera sidor hamnade i kategorin ”5000+”. I diagrammet kan man 

också läsa av i procent hur stor del av de totala artiklarna som hamnade i en specifik 

kategori. 

 

 

Tabell 8 - Artikelstorlek 
     

Antal tecken 0-999 1000-1999 2000-4999 5000+ Totalt antal artiklar  

Aftonbladet 31 150 138 6 325 

  10% 46% 42% 2% 100% 

Dagens Nyheter  115 34 76 10 235 

  49% 14% 32% 4% 100% 

N=560 
      

Resultatet från tabell 8 visar att Dagens Nyheter ofta använder sig av mindre artiklar än 

vad Aftonbladet gör. Nästan hälften av de publicerade artiklarna i Dagens Nyheter är 

mellan 0-999 tecken långa. Denna teckenlängd anses som notiser. Vanligast i 

Aftonbladet är medelstora till stora artiklar. Det är ungefär lika stor andel i 

kategorin ”1000-1999” som det är i ”2000-4999”. 

 

7.9 Sammanfattning av resultat 

 

De mest centrala resultaten i vår studie visar att fotboll följt av ishockey är de sporterna 

som det skrivs mest om i både Aftonbladet och Dagens Nyheter. I Aftonbladet stod 

artiklar om fotboll för över 42 procent. Båda tidningarna domineras av artiklar som 

handlar om män. Framförallt är den här siffran hög när det kommer till Aftonbladet där 
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nästan 85 procent av de 325 undersökta artiklarna handlade om män. I Dagens Nyheter 

var samma siffra något lägre, runt 66 procent. 

 

 

8 Resultatanalys 
 

I följande kapitel analyseras resultaten utifrån de teoretiska utgångspunkterna samt 

tidigare forskning. Kapitlet är indelat i olika tematiska kategorier. 

 

8.1 Dominerande idrotter i Dagens Nyheter och Aftonbladet 

 

Fotboll och ishockey har under en lång tid varit de sporter som fått mest plats i de 

svenska tidningarna (Wallin, 1998), så även i vårt resultat. I tabell 1 och 2 kan vi avläsa 

att överlägset flest artiklar handlar om fotboll i både Aftonbladet och Dagens Nyheter. 

Av alla artiklar vi undersökt i Aftonbladet och Dagens Nyheter handlar drygt en 

tredjedel om fotboll. Även om det skrivs om fotboll i fler fall på Aftonbladet än på 

Dagens Nyheter så förekommer det artiklar som berör sporten fotboll varje dag i båda 

tidningarna. I Aftonbladet handlade 42,5 procent av alla artiklar om fotboll medans den 

siffran på Dagens Nyheter var 32,8 procent. Detta är dock inget överraskande resultat 

med tanke på att fotbollen har flest utövare av alla sporter i Sverige 

(Riksidrottsförbundet, 2016).  

 

Den sport som det skrivs näst mest om i de båda tidningarna är ishockey. När vi räknar 

samman alla artiklar från Aftonbladet och Dagens Nyheter i tabell 1 och 2  handlar 

nästan var femte artikel om ishockey. Att ishockey är den sport som får mest artiklar 

efter fotboll är heller ingen överraskning. Sporten är djupt rotad i den svenska kulturen 

med fungerande ishallar i nästan varje liten svensk stad har sporten fått en bred 

spridning över hela landet (Wallin, 1998).  

 

Totalt analyserade vi 560 artiklar fördelat på Aftonbladet och Dagens Nyheter av dessa 

handlade artiklarna om fotboll eller ishockey i 57 procent av fallen. Att både 

Aftonbladet och Dagens Nyheter skriver mest om fotboll och ishockey visar att man har 

liknande nyhetsvärdering när det kommer till sportnyheter. Enligt Hvitfelts (1989) och 

Strömbäcks (2015) nyhetsvärderingsteorier är det olika faktorer som påverkar vad som 
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blir en uppmärksammad nyhet. Ju fler punkter en händelse behandlar desto större chans 

