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Abstract 
The last century shows that sport and broadcasting has evolved around men and left 

the women, in the dark. Even though there has been a significant movement for 

women in sport, the men steal the spotlight and has the sports arena to themselves. 

This study, a quantitative content analysis, contains published news articles from the 

Swedish newspapers Aftonbladet and Expressen during the women's FIFA World 

Cup 2015 and the men's FIFA World Cup 2018. The objective is to examine the 

quantity of coverage and the representation of the Swedish women and men's 

national football team. This study indicates that the main coverage of the women's 

national team was dismally low compared to the men's national team. The study 

also reveals a tendency that journalists of the news articles are about four times 

more men than women that covers both tournaments. 
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1 Inledning 
Peter Dahlén (2008) skriver i boken Sport och medier att sportjournalistikens 

framväxt har tillkommit genom att intresset för sport började arta sig i Sverige under 

1880-talet och det ökade intresset ledde till större bevakning av svenska 

tidningar.  Under 1880-talet anordnades stora nationella tävlingsevenemang inom 

idrott som gav intresse för tidningar att skriva om (Dahlén, 2008). 

Wallin (1998) skriver i sin studie där han undersökt svenska tidningars utveckling 

inom sportjournalistik från år 1895 till 1995, att sportartiklar har tagit större plats i 

tidningarna successivt. Eftersom sportartiklar tog upp mer plats i tidningarna, 

startade Aftonbladet en egen sportbilaga: Sportbladet, som introducerades under 

våren år 2000. Ett halvår senare startade Expressen sin egna sportbilaga: 

SPORTExpressen. Dahlén (2008) skriver följande om Expressens satsning: “Att ha 

en egen sportbilaga var en nödvändighet för att konkurrera med Aftonbladet om 

framförallt de manliga läsarna, hade man nu kommit fram till en gång för alla.” 

(sid. 99). 

Under det första olympiska spelet 1896 i Aten, fick inga kvinnor delta. Kvinnor 

skulle inte delta i tävlingsidrott, utan det ansågs vara oetiskt samt att idrott var 

uttalat männens arena (Dahlén, 2008). Under slutet på 1800-talet utövade kvinnor 

idrott på elitnivå i Sverige men den manliga dominansen var ett faktum inom 

idrotten och därför fanns inget utrymme för kvinnorna i de svenska tidningarna 

(Wallin, 1998).  

Göteborgs-Posten publicerade en artikel 1925 om den första damidrottstävlingen 

som ägde rum i Sverige och fick en stor spalt på första sidan. Dock, kom det att visa 

sig att svenska tidningar inte tillägnade mycket utrymme för damidrott under 1900-

talet. Wallin (1998) nämner i sin studie att Aftonbladet var den tidning som 

bevakade damidrott i större utsträckning än andra svenska tidningar mellan åren 

1925 - 1995. Uppmärksamhet för damidrotten från de svenska tidningarna tillkom 

mer när damfotbollen växte fram i Sverige under 1970-talet (Wallin, 1998). Dahlén 

(2008) uttrycker i sin bok att några av anledningarna till damfotbollens fäste under 

1970-talet berodde på att feminismen tog större plats och jämställdhetsfrågan fick 
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därmed en mer ökad uppmärksamhet i det svenska samhället, i samma takt som 

idrottsutövandet blev allt större. Wallin (1998) skriver att damidrott i Sverige har 

successivt vuxit fram i pressen och tagit mer plats fram till år 1995, men det är 

fortfarande långt ifrån jämställt. 

1.1 Problembakgrund 
I denna studie är vi intresserade av att undersöka hur den svenska 

sportjournalistiken förhåller sig till bevakningen angående det svenska 

herrlandslaget respektive damlandslagets senaste världsmästerskap i fotboll. 

I studien har vi valt att använda oss av Nationalencyklopedins (2019) definition av 

jämställdhet: “Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.” (sid. 1) 

Nationalencyklopedin (2019) skriver att jämställdhet handlar om förhållandet 

mellan könen. Det ska finnas en jämn balans av samma inflytande och makt. Så som 

lika villkor, identiska möjligheter för ekonomisk- samt personlig utveckling. 

Ingendera av könen ska ha mer betydelse än det andra.  

Enligt Riksidrottsförbundet (2018a) främjar de för en jämställd idrottsverksamhet i 

Sverige, i både styrelser och i utövande. Förbundet vill att det ska finnas lika mycket 

inflytande från både män och kvinnor att påverka och forma idrotten. 

Riksidrottsförbundets (2018b) rapport om jämställdhet, visar att under 2018 satt 63 

procent män och 37 procent kvinnor i idrottsrelaterade styrelser. Däremot har det 

sedan 2005 gått mot en jämnare fördelning av könen. Statistiken från 

Riksidrottsförbundet (2017) visar att kvinnliga idrottsutövare i landslagssporter är 

49 procent kvinnor och 51 procent är män. Det vill säga att det inte finns någon 

utmärkande skillnad i något av könens idrottsutövande på elitnivå. Därav är det 

intressant att undersöka om tidningarna lyckas representera män och kvinnor med 

liknande marginal under ett världsmästerskap. 

Dahlén (2008) skriver att den svenska tävlingsidrotten alltid dominerats av män och 

skapat maskulina institutioner men under de senaste två decennierna har det skett en 

förbättring, då kvinnliga idrottsutövare tilldelats mer medialt utrymme. Det är 

däremot fortfarande en stor överrepresentation av män inom idrotten, i 
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organisationer och i redaktioner. Den kvinnliga representationen i medier är 

fortfarande låg och klyftan mellan kvinnor och mäns bevakning är påtaglig (Dahlén, 

2008). 

Damfotbollen har ökat successivt i antal lag och åskådare under senaste 

världsmästerskapen men i jämförelse med herrarna, visar det fortfarande på en 

tydlig klyfta mellan könen (FIFA, 2018). Detta upplyser Dahlén (2008) om när han 

förklarar om att det tog lång tid innan kvinnor började utöva idrott på elitnivå. Det 

första världsmästerskapet för herrar inom fotboll var i juli 1930 och damernas första 

världsmästerskap var i november 1991 (FIFA, 2018). Detta kan förklara 

anledningen till varför herrarnas världsmästerskap har fler kvalificerade lag och 

åskådare på plats. I bilaga 1 redovisas fakta på hur många lag och åskådare som var 

på plats under de sju senaste världsmästerskapen i fotboll för damlandslagen och 

herrlandslagen (FIFA, 2018). 

Boyle (2006) nämner att kvinnor får successivt mer uppmärksamhet och utrymme i 

sportjournalistiken samt att det skapas en mindre marginaliserad bild byggt på 

stereotyper. Det är dessutom påtagligt att det fortfarande finns en klar manlig 

dominans i bevakningen av könen i tidningar och redaktioner. Jarlbro (2006) 

påpekar att mannen fortfarande är normen inom sportjournalistiken.  

Vi anser att det är viktigt att kontinuerligt forska kring problemområdet eftersom vi 

insett att jämställdhet är något som diskuteras mycket inom fotbollen. I vår 

undersökning vill vi ta reda på hur Aftonbladet och Expressen anpassat sig till 

bevakningen av damernas respektives herrarnas världsmästerskap inom fotboll. Vi 

vill även ta reda på vilket av landslagen det rapporterats mest om. 

Tidigare forskning har genomförts inom området utifrån genusperspektiv. Vi anser 

att det är viktigt att uppdatera forskningen inom problemområdet eftersom samhället 

förändras konstant. Med det i åtanke, vill vi genomföra en studie som ger en 

uppdaterad bild utifrån samhället idag.  
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1.2 Disposition 
Här kommer en genomgripande förklaring på hur uppsatsens disposition är upplagd. 

I följande text som inleds i kapitel 2, redovisas studiens syfte samt vilka 

frågeställningar som även besvaras längre fram i uppsatsen. Vidare redovisar kapitel 

3 tidigare forskning inom det problemområde vi undersöker. I Kapitel 4 tar vi upp 

de teoretiska utgångspunkter vi kommer använda oss av för att knyta an till 

resultatet. Undersökningens metod lyfts i kapitel 5. I kapitlet framgår även studiens 

avgränsningar, urvalsprocess och material. Kapitlet avslutas med kritik vi anser vara 

relevant för den använda metoden. Resultatet i kapitlet 6 visar vår sammanställda 

data i tabellform, där vi även förklarar de viktigaste parametrarna som resultatet 

bevisar. I kapitel 7 besvarar vi frågeställningarna genom de teoretiska 

utgångspunkter och tidigare forskning som vi kopplar till det resultat vi kom fram 

till i kapitel 6. Kapitel 8 består av vår slutsats och diskussion, där vi spekulerar och 

diskuterar kring resultatet och analysen samt återkopplar till studiens syfte. 
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2 Syfte 

Undersökningens syfte är att studera rapporteringen av herrlandslagets 

världsmästerskap 2018 respektive damlandslagets världsmästerskap 2015 inom 

fotboll. Kartläggningen av landslagen genomförs med två av de största svenska 

tidningarna samt dess inkluderande bilagor. Tidningarna i studien är Aftonbladet 

och Expressen. Vi vill även undersöka om tidningarna särskiljer rapporteringen om 

herr- gentemot damlandslaget samt om något av landslagen får mer uppmärksamhet 

än det andra. Sammanfattningsvis vill vi ta reda på vilka faktorer som i sådana fall 

kan ha betydelse för studiens resultat. 

2.1 Frågeställningar 
Med avstamp från teorier och tidigare forskning samt studiens syfte, har vi 

operationaliserat nedanstående frågeställningar: 

1. Hur många artiklar publicerades om damlandslaget i förhållande till 

herrlandslaget under respektive världsmästerskap i fotboll? 

2. Hur många texter på förstasidan tilldelar Aftonbladet och Expressen 

damlandslaget i jämförelse med herrlandslaget i respektive tidning? 

3. Hur många av samtliga artiklar är skrivna av män respektive kvinnor? 

4. Hur representeras de båda fotbollslandslagen under världsmästerskapen i 

artikelrubrikerna? 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

3 Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning som är av intresse för vår studie. 

Forskningen har bedrivits inom ramarna för ämnesområdet och är relevant för oss, 

då litteraturen fungerar som en grund att ta avstamp ifrån. 

3.1 Ulrika Andersson - Sportens olika sidor: Männens och de 

manliga sporternas revir 
Ulrika Andersson (2003) genomförde studien och forskningsprojektet med hjälp av 

verktyget ”publicistiska bokslut”. Ett ”publicistiskt bokslut” genomförs en gång om 

året och beskrivs som en tidnings utvärderingsverktyg för att analysera bland annat 

innehållet i tidningen. Där medarbetarnas och läsarnas syn på innehållet är i fokus. 

Andersson (2003) beskriver verktyget och jämför det med ett ekonomiskt bokslut. 

Hon förklarar att en tidning behöver utvärdera mycket mer än sin ekonomi, därav 

det ”publicistiska bokslutet”. Hon förklarar även att det endast har varit vd:n för 

tidningarna som haft redskap för att utvärdera det gångna året och att fler parter 

behöver ingå i processen för att fylla en demokratisk roll. I studien analyserades 

tidningarna Östgöta Correspondenten, Västerbottens-Kuriren och Piteå-Tidningen. 

Andersson (2003) jämförde hur mycket utrymme dam- och herridrotten fick i 

tidningarna. Tidningarnas sportbilagor analyserades för att undersöka vilka 

specifika sportartiklar som hamnade på förstasidan. Andersson (2003) undersökte 

hur frekvent män och kvinnor angavs som huvudpersoner i artiklarna. Hon 

undersökte även antalet sportartiklar i tidningarna för att kunna räkna ut ett 

procentuellt resultat över representationen av könen. Av alla artiklar i tidningarna, 

handlade 80 procent om herridrotten (Andersson, 2003). Resterande 20 procent 

berörde damidrotten. Studien visade även på att cirka 85 procent av sportartiklarnas 

huvudpersoner var män (Andersson, 2003).  

Det vi anser vara relevant för vår studie är det häpnadsväckande procentuella 

resultatet. Fortsättningsvis finner vi det intressant att jämföra om Aftonbladet och 

Expressens samt dess bilagor skriver med lika stor andel om respektive kön under 

världsmästerskapen i fotboll. Eller ifall diskrepansen mellan könen har minskat 

under den aktuella perioden. 
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3.2 Sport is king! An investigation into local media coverage of 

women’s sport in the UK East Midlands. 
I en artikel av Adams, Ashton, Lupton & Pollack (2014) undersöks rapporteringen 

av damfotboll genom lokalradio och lokaltidningar i East Midlands-regionen i 

England. I studien ville forskarna undersöka hur frekvent det rapporteras om 

damfotboll. Det är inte relevant för studien att undersöka rapporteringens kvalitet. 

Det var totalt fyra radiokanaler som ingick i undersökningen. Radiokanalerna valdes 

ut efter de fyra största på sportbevakning inom regionen och de har alla anknytning 

till public service-verksamhet. En gång om året analyserades radiokanalerna, under 

samma vecka i en fyraårsperiod. Undersökningen bestod även av fyra tidningar, där 

samtliga artiklar analyserades under samma fyraårsperiod. I forskningen ingick även 

en kvalitativ intervjustudie, där redaktörer, journalister och andra väsentliga 

personer inom media fick dela med sig av sin syn på rapporteringen kring 

damfotbollen. Adams et al. (2014) förklarar, med hjälp av studiens resultat, att det 

förekommer en avvikande rapportering i lokalmedierna angående damfotbollen. 

Enligt Adams et al. (2014) har det inte rapporterats om damfotboll på 17 månader 

från vissa tidningar under studiens period. Adam et al. (2014) konstaterar vidare att 

det endast fanns en kvinnlig sportredaktör på lokalradio av 50 undersökta under 

2008. 

Vi anser att undersökningen är till användning för oss, då resultatet av studien 

förklarar en sportsfär som är långt ifrån jämställd kring dess rapportering och 

yrkespersoner. Undersökningen har uppmärksammat problemet i England utifrån 

lokalmedierna. Det kan även vi behöva göra från en annan kontext, där vår 

undersökning är utförd i Sverige med nationella tidningar.  

3.3 Ulf Wallin – Sporten i spalterna 
Ulf Wallin (1998) utgav en studie med intentionen att undersöka framväxten av 

sportjournalistiken samt dess utveckling under en 100-årsperiod. Tidsspannet för 

den genomgripande kvantitativa innehållsanalysen var mellan åren 1895 till 1995. 

Totalt analyserades olika sporter från 26 200 artiklar och cirka 7 200 illustrationer, 

där Wallin (1998) utgick från sju svenska dagstidningar. Analysen omfattade 

tidningarna Dagens Nyheter, Aftonbladet, Göteborgs-Posten, Arbetet, Norrbottens-
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Kuriren, Arbetarbladet och Jönköpingsposten. I vår studie granskas två tidningar: 

Aftonbladet och Expressen. Detta betyder att vår studie inte är lika omfattande som 

Wallins undersökning. Wallin (1998) konstaterar att den stora folkrörelse som sport 

blivit, aldrig hade inträffat om den inte orsakades av dagspressen och dess kraftfulla 

stöd. Vidare konstaterar Wallin (1998) att fotboll var en av de sporterna i svenska 

tidningar som var mest framträdande och dominanta i nyhetsrapporteringen. I 

studien kunde även Wallin (1998) fastslå att idrottsbevakningen i Sverige har 

framhävt manliga idrottare i större utsträckning. Där manliga idrottare har fått större 

del i tidningarna än kvinnliga idrottare. 

Forskningen är relevant för oss eftersom den ger oss en historisk sammanfattning 

inom området. Wallins resultat kan även jämföras med det resultat vi tar fram med 

den här studien, även om vår studie inte är lika omfattande som hans. Det som är 

intressant för vår del är att undersöka ifall det har skett någon förändring med tiden, 

utifrån Wallins resultat. 
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4  Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel ger vi en redogörelse för teorier vi funnit intressanta att använda oss 

av och ta avstamp ifrån till vår studie. Studien består av två teoretiska 

utgångsgrupper, där den ena är social identitetskonstruktion och genus och den 

andra består av medieurval och medierepresentation. Kapitlet avslutas med en 

kortfattad sammanfattning för användningen av de teoretiska utgångspunkterna. 

4.1 Dagordningsteorin 
Agenda setting theory, eller dagordningsteorin som vi nämner teorin i följande text, 

har ursprung från antaganden att agendan sätts av medierna till allmänheten. 

Medierna besitter makten att meddela allmänheten om viktiga och intressanta 

nyheter genom att framställa nyheter en gång, flera gånger eller att inte ta upp 

nyheten över huvud taget (Turner & West, 2014). Det betyder att täckningen och 

bevakningen av ett visst ämne eller problem blir mer aktuellt om bevakningen är 

hög och allmänheten uppfattar det därmed som viktigare (Coleman, McCombs, 

Shaw & Weaver, 2009). Medierna anses vara kraftfulla då de påverkar folkets 

verklighetsuppfattningar, samtalsämnen och det som är mest viktigt för den aktuella 

tidpunkten genom att lyfta upp utmärkande vinklar av informationen på agendan 

(Turner & West, 2014). 

Turner & West (2014) förklarar att teorin inte är så enkelriktad som den hitintills 

beskrivits. Det är inte bara medierna som påverkar allmänheten, utan medierna kan 

på sätt och vis bli påverkade av allmänheten. Anledningen är att allmänheten 

bestämmer de mest aktuella ämnena genom vidare debatt. Beslutsfattarna påverkas 

av vad som ska rapporteras, då allmänheten och medierna diskuterar likgiltig agenda 

(Turner & West, 2014). Dagordningsteorin kan delas upp i två nivåer, enligt Nord & 

Strömbäck (2005). I första nivån av teorin redogörs det för vad medierna rapporterar 

om samt vilket inflytande det har på människor (Nord & Strömbäck, 2005). I nivån 

ställer sig människor frågan om rapporteringen är tillräckligt intressant. Till skillnad 

från den första nivån, skriver Nord & Strömbäck (2005) om att den andra nivån 

fokuserar på hur rapporteringen om någonting framställs av medier. Den handlar 

även om förståelsen och uppfattningen hos människor som tar del av rapporteringen 
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(Nord & Strömbäck, 2005). I Vår studie kommer vi inte kunna lägga fram bevis på 

hur människor uppfattar Aftonbladet och Expressens rapportering. Däremot kan 

delar av vårt resultat indikera på hur tidningarna väljer att rapportera till 

allmänheten. 

4.2 Gestaltningsteorin 
Entman (1993) beskriver att gestaltningsteorin används som ett verktyg för att ta 

reda på vad som är mest uppmärksammat och centralt i specifika medieinnehåll. Det 

uppstår ideligen någon slags inramning från avsändaren av medieinnehållet, trots 

avsikten med förmedlingen avser sig vara opartisk. Inramningarna kan ske både 

omedvetet och medvetet (Entman, 1993). Olika infallsvinklar eller andra 

utmärkande särdrag av innehållet blir därmed mer framhävda eller ramas in (de 

Vreese, 2005). Eftersom information kan bli inramad och betraktas ur varierande 

perspektiv, tolkas även information på olika sätt från konsumenter av innehållet 

(Goffman, 1986). Teorin beskrivs utifrån den makt medierna besitter gentemot 

allmänheten angående verklighetsbeskrivningar (Strömbäck, 2004). Då media 

gestaltar specifika aspekter av problem eller verkligheten, styrs även andra aspekter 

av verkligheten bort (Entman, 1993). Problematiken med gestaltningsteorin är att 

samhällsproblem ramas in och blir betraktade av allmänheten som ofullständiga, 

den objektiva synen försvinner samt blir komplicerad att ändra på (Entman, 1993). 