är det att det blir en nyhet som får plats i medierna. Att fotboll och ishockey får mest 

plats i båda tidningarna är ett tecken på att sporterna berör flera av de olika 

nyhetsfaktorerna. En nyhetsfaktor som de båda nyhetsteorierna benämner är den 

geografiska närheten till händelsen. Med det menar Hvitfelts och Strömbäck att 

händelser som utspelar sig i Sverige kommer få större utrymme i de svenska medierna 

än vad som händer på andra sidan jordklotet (Hvitfelt, 1989) (Strömbäck, 2015). Då de 

svenska ligornas matcher i fotboll och ishockey spelas i en geografisk närhet till de 

svenska mediernas publik är det naturligt menar vi att sportnyheter om fotboll och 

ishockey är vanligt förekommande i Aftonbladet och Dagens Nyheter.  

 

En annan anledning till sporternas dominans i tidningarna tror vi beror på att det 

dagligen spelas nya matcher som blir till nyheter. Om vi tar fotbollen som exempel så 

spelas det i herrallsvenskan och damallsvenskan ihop totalt 372 matcher per år. Lägg 

där till ett EM eller VM-kval med ungefär tolv matcher för herrlandslaget och lika 

många för damlandslaget. Dessutom finns det flera andra ligor runt om i världen som i 

de svenska medierna bevakar lika hårt som den inhemska ligan. Medierna har således 

alltid möjligheten att följa upp en gammal nyhet med nya uppgifter eller rapportera om 

någon helt ny händelse i fotbollens eller ishockeyns värld. Detta kan vi koppla till 

nyhetsfaktorn “Kontinuitet” i Strömbäcks nyhetsvärderingteorin (Strömbäck, 2015). 

Enligt Strömbäck (2015) tenderar medierna att följa upp nyheter som redan är etablerad 

på deras dagordning. De svenska medierna har skrivit om fotboll och ishockey under en 

väldigt lång tid och sporterna är med det etablerade på deras dagordning (Wallin, 1998). 

Detta tror vi leder till att tidningar som Aftonbladet och Dagens Nyheter på ren rutin 

och förväntningar av deras läsare rapporterar om fotbolls- och ishockeynyheter. 

 

En tredje möjlig förklaring till att Aftonbladet och Dagens Nyheter har en liknande 

nyhetsvärdering när det kommer till sportnyheter kan vara vad Bolman och Deal (2015) 

kallar för normativ isomorfism. Med detta begrepp menas att människor med liknande 

bakgrunder och utbildningar får liknande värderingar och normer. Då 

sportjournalisterna på både Aftonbladet och Dagens Nyheter har samlat på sig liknande 

kunskaper, värderingar och normer från deras respektive journalistutbildningar är det 

troligt att de tänker likadant när det kommer till nyhetsvärdering och nyhetsurval. Detta 
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menar vi innebär att tidningar som Dagens Nyheter och Aftonbladet alltid kommer att 

rapportera om ungefär samma nyheter och i liknande omfattning.  

 

8.2 Män och kvinnor i Dagens Nyheter och Aftonbladet 

 

Vår andra underfrågeställning (se kapitel 2) handlar om hur ofta män respekitve kvinnor 

finns representerade i tidningarnas sportbilagor. Vårt resultat visar att Dagens Nyheter 

och Aftonbladets sportbilagor domineras av artiklar om män och manliga idrottare. 

Enligt Hirdman (2001) är det mannen som är normen och manliga idrottare och dess 

prestationer betraktas som mer värdefulla än om en kvinnlig idrottare skulle utfört en 

liknande prestation. Detta kunde vi utläsa i vårt resultat i form av tabell 3 och tabell 4. I 

tabell 3 som visar hur många artiklar som handlar om män respektive kvinnor i 

Aftonbladets bilaga är det en enorm skillnad mellan män och kvinnor. Hela 276 av 325 

artiklar handlar om män vilket motsvarar nästan 85 procent. Lägg där till att sex av de 

övriga artiklarna handlar om både män och kvinnor vilket betyder att det bara är lite mer 

än tretton procent av de undersökta artiklarna som handlar om kvinnor.  