Vi vill, med gestaltningsteorin och dagordningsteorin nämna att de fungerar som ett 

ramverk inom problemområdet vi undersöker. Vi anser att dessa teorier är värda att 

nämna som en av utgångspunkterna för studien. 

4.3 Nyhetsvärdering och nyhetsurval 
Teorin om nyhetsvärdering handlar om att försöka förstå varför något blir en nyhet 

(Strömbäck, 2015). Nyhetsvärderingens innebörd pekar på hur en nyhet värderas till 

att bli en nyhet av redaktionerna. Nyhetsurval syftar på vad som egentligen 

publiceras. Dessa två begrepp samverkar därför och utgör teorin som är en stor 

grundsten inom journalistisk forskning (Strömbäck, 2015) 

Nyhetsvärdering sätter nyhetsredaktionen i fokus enligt Ghersetti (2012) och 

beskriver en redaktion som en Gatekeeper. Det förklaras likt en grindvakt som 
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avgör vad för slags nyhet som publiceras. Vad som blir en nyhet kan bero på flera 

faktorer. Redaktionen måste avgöra vad som är intressant och vad samhället skulle 

vilja ha (Ghersetti 2012).  Kopplat till vår undersökning blir det därför intressant att 

studera hur en sportredaktion väljer att bevaka herrlandslaget och damlandslaget i 

ett världsmästerskap. 

I vår studie kommer teorin vara ett verktyg för att besvara delar av vårt resultat. 

Rapporteringen från världsmästerskapen har en potentiell genomgående koppling 

med teorin för varför något av könen får mer uppmärksamhet än det andra, eller lika 

mycket. Vi anser att teorin kan hjälpa oss att besvara några av frågorna om 

rubrikernas huvudtema och vad sportredaktionerna på respektive tidning anser vara 

av värde att rapportera om och göra till en nyhet. 

4.4 Sociala identitetsteorin 
 Social Identity Theory kommer vi i denna uppsats kalla för sociala identitetsteorin, 

som grundar sig i kognitiv socialpsykologi utifrån individers tillhörande i grupper 

och deras relation till samhället (Liebkind, Mähönen & Jasinskaja-Lahti, 2017). 

Henri Tajfel satte grund för teorin genom flera studier av små grupper under 1970-

talets början. Det inkluderade i att kategorisera individer i grupper där de kände sig 

som en del av en grupp och hur de identifierar sig med samhället (Myers & Twenge, 

2017). Tajfels teori uppstod ur övertygelsen om att människan vill känna social 

mening och att vi finner det som medlemmar i olika grupper. Vi kan därför definiera 

vilka vi är och hur vi ska förhålla oss till andra genom att vi känner oss som 

tillhörande medlemmar i en grupp, vilket ger social mening (Ellemers, 2010). 

I tidigare forskning kan vi urskilja hur forskare har applicerat den sociala 

identitetsteorin. Hull (2017) använder teorin som underlag för hur lokala 

nyhetsstationer i USA rapporterar om damsport. Hull (2017) diskuterar utifrån 

sociala identitetsteorin, att män hellre rapporterar om män inom sport eftersom det 

är den könsgrupp de tillhör, vilket enligt teorin, gör det mer bekvämt än att 

rapportera om kvinnor (Hull, 2017). Från sociala identitetsteorin, kopplar Hull 

(2017) tidigare forskning som menar på att en mer balanserad sportredaktion av män 

och kvinnor, skulle innebära en mer balanserad rapportering av könen. Eftersom 
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kvinnliga sportjournalister, utifrån teorin, är mer bekväma att rapportera om den 

könsidentitet de upplever sig tillhöra (Hull, 2017). 

Sociala identitetsteorin pekar på att en grupp vill upprätthålla stabilitet och status. 

Detta verkställs genom att gruppen försöker behålla balansen, som att inte förändra 

gruppens identitet eller tillvägagångssätt (Ellemers, 2010). Dahlén (2008) skriver 

hur sportjournalistiken bevakar män mer än kvinnor inom idrott och att redaktioner 

inom sportjournalistik och styrelser är mansdominerat. Därför kan det fortsätta vara 

en säkerhet för till exempel journalister att fortsätta det gamla mönstret av att 

bevaka herridrott mer. Att koppla män till idrott har sedan början av 

sportjournalistiken varit normen och därför har herridrott högre status (Dahlén, 

2008).  Enligt Myers & Twenge (2017), påpekar den sociala identitetsteorin 

dessutom att en grupps identitet väljer att förhålla sig till hur det alltid varit och att 

ställningstaganden i grupper är svårt. Enligt teorin väljer därför gruppen att förhålla 

sig till vad som upprätthåller högst status, som herridrott istället för damidrott 

(Myers & Twenge, 2017).  

Sociala identitetsteorin vill främst fokusera på konsekvenserna av att en individ 

känner sig tillhörande en grupp (Liebkind et al., 2017). Exempel på grupper kan 

vara fans till ett idrottslag, medarbetare på en arbetsplats eller tillhörande i ett 

politiskt parti (Ellemers, 2010). Ellemers (2010) nämner att personer som 

identifierar sig med en grupp vill skapa en positiv bild av gruppens identitet. Till 

exempel en mansdominerad redaktion inom sportjournalistik kan ses som en grupp. 

Om normen är att bevaka herridrott mer än damidrott inom gruppen, kan det vara 

svårt att implementera en förändring om inte majoriteten av gruppen är redo att göra 

det. Annars finns det risk för negativitet som leder till instabilitet (Ellemers, 2010). 

Ellemers (2010) skriver om att gruppens identitet kan bli hotad ifall gruppens moral, 

status eller kompetens ifrågasätts av gruppmedlemmar eller av en utomstående 

grupp. Detta betyder att gruppen kan förändras utifrån hur samhället förändras. 

Därav kan en grupp förändra sina vanor och beteende. Wallin (1998) visar i sin 

undersökning att sportjournalistiken har successivt ökat sin bevakning av damidrott. 

Det tyder på att nyhetsredaktioner har förändrat sitt sätt att bevaka sport i Sverige i 

historien (Wallin, 1998). 
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En kritisk aspekt som Ellemers (2010) skriver om är att människan inte behöver 

identifiera sig fullt ut med gruppen de tillhör. Ett exempel på detta är medarbetare 

på arbetsplatsen, där människans egna värderingar och motivationer kan skiljas från 

andra gruppmedlemmar och gruppens ledmotiv. Det betyder, enligt Ellemers 

(2010), att människan har en egen vilja och behöver inte påverkas av gruppens 

intentioner. Grupptillhörighet kan dock innefatta en starkare motivation, då 

individens egna värderingar läggs åt sidan och en följer gruppens vilja. 

Den sociala identitetsteorin är inte heltäckande för att besvara alla delar av våra 

frågeställningar eftersom det möjligen finns fler infallsvinklar i vårt 

problemområde. Däremot anser vi att teorin tillsammans med andra teorier kan ge 

en mer heltäckande förklaring till resultatet. Tidigare forskning inom 

forskningsområdet har använt teorin, samt att vi vill studera potentiella kopplingar 

utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv för att öka förståelsen och validiteten kring 

vår undersökning. Vi vill bland annat applicera teorin för att undersöka om något av 

könen får mer uppmärksamhet i tidningarna. Teorin går även att använda för att 

undersöka om det råder patriarkala strukturer på de olika tidningarna genom att 

undersöka vilket kön som får rapportera mer om världsmästerskapen. 

4.5 Genusteori 
I vår studie kommer genusteori ha en omfattande betydelse för analysen av våra 

resultat. Eftersom vi bland annat vill undersöka vilken roll kön har i frågan om 

rapportering mellan världsmästerskapen är det viktigt att ett genusperspektiv 

appliceras. 

Mannen är och har alltid varit den definitiva normen och män är normbärare och för 

vidare den dominanta företeelse de ska förhålla sig till (Hirdman, 2003). Mannen 

jämfört med kvinnan är enligt stereotypen den överordnade personen och Hirdman 

(2003) tar upp exempel från skrifter genom historien, ända från Bibeln, där mannen 

beskrivs vara i ett centralt fokus. De beskrivs även vara den dominanta och 

försörjande medlemmen av familjen. Kvinnan beskrivs som den omhändertagande, 

känslomässiga och barnafödande personen. Den kulturella överenskommelsen av 

könen kommer med ett konstruktivt tvång som de lever under (Hirdman, 2003). 

Enligt Hirdman (2003) har de biologiska skillnaderna mellan könen varit påtagliga. 
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Mannen, det fysiska idealet vars atletiska förmåga grundat sig i en självklarhet för 

idrottande och därför går att koppla till att damidrott historiskt sett varit en 

anomalitet (Dahlén, 2008). 

Hirdman (2003) skriver att normen som genusordningar har innefattat, ligger i 

förändring idag gällande segregeringen. Att den manliga normen övergår till andra 

villkor och genuskonflikten mynnar ut i en pågående process mot ett mer jämställt 

samhälle. 

Genusteori är intressant för vår studie i och med att vi undersöker mängden artiklar 

som publiceras under det senaste herrlandslagets respektive damlandslagets 

världsmästerskap. Vi vill undersöka om det fortfarande råder en tydlig manlig norm 

av att herridrott innehar större journalistiskt fokus och därmed får mer 

uppmärksamhet. Enblom & Carlsson (2015, Sportjournalistik) skriver att starka 

maskulina normer finns inom sportjournalistiken och gör det svårt för förändring, 

speciellt för kvinnliga journalister. I vår studie vill vi undersöka ifall dessa normer 

existerar i Aftonbladet och Expressens redaktioner. 

4.6 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 
Vi vill använda oss av ovanstående teorier i undersökningen. Teorierna appliceras 

på studien för att få en fullständig bild av undersökningens resultat. Vi anser att 

tillvägagångssättet undviker begränsning vid analysen av resultatet. Teorierna har 

använts i tidigare forskning och är inom ramen för forskningsområdet. Däremot 

kommer vi fokusera främst på tre teorier när vi ska analysera resultatet. Dessa 

teorier är nyhetsvärderingsteorin, sociala identitetsteorin och genusteorin. Vi anser 

att de är det mest aktuella teorierna för att besvara våra frågeställningar mer 

preciserat utifrån vårt resultat. Det tillför mer validitet till studien (Bryman, 2018). 

Turner & West (2014) har listat utvärderingskriterier för teorier och ett av 

kriterierna hävdar att teorin ska förklara resultatet på enklast tänkbara sätt och att 

teorin ska vara tillgänglig och användbar för studien. Vi anser att våra teorier 

kommer vara relevanta att använda för att förklara resultatet på enklast tänkbara 

sätt.  
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5 Metod 

I följande kapitel presenteras metoden som används vid genomförandet av studien. 

Dessutom presenteras urvalsprocessens tillvägagångssätt, studiens avgränsningar 

och material samt problem och kritik som kan uppstå med den valda metoden. 

5.1 Kvantitativ innehållsanalys 
Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud (2017) omfattar 

kvantitativ innehållsanalys två grundläggande delar. Ordet kvantitativ innebär att 

undersökningens uppgifter är jämförbara och replikerbara och att analysenheterna är 

tillräckligt många för analysering med numeriska data. Ordet innehållsanalys 

innebär att innehållet i en undersökning har en framställning av muntlig, skriftlig 

eller bildmässig form. Verktyget kvantitativ innehållsanalys är tillämpningsbar för 

att till exempel undersöka hur frekvent något uppstår, förekommer eller utrymmet 

olika kategorier får (Esaiasson et al., 2017) 

För att mest fördelaktigt kunna besvara våra frågeställningar anser vi att kvantitativ 

innehållsanalys är bäst lämpad metod för vår undersökning. Eftersom vårt syfte är 

att undersöka och jämföra en stor mängd artiklar från två tidningar under två 

tidsperioder. 

Enligt Bryman (2018) ska en kvantitativ innehållsanalys vara mätbar. De 

operationaliserade variablerna och variabelvärdena utgör en grund för 

undersökningen, att kunna mäta och göra sambandsanalyser. Måtten av begrepp 

behöver reliabilitet för att göra mätningen konsistent, att det går att göra mätningen 

igen över tid (Bryman, 2018). Därför uppfattar vi kvantitativ innehållsanalys som ett 

viktigt verktyg för vår metod för att mätningarna vi gör kan vara replikerbara för 

framtida forskning. 

I tidigare forskning som vi har studerat, har forskare inom samma forskningsområde 

använt sig utav kvantitativ innehållsanalys för att besvara liknande frågeställningar 

som vi har. Wallin (1998) använde sig av sju svenska tidningar i sin kvantitativa 

innehållsanalys mellan åren 1985 - 1995. Där han jämförde mätbara begrepp i 

sambandsanalyser för att undersöka olika samband för tidsspannet mellan de olika 

tidningarna. Vår studie är inte lika omfattande som Wallins, men principen för vad 
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en kvantitativ innehållsanalys utgör är samma för vår forskning där vi vill jämföra 

vår insamlade data för senare generalisering. 

Bryman (2018) skriver att vikten av mätbara variabler i en kvantitativ 

innehållsanalys sitter i att kodningen ska ha följdriktighet och reliabilitet. Eftersom 

mätbarheten i denna typ av undersökning utgör mer precisa beräkningar för 

relationen mellan variabler. Vi vill i vår undersökning använda en variabel i 

kodboken som saknar datavärde och inte blir mätbar. Det handlar om rubrikerna vi 

väljer att undersöka. För att göra rubrikerna mätbara kommer vi kategorisera 

artiklarnas rubriker genom tolkning från tydliga och valida definitioner. På så sätt 

framkalla mätbara variabler och variabelvärden som vi kan koda (Esaiasson et al., 

2017). 

5.2 Material 
Frågeställningen har en central roll för att kunna veta vilket material som ska 

användas i en innehållsanalys (Bryman, 2018). Då vi har som intention att 

undersöka skildringarna mellan dam- och herrlandslaget under respektive 

världsmästerskap, anser vi att Aftonbladet och Expressen samt dess bilagor är av 

relevans för studien. Eftersom vi vill täcka de båda landslagens mediala bevakning 

och få med så många artiklar som möjligt till resultatet, har vi valt en tidsperiod för 

studien som består av 31 dagar innan respektive världsmästerskap samt 31 dagar 

efter världsmästerskapen har avslutats. 

5.3 Tidsperioden 
insamlingen av data sker från perioderna 6 maj - 5 augusti 2015 för damlandslaget 

och 14 maj - 15 augusti 2018 för herrlandslaget. Perioderna omfattar 31 dagar innan 

världsmästerskapens början, under pågående världsmästerskap samt 31 dagar efter 

världsmästerskapen har avslutats. Anledningen till varför vi vill undersöka 

perioderna innan och efter världsmästerskapen är för att granska hur tidningarna 

rapporterar och framställer landslagen utanför världsmästerskapens tidsram. Därför 

blir det totalt 91 dagar för damlandslaget och 93 dagar för herrlandslaget av 

bevakning. Vårt urval är anpassat utifrån det som Karlsson & Johansson (2019) 

skriver om strategiskt urval. Perioden för vår insamling av data är därför anpassat 

efter mängden tid som finns för undersökningen. 
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5.4 Insamlingsmetod 
För vår studie har vi hämtat det empiriska materialet från mediearkivet Retriever. 

Genom att nå största möjliga antal artiklar som publicerades under vår 

undersökningsperiod, använde vi sökordet “VM*”. Vi laborerade med andra 

nyckelord som “Fotboll*” och “Landslag*” men vi fick inte lika stort omfång av 

artiklar och valde därför bort dessa. Vi utvidgade sökverktyget med att använda vår 

utsatta tidsperiod för respektive världsmästerskap, samt rikta sökningen mot 

Aftonbladet och Expressen med deras respektive bilagor. Detta resulterade i 13 673 

träffar för båda världsmästerskapen. Antalet träffar resulterade i att vi kunde få ett så 

representativt urval som möjligt för vår undersökning för att inte gå miste om data 

som är väsentlig för studien. Undersökningen delade vi sedan upp i fyra olika 

tidsperioder för att kunna studera eventuella skillnader kring rapporteringen av 

respektive landslag. För att göra urvalet mer precist, undersökte vi antalet träffar för 

att ta fram det empiriska material som handlade om de svenska landslagen. Träffar 

som handlade om herrlandslaget under deras undersökningsperiod blev sammanlagt 

2025 artiklar och för damlandslaget under deras undersökningsperiod blev det 

sammanlagt 780 artiklar. Detta blev vår empiriska data som redovisas i resultatet. Vi 

har suttit bredvid varandra och kodat var för sig samt diskuterat kring analysenheter 

som varit svåra att koda. Tidsperioden för vår undersökning pågick från 2 maj till 13 

maj 2019. I bilaga 2 finns mer utförlig statistik om antalet träffar från respektive 

tidning. 

5.5 Urval 
För att genomföra en undersökning som besvarar frågeställningarna med bästa 

tänkbara förutsättningar, behöver man göra ett representativt urval som kan 

precisera undersökningen mot studiens syfte (Bryman, 2018). Vi kommer utgå från 

ett så representativt urval som möjligt, där avgränsningen för studien består av de 

svenska tidningarna Aftonbladet och Expressen. Enligt statistik från Orvesto (2018), 

Sifos räckviddsundersökning har Aftonbladet och Expressen störst nettoräckvidd 

totalt mot de svenska läsarna, samt dess respektive sportbilaga. Webbtidningarna är 

avsevärt större till läsarantalet jämfört med tryckt press, därför inkluderar vi de 

samtliga utgåvor för att utvinna empiriskt material (Orvesto, 2018). Utgåvorna 

innefattar bägge tidningarnas respektive webbtidning samt tryckta upplaga. 



 

18 
 

De tidningsartiklar vi samlar in som empirisk data innefattar artiklar, reportage, 

krönikor, och notiser. Vi har valt resterande kategorier som till exempel en tablå, att 

falla inom kategorin “Går ej att kategorisera”. Insamlade data behöver vara skriven 

av en journalist eller någon som har anställts för att skriva för någon av tidningarna. 

Därför exkluderar vi de texter som är skrivna av utomstående personer som inte 

blivit anställda hos Aftonbladet eller Expressen. Ett exempel på en sådan text är 

debattartiklar eller övriga insändare. 

Vi kommer undersöka respektive landslags senaste världsmästerskap för att utvinna 

empiriskt material som ligger närmast samtiden. Urvalet i att undersöka respektive 

världsmästerskap gör vi då vi vill kunna jämföra bevakningen mellan damlandslaget 

och herrlandslaget i fotboll under liknande förutsättningar. 

5.6 Kodningsschema och operationalisering 
För att genomföra studien på Aftonbladets och Expressens rapportering under 

damlandslaget respektive herrlandslagets världsmästerskap, har vi tillsammans 

operationaliserat våra frågeställningar och syfte för att ta fram ett kodningsschema 

med nedanstående variabler. Esaiasson et al. (2017) påstår att operationaliseringen 

är avgörande för framtagningen av undersökningens resultat samt dess säkerhet i 

förhållande till frågeställningarna.  