 

Andersson (2003) undersökte hur fördelningen mellan herr- och damidrott såg ut i de tre 

svenska tidningarna Piteå-Tidningen, Västerbottens-Kuriren och Östgöta 

Correspondenten. Anderssons resultat visar att cirka 80 procent av alla artiklar handlade 

om herridrott i de tre tidningarna. Dessutom visade också resultaten att 85 procent av 

huvudpersonerna i de undersökta tidningarna var män. Anderssons resultat är väldigt 

snarlikt det resultat vi har fått fram från tidningen Aftonbladet. Trots att Andersson 

(2003) undersökte tre lokaltidningar så visar vårt resultat att det ser ungefär likadant ut i 

kvällstidningen Aftonbladet. Anderssons resultat från 2003 tillsammans med resultatet 

från vår studie visar att det inte skett några större förändringar när det kommer till hur 

mycket plats kvinnor och män får inom sportjournalistiken.  

 

Tabell 4 visar hur stor andel av artiklarna i Dagens Nyheter som handlar om kvinnor 

respektive män. Likt resultaten i Aftonbladet dominerar artiklar om män och manliga 

idrottare i Dagens Nyheter. Resultaten från tabell 4 visar dock att kvinnliga idrottare får 

lite mer artiklar i Dagens Nyheter än vad de får i Aftonbladet. Totalt är det 52 av 235 

artiklar som handlar om kvinnor och kvinnliga idrottare. Det motsvarar en procentandel 

på lite mer än 22 procent.  
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Artiklar som handlar om män är en så pass stor del av vårt resultat att det nästan går att 

säga att kvinnor inom sportens värld kan ses som en anomalitet. Inte när det kommer till 

antalet utövare utan en anomalitet till hur mycket som det skrivs om kvinnliga idrottare 

i tidningarna. Abalo och Danielsson (2004) skriver att idrotten är en manlig domän och 

att männen dominerar på de flesta områden inom idrottens värld. De skriver att idrotten 

produceras av män, handlar om män och riktar sig till män. 2017 har Svenska 

Sportjournalistförbundet runt 700 medlemmar och runt 15 procent av dem är kvinnor 

enligt L. Edwinsson, ordförande i Svenska Sportjournalistförbundet (Personlig 

kommunikation, 9 december 2017).  

 

Abalo och Danielssons studie (2004) är nu mer än tio år gammal men vårt resultat om 

hur mycket plats kvinnliga respektive manliga idrottare får i svenska tidningar bekräftar 

deras resultat. Sportens värld och sportjournalistiken är en manlig domän och antalet 

artiklar om kvinnor och män i tidningar skiljer sig fortfarande åt markant. Värt att 

notera är att även om Dagens Nyheter också domineras av artiklar om män så är de ändå 

betydligt bättre än Aftonbladet när det kommer till fördelningen mellan män och 

kvinnor än vad Aftonbladet är.  

 

8.3 Skillnader mellan tidningarna ur ett genusperspektiv 
 

Resultaten visar klart och tydligt att artiklar om män dominerar i både Aftonbladet och 

Dagens Nyheter. I tabell 5 och tabell 6 visades resultat på hur stor andel artiklar som 

handlade om kvinnor respektive män fördelat inom de olika sporterna. Resultaten som 

vi fick fram var att artiklar som handlade om män var övervägande i de flesta sporter. 

Men det är egentligen bara inom kategorierna fotboll och ishockey i båda tidningarna 

som det går att analysera närmare. Eftersom att antalet undersökta artiklar är så lågt 

förutom på just de två kategorierna går det inte generalisera våra resultat på de övriga 

kategorierna. Därför är det egentligen bara fotbollen och ishockeyn som är statistiskt 

relevanta när det kommer till skillnader sett ur ett genusperspektiv. Dahlén (2008) 

skriver att den moderna tävlingsidrotten redan från början var en av samhällets mest 

manlighetsdominerande och maskulina institutioner. Han skriver också att det under de 

senaste decennierna blivit mer jämställt inom idrotten vilket bland annat kan visa sig 

hur kvinnliga idrottsutövare får mer uppmärksamhet i medierna jämfört med tidigare. 