Undersökningen består av totalt tio variabler. Samtliga variabler ligger som grund 

för kodningsschemat och har diskuterats fram och valts ut metodiskt för att studien 

ska kunna besvara frågeställningarna samt undersöka vår empiriska data. 

Variabler 

V.1 Kod för artiklar                   V.2 Tidning                            V.3 Period för artikeln 

V.4 Publiceringsplattform         V.5 Textens storlek                 V.6 Sidplacering 

V.7 Texttyp          V.8 Landslag i artikeln           V.9 Kön på skribent 

V.10 Rubrikens huvudtema 

Variablerna som är i behov av fördjupad förklaring har en tydlig definition som 

finns i bilaga 3 i kodningsmanualen. 
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5.7 Validitet & reliabilitet 
För att undersökningen ska ha trovärdighet krävs en hög validitet och reliabilitet 

(Eliasson, 2018). I följande text kommer en förklaring på begreppen validitet och 

reliabilitet samt motivering till varför det är relevant för vår studie. 

Eliasson (2018) skriver att validitet handlar om att man mäter det som man har som 

avsikt att mäta i en undersökning. Validitet grundar sig i att undersökningen man 

gör är giltig och att måtten har hög reliabilitet för att mätningen ska vara valid 

(Eliasson, 2018). Eliasson (2018) tar upp ett exempel som handlar om att ifall du 

mäter din vikt bör du använda en våg för att få ett resultat med validitet och om du 

mäter din längd är vågen inget passande verktyg för den sortens mätning. Konkret 

menar Eliasson (2018) att validiteten är bunden till vad man vill mäta i en 

undersökning för att det är viktigt att du får mäta det som du har som syfte att mäta. 

Validitet överlappar mellan två nivåer som är teoretisk och operationell. 

Problematiken med detta är översättningen dem sinsemellan. Den teoretiska nivån 

läggs till grund utifrån frågeställningarna och problemområdet och den operationella 

nivån hamnar i genomförandet av undersökningen (Esaiasson et al., 2017). Därav 

behöver den teoretiska översättningen ha validitet och i sin tur fungera i mätningen 

mot den operationella nivån (Esaiasson et al., 2017). Utifrån våra framtagna 

variabler anser vi att måtten innehar hög validitet för vår undersökning som kommer 

användas för att svara på våra frågeställningar. 

Vi vill veta hur Aftonbladet och Expressen har rapporterat under respektive 

världsmästerskap i fotboll för dam- och herrlandslaget. Därför passar variablerna vi 

har operationaliserat från våra frågeställningar som till exempel antal artiklar, 

rubrikernas huvudtema och texter på förstasidorna för att mäta det vi har som avsikt 

att mäta i vår undersökning. 

Reliabiliteten i en studie beskriver pålitligheten (Eliasson, 2018). Undersökningen 

ska kunna upprepas och ge samma resultat under snarlika omständigheter (Eliasson, 

2018). För att kontrollera den data som en undersöknings slutsatser bygger på, är det 

viktigt att andra personer än forskaren kan upprepa studiens resultat. Annars kan 

undersökningens slutsatser samt tillförlitlighet ifrågasättas (Eliasson, 2018). Det får 

inte heller påträffa osystematiska eller slumpmässiga fel när insamlingen samt 
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bearbetningen av studiens data sker för att uppnå hög reliabilitet (Esaiasson et al., 

2017). Reliabiliteten innebär att studien är betydande och har hög trovärdighet. Ett 

av de vanligaste felen som leder till att en studies reliabilitet ifrågasätts är att det 

sker slarvfel vid datahanteringen (Esaiasson et al., 2017). När två personer 

genomför en kvantitativ innehållsanalys och kodar den insamlade data, är det viktigt 

att personerna i fråga bedömer variablerna på samma vis samt kodar på ett 

överensstämmande sätt (Esaiasson et al., 2017). Det kallar Esaiasson et al. (2017) 

för interkodarreliabilitet. 

Vidare hävdar Esaiasson et al. (2017) att kvaliteten av en undersökning kan öka om 

man visar ett reliabilitetstest av undersökningen. Eftersom vi kodar från olika 

datorer vill vi mäta hur hög vår interkodarreliabilitet är utifrån Holstis 

reliabilitetstest. Detta är för att testa om vi kodar artiklarna utifrån våra variabler på 

samma sätt. Enligt Neuendorf (2002) är testet framför allt användbart om någon av 

variablerna är kategoriserade och att det finns chans att göra misstag i kodningen, 

vilket existerar i vår studie. 

I testet kodade vi 60 artiklar på varsitt håll. Dessa artiklar var exakt samma. 56 

artiklar stämde överens och fyra av artiklarna kodades på olika sätt.  

Holstis reliabilitetstest ser ut som följande:  

PAo = 2A/ (Na+Nb) 

“PAo” innebär hur jämna våra svar är i kodningen i procent. “A” står för antalet 

analysenheter (artiklar) som vi har kodat på samma sätt. “N1” och “N2” är totala 

antalet analysenheter som vi kodade i testet. 

93,3 = 2 * 56/60+60 

Esaiasson et al. (2017) nämner att resultatet av testet beror på variabelns 

svårighetsgrad och därför är det svårt att säga vilken procentsats som anses vara mer 

än godkänd. Utifrån vår interkodarreliabilitet, som är på 93,3 procent, anser vi 

inneha hög reliabilitet i undersökningen. Den variabeln vi svarade olika på är 

Rubrikens huvudtema. I den ingår olika kategorier på begrepp som vi har definierat 

och kan därför vara en risk att svara olika. Resterande variabler är 100 procent i 

interkodarreliabilitet. 
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För att upprätthålla hög interkodarreliabilitet har vi diskuterat med varandra när vi 

blivit osäkra i kodningen samt samarbetat när vi analyserat svårare rubriker. Vi har 

även kontrollräknat varje gång vi analyserat 100 artiklar för att vara säkra på att 

inget samplingsfel har skett vid insamlingen. 

5.8 Metodkritik 
Bryman (2018) tar upp flera faktorer som indikerar på att en kvantitativ 

innehållsanalys bär på svagheter och nämner att en innehållsanalys inte kan bevisa 

sig bättre än de dokument den utgår ifrån. Bryman (2018) hänvisar i sin bok till 

Scott som redovisar de punkter om svagheter man bör bedöma en kvantitativ 

innehållsanalys ifrån. Autenticitet, är en av bedömningspunkterna och innebär att 

dokumenten man bygger innehållsanalysen på verkligen är vad de påstår sig att 

vara. Trovärdighet bygger på att dokumenten inte är falska eller förvridna på något 

sätt. Den sista punkten är representativitet och innebär att innehållsanalysen ska 

vara generaliserbar med de dokument man använt och kan ställa sig mot andra 

väsentliga dokument (Bryman, 2018).  

Vi anser att det ovannämnda är viktigt för metoden. De dokument vi använt oss av 

kommer ursprungligen från tidningarna vi valt att analysera. Vi har använt oss av 

mediearkivet Retriever för att komma åt dokumenten och vi kan därav med säkerhet 

konstatera att dokumenten är riktiga och inte förfalskade på något sätt.  

I kritiken mot kvantitativ innehållsanalys finns framförallt i översättningen av texter 

som omvandlas till siffror (Bryman, 2018). Där översättningen blir en viktig 

parameter för mätprocessen och att undersökningen kan gå förlorad om metoden 

inte är tillräckligt bearbetad (Karlsson & Johansson, 2019). Vi är medvetna om 

kritiken inom metodområdet och ser därför kritiskt på alla val och steg vi gör i 

undersökningsprocessen.  

De två tidningarna vi har valt att ta vårt empiriska material ifrån är Sveriges två 

största tidningar inkluderat med tryckt och webb enligt (Orvesto, 2018). Bryman 

(2018) tar upp vikten av att ha analysinnehåll som går att generalisera så 

representativt som möjligt mot populationen. Vi vill med Aftonbladet och 

Expressen kunna generalisera mot svensk nyhetsjournalistik men är väl medvetna 
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om att forskningen kan bedrivas mer omfattande. Därför hade generaliseringen varit 

mer representativ ifall vi använt fler tidningar för ett mer representativt urval mot 

populationen. Som Bryman (2018) nämner är det viktigt att förhålla sig till den tid 

som finns för en studie och hade vi haft mer tid hade vi kunnat genomföra en mer 

omfattande studie. 

Herrlandslagets tidsperiod består av 93 dagar och damlandslagets tidsperiod av 91 

dagar. Detta innebär att herrarna har två dagar mer bevakning som vi analyserar. Vi 

bestämde oss för att göra urvalet på detta sätt eftersom herrarnas världsmästerskap 

pågick två dagar längre. Det betyder att herrlandslagets resultat från analyseringen 

av artiklarna kan ha påverkats av detta, vilket vi är medvetna om inför 

undersökningen.  

Herrlandslaget deltog i en match mer än damlandslaget och stannade därför kvar i 

världsmästerskapet längre. Det kan innebära mer innehåll för tidningarna att skriva 

om och därmed generera fler artiklar om herrlandslaget. Vår lösning på detta är att 

även analysera perioden inför respektive världsmästerskap. Där båda lagen har 31 

dagars rapportering från tidningarna.  Dessutom analyserar vi gruppspelsperioden 

där de deltar i tre matcher vardera. Detta för att studera om antalet matcher de deltar 

i har betydelse för undersökningen. 

Världsmästerskapet för damerna bestod av 24 lag från olika nationer och för 

herrarna var det 32 lag. Det innebär att herrarnas världsmästerskap var större till 

antalet, vilket kan ge herrarna fördel av mer bevakning och fokus från tidningarna.  

Utöver världsmästerskapen vi undersökte, upptäckte vi att det samtidigt pågick fler 

tillställningar utöver världsmästerskapen i fotboll. Detta kan innebära att de övriga 

tillställningarna tog utrymme i redaktionernas nyhetsurval och prioriterat dessa mer 

än de olika världsmästerskapen i fotboll. Vi kan därför inte säga om övriga 

tillställningar tog mer fokus från damlandslaget respektive herrlandslaget under 

deras tidsperioder som påverkar resultatet. 

I undersökningen upptäckte vi att flera artiklar från Aftonbladet och Expressen var 

låsta bakom ett betalsystem och därför kunde vi inte komma åt dessa. Vi märkte 

även att ett fåtal artiklar som var publicerade i tryckt tidning och webbtidningen var 
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samma. Vi är medvetna om att detta påträffades men eftersom det hände för bägge 

landslagen var vi konsekventa i undersökningen. Många av dubbletterna hade olika 

rubriker och kunde skiljas åt och blev därför användbara för undersökningen. 

En del rubriker vi undersökte var svårtolkade vid några tillfällen. I kodningen av 

variabel 10 Rubrikens huvudtema, har vi tydliga definitioner hur vi kategoriserar 

variabelvärdena.  Däremot uppstod oklarheter vart rubriken skulle kodas. Karlsson 

& Johansson (2019) skriver att ett av de kritiska områdena för en innehållsanalys är 

tolkning av text som blir till ett mätverktyg eftersom det kan definieras olika av 

olika människor. Vi är medvetna om att det kan bidra med begränsningar för 

metodens trovärdighet och att vara kritisk mot definierade mått som ett felfritt 

mätverktyg. För att lösa möjliga oklarheter framkallade vi tydliga definitioner och 

förhållningssätt att ta avstamp ifrån. Om det inte det fungerade, diskuterades det 

rationellt för att stärka forskningens reliabilitet. 

När vi undersökte artiklar från damernas världsmästerskap från Expressens 

webbtidning fann vi att rubrikerna och artiklarna var intakta i Retrievers system men 

ett antal artiklar var borttagna från Expressens webbtidning. Detta innebar att vi inte 

kunde identifiera namnet på journalisten. Artiklarna var användbara för 

undersökningen men i variabel 9 fick könet på journalisten placeras i kategorin 

Framgår ej i variabel 9. 

Identifiering av journalistens kön var i något av fallen svårt. Uppstod det osäkerhet 

när vi definierade journalistens namn, gjorde vi ett identifieringsförsök genom att 

försöka hitta bilder på journalisten och sedan diskutera oss emellan. Gjorde vi inga 

framsteg, föll det i kategorin Framgår ej i variabel 9. 

Vi började med att koda tillsammans på två datorer men insåg att mängden artiklar 

skulle innebära tidsbrist för studien. Istället delade vi upp kodningen och satt 

bredvid varandra för att kunna diskutera och hjälpa till ifall någonting var oklart. Vi 

är medvetna om att koda var för sig kan innebära fler samplingsfel. Därför gjorde vi 

ett reliabilitetstest som går att utläsa i kapitel 5.7 där resultatet gav oss hög 

interkodarreliabilitet. För att undvika samplingsfel när vi kodade den mängden 

artiklar som vi gjorde, kontrollerade vi våra svar efter vi kodat 100 artiklar. 
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5.9 Forskningsetiska överväganden 
På vetenskapsrådets hemsida Codex (2019) kan man läsa om vikten av forskarens 

etiska ansvar i en studie. I en kvantitativ eller kvalitativ studie behöver forskaren 

förhålla sig till diverse föreskrifter och normativa regler inom moral och yrkesetik 

för att kunna redovisa en studie med hög kvalitet. 

Eftersom vår studie är en kvantitativ innehållsanalys kommer inte etiska 

överväganden appliceras i större omfång, då vi använder redan skrivna artiklar till 

vår empiriska data. Vi är medvetna om vad god forskningssed innebär och vilka 

föreskrifter vi behöver stå i relation till, i samband med undersökningen. Vad som 

kan komma att kopplas till etiska överväganden är i sådana fall hur forskarna vi 

använder oss av till studien, har valt att förhålla sig till etiska överväganden i sin 

text. Andra etiska överväganden kan vara hur journalisterna i artiklarna vi 

undersöker har valt att skriva något etiskt opassande i rubrikerna. Detta kommer inte 

att påverka till några etiska överväganden i samband med vår studie utan det 

ansvaret ligger hos forskarna samt journalisterna. Vi kommer använda oss av god 

forskningssed och vara kritiska under forskningsarbetet. 
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6 Resultat 

I följande avsnitt redovisas resultatet av den kvantitativa innehållsanalys vi har 

genomfört. Resultatet redovisas genom tabeller av det empiriska materialet. För att 

förtydliga kapitlet har vi delat upp det efter frågeställningarna som finns i kapitel 2.1 

Resultatet redovisas i tur och ordning samt framgår en förklaring till det mest 

väsentliga i tabellerna utifrån frågeställningarna. I tabellerna redogörs det för antalet 

artiklar i siffror. Dessutom framgår det en procentandel på tabellerna som vi anser 

gör det enklare och tydligare att utläsa skillnaderna mellan uppdelningarna av 

landslagen i Aftonbladet och Expressen. Alla procentandelar är avrundade till 

närmaste heltal. 

Totalt består kapitlet av fem tabeller, där tabell 5 inte kan besvara någon 

frågeställning. Vi har med den i resultatdelen, då vi anser att den tillför en mer 

överskådlig bild av studiens resultat. Resultatet grundar sig i 2805 artiklar under 

totalt 184 dagars rapportering av Aftonbladet och Expressen. 

6.1 Textens period 
I tabellen redovisas antalet publicerade artiklar under respektive världsmästerskap i 

fotboll. De olika perioderna är fyra till antalet, där period 1 visar publicerade artiklar 

från 31 dagar innan start. Period 2 visar gruppspelsperioden. Period 3 visar 

slutspelsperioden och period 4 visar 31 dagar efter att världsmästerskapet har 

avslutats. 

Tabell 1: Period för text 
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Resultatet visar att publicerade artiklar om herrlandslaget är betydligt fler under 

samtliga perioder än för damlandslaget. Publicerade artiklar om herrlandslaget 

uppgick till 2025 stycken i Aftonbladet och Expressen. För damlandslaget 

publicerades 780 artiklar.  
 

Period 1 som är 31 dagar innan starten av ett världsmästerskap, publicerades 613 

artiklar om herrlandslaget och 228 artiklar om damlandslaget. Herrlandslaget fick 

2,7 gånger mer utrymme i Aftonbladet och Expressen än vad damlandslaget fick 

under liknande förutsättningar.  
 

I period 2 som är gruppspelsperioden spelade respektive landslag tre matcher 

vardera. Detta för att kunna se hur resultatet skulle se ut med liknande 

förutsättningar. I period 2 publicerades 521 artiklar om herrlandslaget och 289 

artiklar om damlandslaget. Det visar på att herrlandslaget fått tillgång till mer 

utrymme i Aftonbladet och Expressen än damlandslaget. 
 

I period 3 som är slutspelsperioden, spelade herrlandslaget en match mer än 

damlandslaget vilket gav upphov till längre bevakning. Tabellen visar 739 artiklar 

som publicerades om herrlandslaget mot de 187 stycken som tilldelades 

damlandslaget. 

 

31 dagar efter att respektive världsmästerskap avslutas visar tabellen att 152 artiklar 

publicerades om herrlandslaget och 76 artiklar om damlandslaget. 

6.2 Textens sidplacering  
Tabellen nedan redovisar hur många publicerade artiklar av respektive landslag som 

fick en puff på förstasidan i tryckt tidning från Aftonbladet och Expressen. Det 

innebär texter från förstasidorna om respektive landslag. Tabell 2 redovisar även 

antalet publicerade artiklar i tryckt tidning som handlar om herrlandslaget respektive 

damlandslaget.  
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Tabell 2: Sidplacering 

 
 

Resultatet visar att herrlandslaget hade totalt 839 publicerade tidningsartiklar, av 

dessa fick 111 artiklar en puff på förstasidan. Totalt publicerades 326 artiklar om 

damlandslaget och av dessa fick 52 artiklar en puff på förstasidan. 
 

Herrlandslaget fick utifrån antalet artiklar, mer än dubbelt så många puffar på 

förstasidan i jämförelse med damlandslaget. Tabellen redovisar även en procentuell 

jämförelse mellan herrlandslaget och damlandslaget, där 13 procent av antalet 

artiklar om herrlandslaget fick en puff och 16 procent av damlandslagets artiklar 

fick en puff. Procentuellt, utifrån respektive landslag, kan man utläsa att det inte 

finns någon större skillnad vid utrymme på förstasidan i Aftonbladet och Expressen. 

6.3 Journalistens kön 
Vi har undersökt könsfördelningen hos Aftonbladet och Expressen på de artiklar vi 

använt som empirisk data. Tabellen nedan visar vilket kön det är på journalisten 

som har varit skribent bakom artiklarna för respektive världsmästerskap. 
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Tabell 3: Kön på journalist 

 
 

Resultatet från Aftonbladet och Expressen visar att under herrlandslagets 

världsmästerskap skrevs 1348 artiklar av män mot de 314 artiklar som skrevs av 

kvinnor. Det innebär att 4,3 gånger fler artiklar var författade av män under 

herrarnas världsmästerskap.  
 

Under damlandslagets världsmästerskap skrevs 427 artiklar av män och 108 artiklar 

av kvinnor. Det är fyra gånger fler artiklar som är skrivna av män och därav skiljer 

det sig inte avsevärt mellan respektive världsmästerskap.  