Vad Dahlén (2008) skriver är högst relevant för vår studie. Idrotten och framförallt 
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lagidrotten domineras klart av män, speciellt när det kommer till fotbollen och 

ishockeyn. Av Aftonbladets artiklar om fotboll handlade hela 93 procent om män och 

bland Dagens Nyheters artiklar handlade 91 procent om män. Det betyder att två av 

Sveriges största tidningar alltså i mer än nio av tio fall skriver artiklar om män när det 

kommer till fotboll. Detta trots att Sverige på damsidan är ett av de bästa länderna i 

världen och tog OS-silver under 2016 (Dagens Nyheter, 2016) som är året där vi hämtat 

vårt empiriska material från. Den 23 december rankades det svenska damlandslaget i 

fotboll som det åttonde bästa laget i världen (FIFA, 2016) samtidigt som det svenska 

herrlandslaget i fotboll under samma tidpunkt rankades på plats 41 i världen (FIFA, 

2016).  

 

Att det ändå skrivs betydligt fler fotbollsartiklar som handlar om män än kvinnor tror vi 

har ett samband med vad Dahlén (2008) skriver om i boken “Sport och medier”. Dahlén 

menar att de stora proffsidrotterna, som fotboll och ishockey, får mest artiklar inom 

sportjournalistiken mycket på grund av de ekonomiska faktorerna. Han tror att detta 

legitimerar olika maktintressen som i sin tur gör det naturligt för tidningar att mestadels 

bevaka de stora och populära ligorna. Undersöker man detta via ett genusperspektiv 

som vi delvis gjort i denna studie går det att se ett samband mellan varför herrfotbollen 

får betydligt mer artiklar än damfotbollen. Inom herrfotbollen finns det betydligt mer 

pengar i omlopp än vad det gör inom damfotbollen. Därför tror vi att de ekonomiska 

aspekterna spelar en stor roll när det kommer till vad Dagens Nyheter och Aftonbladet 

prioriterar. Dessutom är intresset för herrfotbollen i Sverige betydligt större än 

damfotbollen. Under 2016 hade herrallsvenskan ett publiksnitt på 9 127 personer per 

match samtidigt som motsvarande siffra i damallsvenskan låg på 815 personer per 

match (Svensk Fotboll, 2016). Dessa siffror talar sitt tydliga språk att herrfotbollen i 

Sverige intresserar fler personer än vad damfotbollen gör. Samtidigt anser vi att det är 

medierna, i vårt fall Dagens Nyheter och Aftonbladet, som är starkt bidragande till vad 

som intresserar folk. När det skrivs så pass lite om kvinnor inom fotbollen så går det 

hand i hand med att intresset inte är speciellt högt hos publiken.  
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8.4 Sammanfattning av resultatanalysen  

 

Vår studie kommer inte fram till några banbrytande resultat utan snarare bekräftar vår 

studie vad tidigare forskare har kommit fram till. Sportjournalistiken har länge sett ut på 

ett visst sätt och det har inte skett några större förändringar under de senaste åren. Det är 

fortfarande så att idrotterna fotboll och ishockey får mest artiklar i de undersökta 

tidningarna vilket är ett liknande resultat som Wallin (1998) fick fram från sin studie 

som genomfördes över en hundraårsperiod. Förutom att fotboll och ishockey dominerar 

så bekräftar också vår studie att artiklar om män dominerar i sportsidorna. Andersson 

(2003) gjorde en studie vars resultat visade att runt 80 procent av alla artiklar i tre 

lokaltidningar hade män som huvudperson. Vår studies resultat visar att nästan 85 

procent av artiklarna i Aftonbladet samt runt 67 procent av artiklarna i Dagens Nyheter 

handlar om män. Detta resultat visar att både morgon- och kvällspressens artiklar 

domineras av män. Däremot så skrivs det mer om kvinnor i Dagens Nyheter vilket kan 

ses som ett tecken på att det kanske finns ett annat tänk kring nyhetsvärderingen samt 

nyhetsurvalet. Studien visar också på att idrotten kan ses som en manlig domän (Abalo 

& Danielsson, 2004). Detta bekräftas när man undersöker hur idrottens värld ser ut om 

man kollar på det genom sportjournalistiken.  
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9 Slutsats och diskussion 
 

I det här kapitlet redogör vi för studiens slutsatser och diskuterar resultatet. I slutet av 

kapitlet kommer vi också med förslag på framtida forskning. 