 

TT utgör elva procent av artiklarna under damlandslagets världsmästerskap mot de 

två procent som utgör artiklarna från herrlandslagets världsmästerskap. Det 

motsvarar att en stor andel artiklar har använts från TT för damlandslagets 

bevakning, i jämförelse med herrlandslaget. 

6.4 Huvudteman i rubriker 
Frågeställning 4 handlar om representationen av respektive landslag i rubrikerna. 

Av samtliga artiklar som ingår i undersökningen har vi kategoriserat rubrikerna från 

respektive artikel i olika huvudteman. Tabellen redovisar för vilken kategori som 

Aftonbladet och Expressen valt att fokusera sina rubriker i.  
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Tabell 4: Rubrikens huvudtema 

 
 

I och med att antalet publicerade artiklar mellan respektive landslag skiljer sig 

bestämt åt, kan det innebära en påverkan vad resultatet i tabellen visar. Därför är det 

intressant att se resultatet i antalet artiklar och procentuellt. 
 

Resultatet visar att herrlandslaget procentuellt sett har fler rubriker som 

kategoriserar sig som positiva än damlandslaget. Av samtliga artiklar publicerade 

om herrlandslaget, visar tabellen att 23 procent av artiklarna kategoriseras som 

Vinnare/positivt laddat och för damlandslaget tolv procent. Förlorare/negativt 

laddade rubriker har herrlandslaget elva procent av samtliga artiklar och 

damlandslaget 24 procent. Herrlandslaget med 467 artiklar som är positivt laddade 

skiljer sig remarkabelt åt mot 91 artiklar som är positivt laddade om damlandslaget.  
 

I kategorin Socialt liv/familj placerades 152 rubriker om herrlandslaget och för 

damlandslaget 18 stycken. Aftonbladet och Expressen bevakade herrlandslagets 

familjeliv under världsmästerskapet betydligt mer ingående än vad de gjorde för 

damlandslagets familjeliv. Ett exempel på detta är när en spelare i herrlandslaget 
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blev pappa under världsmästerskapet och fick därmed mycket utrymme i 

tidningarna.  
 

Tabellen redovisar att kategorin Inför VM/match innehöll flest antal artiklar. 

Damlandslaget har procentuellt sett mer fokus i den kategorin, med 32 procent och 

för herrlandslaget 26 procent. Utifrån antalet rubriker som kategoriserats Inför 

VM/match, har herrlandslaget en tydlig majoritet med 527 artiklar mot 252. 

6.5 Storlek på texten  
Resultatet nedan visar på om det skiljer sig mellan respektive landslag i artikelns 

längd. Längden av artiklarna mäts i antal ord som varje artikel innehar. Måtten har 

ett mellanrum på 200 ord och följs från 0 till 2000 eller fler antal ord. 
 

Tabell 5: Textstorlek 

 

 

Procentuellt sett visar tabell 5 att texter med antal ord mellan 0–199, ger 

damlandslaget fler procentenheter än herrlandslaget. Den kategori med flest 

procentenheter för herrlandslaget är de artiklar som innehåller 200–399 antal ord. 
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Därav visar det att herrlandslaget ur ett procentuellt perspektiv, har längre skrivna 

artiklar med fler antal ord än damlandslaget. 
 

Artiklar med antal ord mellan 200–399 framkom mest frekvent för respektive 

landslag. Herrlandslaget hade 797 artiklar och damlandslaget 261 artiklar inom 

kategorin. 
 

Resultatet visar att landslagen hade samma mönster av antal ord i sina artiklar. 200–

399 var flest för respektive landslag. Vidare följer 400–599, 0–199, 600–799, 800–

999, 1000–1199 och 1200–1399. För båda landslagen skiljer sig endast mängden 

artiklar som publicerats om respektive landslag som resulterar i att herrlandslaget 

har flest antal ord i sina artiklar. I kategorierna som är över 1000 antal ord 

dominerar herrlandslaget och det kan bero på att fler krönikor och reportage 

publicerades än för damlandslaget. 
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7 Analys 

Utifrån tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter, kommer följande text 

avhandla en analys av studiens resultat. Analysen är uppdelad i tematiska avsnitt. 

7.1 Männen och dess fortsatta dominans 
I frågeställning 1 vill vi undersöka hur många artiklar som Aftonbladet och 

Expressen tilldelar de svenska landslagen i fotboll. Det som kan noteras utifrån 

studiens resultat är att det svenska herrlandslaget tilldelas mer bevakning och antal 

skrivna texter i Aftonbladet och Expressen för undersökningsperioden. Det skrevs 

totalt 2025 artiklar om herrlandslaget, vilket utgör 72 procent av de totalt 2805 

undersökta artiklarna. Damlandslaget däremot, utgör endast 28 procent vid 

jämförelse av respektive världsmästerskap. Resultatet kan utläsas från tabell 1. 

Tabell 1 visar även på hur många artiklar det skrevs om under de fyra olika 

tidsperioderna vi undersökt. Under period 2 (gruppspelsperioden), har de båda 

landslagen samma förutsättningar med tre matcher vardera. Rapporteringen visar på 

att männen tycks dominera även under gruppspelsperioden. Ur tabell 6 som finns i 

bilaga 4 kan vi utläsa att det inte finns några större skillnader mellan bevakningen 

hos Aftonbladet och Expressen. Vi kan dessutom konstatera att det inte existerar 

några skillnaderna mellan tidningarnas täckning i den tryckta tidningen och 

webbtidningen. 

I tidigare forskning presenteras snarlika resultat. I Sportens olika sidor: Männens 

och de manliga sporternas revir av Ulrika Andersson (2003) studerades hur dam- 

och herridrotten fördelade sig i tre svenska tidningar. I studiens resultat presenterar 

Andersson (2003) resultatet som visar att 80 procent av de undersökta artiklarna 

från lokaltidningarna berörde herridrotten, där damidrotten endast bestod av 20 

procent. 

Även i Sporten i spalterna av Ulf Wallin (1998) presenteras resultat som tyder på att 

manliga idrottare framhävs i större utsträckning än kvinnliga idrottare inom 

idrottbevakningen av sju svenska tidningar. 

Med tidigare forskning som utgångspunkt, kan vi se ett genomgripande mönster 

som vittnar om att manliga idrottare får större del i tidningarna än kvinnliga 
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idrottare. Wallins studie är från 1998 och Anderssons studie är från 2003. Det 

betyder att det inte har skett några drastiska skillnader över tid, då vi än idag, 21 år 

senare respektive 16 år senare ser samma mönster av manlig dominans av 

idrottsbevakningen i svenska tidningar. Däremot kan vi inte säkerställa dessa 

skillnader, då vi studerat olika tidningar. 

Det finns ett flertal väsentliga anledningar som kan vara avgörande till att 

herrlandslaget dominerar i bevakningen i förhållande till damlandslaget. Ghersetti 

(2012) argumenterar för att redaktionen agerar som Gatekeepers för att avgöra 

vilken nyhet som ska publiceras. Nyhetsvärderingen och nyhetsurvalet samverkar 

därmed inom nyhetsvärderingsteorin (Strömbäck, 2015). Vårt resultat kan kopplas 

med teorin, då redaktionen avgör vad som är intressant för samhället att ta del av i 

tidningarna (Ghersetti, 2012). Utifrån vår undersökning har redaktionerna i 

Aftonbladet och Expressen värderat herrlandslaget och dess prestationer under det 

senaste världsmästerskapet högre än damlandslaget under respektive 

världsmästerskap. 

Sociala identitetsteorin kan även ge förklaring till resultatet och stå som grund för 

att besvara frågeställning 1. Vi kan ur tabell 3 utläsa att majoriteten av artiklarna i 

undersökningen är skrivna av manliga journalister. Om vi sammanställer tabell 1 

och tabell 3 kan vi utläsa ett mönster som bygger på antaganden från sociala 

identitetsteorin. Det skrivs mest om män samtidigt som de flesta journalister är män. 

Det kan förklaras likt det Ellemers (2010) beskriver, att vi förhåller oss till andra 

genom att vi vill känna tillhörighet i en grupp, som resulterar social mening. I vår 

studie kan tillhörigheten förklaras genom att männen känner tillhörighet till andra 

män och skriver därför också med större utsträckning om herrlandslaget än 

damlandslaget. Vi påstår det antagandet, då Hull (2017) tidigare kommit fram till 

slutsatsen. Vi har även konstaterat att det tenderar att vara fler män än kvinnor i 

sportredaktionerna utifrån vårt resultat. Boyle (2006) poängterar att kvinnor i 

sportredaktioner är få, då det ofta råder en machokultur. Detta tillsammans med 

antaganden från sociala identitetsteorin kan innebära ett fortsatt mönster som leder 

till att de manliga journalisterna samt artiklar om herridrott fortsätter att vara 

normen. 
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7.2 Männen på förstasidan 

Tabell 2 visar resultatet om vilket av respektive fotbollslandslag som får mest 

uppmärksamhet på Aftonbladet och Expressens förstasida. Herrlandslaget fick 

111 puffar på förstasidorna under sitt världsmästerskap och Damlandslaget fick 

52 puffar under sitt världsmästerskap. I forskningen som Andersson (2003) 

utförde, visade det sig att männen fick 80 procent av uppmärksamheten inom idrott i 

de tidningar som undersöktes. Precis som resultatet i tabell 2 fick herrlandslaget mer 

än dubbelt så mycket utrymme på första sidorna än vad damlandslaget fick. Sett till 

nyhetsvärdering som i grunden innefattar vad som blir en nyhet, anser 

sportredaktionerna hos Aftonbladet och Expressen att nyheter om herrlandslaget 

värderas högre än nyheter om damlandslaget (Strömbäck, 2015).   
 