 

Syftet med studien är att undersöka om och hur nyhetsvärdering i sportjournalistik 

skiljer sig åt beroende på om det är morgon- eller kvällspress.  

 

9.1 Idrotterna som får mest artiklar 
 

En slutsats vi kan dra från resultatet av vår studie är att Dagens Nyheter och Aftonbladet 

inte skiljer sig åt speciellt mycket när det kommer till vilka idrotter som får mest artiklar 

i respektive tidning. I de båda tidningarna är det artiklar om idrotterna fotboll och 

ishockey som klart dominerar på sportsidorna. Framförallt är det nyheter om sporten 

fotboll som får överlägset mest plats i de båda tidningarna. En dryg tredjedel av de 

analyserade artiklarna handlade om fotboll.   

 

Det vi kan se från våra resultat är dock att Dagens Nyheter bevakar fler idrotter mer 

kontinuerligt än vad Aftonbladet gör. Mer än hälften av alla undersökta artiklar i 

Dagens Nyheter handlar trots allt om andra idrotter än fotboll och ishockey. I 

kvällstidningen Aftonbladet är det mindre än en tredjedel av artiklarna som handlar om 

andra idrotter. Slutsatsen vi kan dra är att morgontidningen Dagens Nyheter erbjuder 

läsarna ett bredare utbud när det kommer till vilka idrotter som får plats i tidningen.  

 

9.2 Manlig dominans 

 

En annan slutsats vi kan dra utifrån våra frågeställningar är att det är betydligt fler 

artiklar om män än kvinnor i både Aftonbladet och Dagens Nyheter. Enligt Abalo och 

Danielsson (2004) har idrottsvärlden historiskt sett alltid varit en manlig domän. 

Resultaten från vår studie bekräftar deras resultat och påvisar att kvinnor fortfarande 

inte får speciellt mycket plats på sportsidorna. Genom resultatanalysen av vår studie kan 

vi ändå konstatera att Dagens Nyheter skriver fler artiklar om kvinnor än vad 

Aftonbladet gör. Mer än en femtedel av artiklarna i Dagens Nyheter handlar om kvinnor 

och damidrott. Vårt resultat visar att Aftonbladet endast har artiklar om kvinnor i tretton 
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procent av fallen. Trots att de båda tidningarna övervägande består av artiklar om män 

kan vi ändå dra slutsatsen att morgontidningen Dagens Nyheter bevakar kvinnliga 

idrottsprestationer och damidrotten i en större utsträckning än vad Aftonbladet gör.  

 

9.3 Morgontidning mot kvällstidning 
 

Vår huvudfrågeställning i den här studien handlade hur och om nyhetsvärderingen inom 

sportjournalistik skiljer sig åt beroende på om det är morgon- eller kvällspress. Genom 

att analysera vårt resultat kan vi dra slutsatsen att det finns många likheter mellan 

morgon- och kvällspressen men även ett par skillnader. De främsta likheterna vi har 

hittat mellan Dagens Nyheter och Aftonbladets sportsidor är att de flesta artiklarna 

handlar om lagidrotterna fotboll och ishockey. En annan likhet mellan tidningarna är att 

merparten av alla artiklar handlar om män.  

 

En av skillnaderna som vi har fått fram angående hur nyhetsvärdering skiljer sig åt 

mellan de båda tidningarna är att Dagens Nyheter har ett bredare utbud av olika idrotter 

på sina sportsidor. Ytterligare en skillnad är att Aftonbladets artiklar är extremt 

mansorienterade. Som tidigare nämnt handlade 85 procent av artiklarna i Aftonbladets 

sportsidor om män vilket är en väldigt hög siffra. Det var en betydligt större procentuell 

andel än i Dagens Nyheter.   

 

9.4 Diskussion och sammanfattning  
 

Sportjournalistiken har gått från att vara en avdelning som haft en väldigt låg status till 

att idag vara den största specialavdelningen på de flesta svenska tidningars redaktioner 

(Wallin, 1998). Just att sportjournalistiken blivit en så stor del av svenska tidningar var 

en av anledningarna till att den här studien gjordes. Tidigare forskning har gjorts inom 

det här området vars resultat har visat på en kraftig manlig dominans i många 

avseenden. Vår studie visar att det inte har skett någon större förändring under de 

senaste åren.  

 

Med tanke på att vårt resultat visar att artiklar om män dominerar i de undersökta 

tidningarna har den här studien en hög samhällsrelevans. Genom denna studie kan vi 

upplysa de sportjournalister som jobbar på olika redaktioner runt om i Sverige hur det 
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ser ut på sportsidorna. En sådan kunskap tror vi i längden skulle leda till att sportsidorna 

i exempelvis Dagens Nyheter och Aftonbladet skulle bli mer jämställda när det kommer 

till nyhetsrapporteringen mellan män och kvinnor. Sverige är ett land som har väldigt 

många framgångsrika kvinnliga idrottare som tillhör den yttersta världseliten, både 

inom lagidrotten och på det individuella planet. Vi anser därför att sportartiklar med 

kvinnliga idrottare borde vara betydligt mer vanligt förekommande i de undersökta 

tidningarna än vad vår studies resultat visar. 

 

En av förklaringarna till den manliga dominansen på sportsidorna tror vi beror på att det 

finns en normativ isorformism mellan redaktionerna på Aftonbladet och Dagens 

Nyheter. Tidningarnas medarbetare kommer från liknande bakgrunder och för 

tillsammans vidare budskapet om att det är mannen som är normen på sportsidorna. 

Genom att upplysa aktiva sportjournalister om den manliga dominansen på sportsidorna 

skulle hjälpa till att öka medvetenheten hos sportjournalisterna om snedvridnigen i de 

undersökta tidningarna. Först när sportjournalisterna är medvetna om problemet har vi 

på sikt möjlighet att bryta den rådande manliga normen i sportsidorna.  

 

Sverige har under en lång tid varit ett land med stora framgångar i flera olika typer av 

sporter. I sporter som längdskidor, bordtennis, fotboll, handboll, ishockey, simning och 

golf har Sverige haft stora framgångar. Detta är ett facit som få länder med endast en 

befolkning på tio miljoner invånare kan matcha. Vår studie visar dock att det endast är 

de stora sporterna fotboll och ishockey som många artiklar handlar om i Aftonbladet 

och i Dagens Nyheters sportsidor. Om inte de andra sporterna får mer artiklar i 

medierna tror vi att Sverige på sikt kan få svårt att hävda sig internationellt i dessa 

sporter. Sverige riskerar att istället bli ett land som endast kommer att förknippas med 

fotboll och ishockey och har med det förlorat sin idrottsliga bredd.  

 

9.5 Framtida forskning 
    

Förslag till framtida forskning skulle kunna vara att göra en intervjustudie där man 

intervjuar arbetande sportjournalister på olika tidningar hur de ser på frågor som berör 

genusfrågor inom sportjournalistiken. Vår studie och tidigare forskning visar att 

betydligt fler artiklar handlar om män på sportsidorna än om kvinnor. Det skulle därför 
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vara intressant att fråga hur sportjournalisterna tänker kring detta faktum och höra om 

de aktivt på redaktionerna jobbar för att ge kvinnorna mer plats tidningen.  

Enligt vår uppfattning är det fler och fler som tar del av sina dagliga sportnyheter via 

internet istället för att läsa om nyheterna i tidningen. Därför tycker vi det skulle vara 

intressant att göra en liknande studie som våran fast att man undersöker hur det ser ut på 

tidningarnas hemsidor. Det är möjligt att en sådan studie skulle leda till ett annat resultat 

än vårt då vi tror att alla artiklar som publiceras på nätet inte kommer med i tidningarnas 

tryckta upplagor.  
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