Herrlandslagets nyhetsvärde baseras på det nyhetsurval som redaktioner sätter 

utifrån vad de tycker är intressant och vad de tror att samhället skulle vilja veta 

mer om (Ghersetti 2012). Resultatet i tabell 2 kan därför kopplas till att 

Aftonbladet och Expressen finner att damlandslaget inte har samma nyhetsvärde 

som herrlandslaget och blir därför inte lika uppmärksammat. Ghersetti (2012) 

nämner att vad som blir en nyhet kan bero på flertal faktorer som en redaktion 

tar hänsyn till. Därför är det svårt att veta exakta orsaker till varför 

herrlandslaget fick dubbelt så mycket uppmärksamhet på förstasidorna. Det, 

enligt Ghersetti (2012), beror på Aftonbladet och Expressens intentioner av 

nyhetsvärde. 

7.3 Könsstrukturer på redaktionerna 

Resultatet i tabell 3 visar på en stor klyfta mellan män och kvinnor som skriver om 

fotboll under världsmästerskapen. Enblom & Carlsson (2015, Sportjournalistik) 

skriver om den maskulina normen som är etablerad inom sportjournalistiken samt 

att det är svårt att förändra situationen för kvinnliga journalister. Män är även 

överrepresenterade inom sportjournalistiken (Dahlén, 2008). Utifrån genusteorin 

kan vi bekräfta att männen är i enlighet med stereotypen överordnad (Hirdman, 

2003). Dessutom har männen historiskt sett varit normbärare och fört vidare 

förhållningsregler (Hirdman, 2003). Vi anser att litteraturen gör anspråk på att vårt 
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resultat stämmer överens med författarnas bild av området samt att situationen 

fortsatt vara oföränderlig. Mer än fyra gånger fler artiklar var skrivna av män under 

respektive världsmästerskap. Precis som Adam et al. (2014) nämner i sin forskning, 

fick de ett liknande resultat om manlig dominans inom sportjournalistik, då de 

endast fann en kvinnlig sportredaktör av 50 undersökta. 

Könsfördelningen som redovisas i resultatet kan kopplas till den könsmaktsordning 

som enligt Hirdman (2003) alltid funnits i samhället. Hirdman (2003) tar upp den 

kulturella överenskommelsen mellan könen, ett konstruktivt tvång som könen lever 

under. Att mannen alltid varit det dominerande könet och kvinnan en anomalitet. 

Enligt Hirdman (2003) är processen mot strukturella normer och manlig dominans 

långsam och att jämställdheten troligtvis inte går att jämna helt ut. Detta kan 

förklara att resultatet från vår studie visar på att det inte råder jämställdhet inom 

Aftonbladet och Expressens sportjournalistik. 

Sportjournalistiken fokuserar mer på herridrott än damidrott menar Dahlén (2008), 

som även påpekar att den manliga dominansen inom sportjournalistik, styrelser och 

organisationer länge varit tydligt märkbar. Hull (2017) skriver i sin forskning att en 

könsbalanserad sportredaktion skulle innebära en mer jämställd bevakning av 

könen. Med utgångspunkt i den sociala identitetsteorin, skriver Hull (2017) att man 

finner det mer bekvämt att skriva om den könsidentitet man tillhör.  Detta kan 

därför implementeras till forskningen då resultatet om könsfördelningen av artiklar 

stämmer in på Hulls tidigare forskning. Ellemers (2010) nämner att om 

minoritetsgrupper försöker förändra gruppens identitet och tillvägagångssätt kan det 

leda till negativitet och exkludering av personer som ifrågasätter gruppens motiv. 

Utifrån vad tabell 3 visar, kan sociala identitetsteorin kopplas till att gruppen som 

Aftonbladet och Expressens sportredaktion består av är majoriteten män och 

könsbalansen är svårföränderlig.  Wallin (1998) skriver även att svenska tidningar 

har under 100 års tid skrivit betydligt mer om män. Detta enligt den sociala 

identitetsteorin bekräftar sportredaktioners motiv om att skriva mer om män än 

kvinnor, därav kopplingen till resultatet i vår studie. Då Wallin (1998) påpekar att 

sportjournalistiken blivit mer jämställd under 1900-talet, visar resultatet i tabell 3 att 

klyftan mellan könen fortfarande är påtagligt stor. 



 

36 
 

7.4 Damlandslaget i skuggan 

Tabell 4 framställer hur rubriker kategoriseras i olika teman. Resultatet visar att 

intresset för herrlandslaget är bredare än vad det är för damlandslaget. 

Herrlandslaget hade betydligt fler rubriker i kategorier som Vinnare/positiv 

laddning, Konflikter, Karriär utanför VM och Socialt liv/familj. Damlandslaget hade 

procentuellt sett fler rubriker i kategorierna Förlorare/negativ laddning och Inför 

VM/match.   

En grupp vill förhålla sig positiva mot likadana grupper som till exempel grupper av 

samma kön (Ellemers, 2010). Det kan förklara varför resultatet visade att 

herrlandslaget hade 467 rubriker som kategoriseras inom Vinnare/positiv laddning 

och damlandslaget endast 91 rubriker. 185 av damlandslagets rubriker var i 

kategorin Förlorare/negativt laddat och herrlandslaget tilldelades 226 stycken. 

Herrlandslaget har fler rubriker som kategoriseras i Förlorare/negativ laddning. 

Dock, observerar en procentuell ansats att damlandslaget har 24 procent 

Förlorare/negativt laddade rubriker och herrlandslaget endast elva procent, vilket 

kan vara en effekt av konsekvenserna från grupptillhörighet utifrån sociala 

identitetsteorin. 

Prestationerna från respektive landslag kan vara en bakomliggande orsak till 

resultatet i tabell 5. Eftersom herrlandslaget spelade en match mer än 

damlandslaget och stannade kvar i världsmästerskapet längre, kan det påverkat 

varför herrlandslaget fick 467 rubriker i kategorin Vinnare/positivt laddade mot 

damlandslaget som fick 91 stycken. Utifrån nyhetsvärderingsteorin kan 

Aftonbladet och Expressen ha värderat herrlandslagets prestation bättre än 

damlandslaget och därför valt att vara mer positiva mot herrlandslaget (Ghersetti 

2012).  
 

I kategorin Socialt liv/familj visar tabell 5 att herrlandslaget hade 152 rubriker 

och damlandslaget 18 rubriker. (Ghersetti 2012) skriver att redaktioner behöver 

förhålla sig till vad de tror att människor vill veta mer om. 

Nyhetsvärderingsteorin kan kopplas, då redaktionerna ser herrlandslagets liv 
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utanför fotbollen som mer intressant för läsare än om damlandslaget liv utanför 

fotbollen. 
 

Resultatet i tabell 5 visar fler kategorier som talar för att intresset kring 

herrlandslaget är mer påtagligt än hos damlandslaget. Kategorierna Konflikter 

och Karriär utanför VM har herrlandslaget en större andel rubriker än 

damlandslaget. Utifrån nyhetsvärderingsteorin kan sportredaktionerna på 

Aftonbladet och Expressen värdera herrlandslaget som viktigare eftersom 

herrfotboll har historiskt sett varit större än damfotboll och enligt tabell 1 anser 

sportredaktionerna att herrfotbollen är mer värt att skriva om än damfotbollen 

(Wallin, 1998). Därav kan det vara av betydelse för varför resultatet i tabell 5 

visar på en mer positiv och omfattande fördelning av rubriker i olika kategorier 

för herrlandslaget.  
 

I kategorin Jämställdhet som finns i tabell 5, kan man utläsa att jämställdhet 

var mer intressant att skriva om under damlandslagets världsmästerskap. 

Utifrån andelen rubriker hade damlandslaget tre procent i jämförelse med 

herrlandslaget som endast hade en procent. Det var den kategorin med minst 

tilldelade rubriker under herrlandslagets världsmästerskap. Hirdman (2003) 

skriver att jämställdhetsdebatten mellan könen är påtaglig idag, dock att det 

är en debatt utan slutdatum och kommer troligen fortsätta i en långdragen 

process. Det resultatet visar kan kopplas till att jämställdhet blir mer 

intressant i samband när damlandslaget spelar eftersom damidrotten inte är 

lika stor som herridrotten (Dahlén, 2008). Hirdman (2003) påpekar den 

normativa segregation som finns mellan könen och att manliga idrottare 

värderas högre för deras prestationer än vad kvinnliga prestationer gör. Det 

kan därför bli mer märkbart i rubrikerna när damlandslaget deltar i ett 

världsmästerskap i fotboll. 
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7.5 Sammanfattning av analys 

I vår kvantitativa innehållsanalys kom vi inte fram till ett resultat som är särskilt 

sensationellt. Undersökningens resultat bevisar, trots detta, för att klyftorna mellan 

könen inom idrottsrapporteringen fortfarande är stora. Liknande resultat har vi 

kunnat ta del av i tidigare forskning, där män får ett större medialt utrymme. Både 

ur ett historiskt- och samtida perspektiv. Vi har dessutom konstaterat att det 

genomgripande mönstret av manlig dominans i sportredaktioner likväl som texterna 

i tidningarna står oförändrat utifrån vårt resultat. Vår studie omfattar 2805 artiklar, 

därav handlar 2025 om herrlandslaget. Det betyder att tidningarnas bevakning av 

herrlandslaget under världsmästerskapet utgör 72 procent i jämförelse med 

damlandslaget som endast fick 28 procent medial uppmärksamhet. Liknande resultat 

fick Ulrika Andersson (2003) i sin studie, där hon jämförde dam- och herridrotten i 

svenska tidningar. I Anderssons resultat redovisades att 80 procent av artiklarna 

handlade om herridrott. Resterande 20 procent handlade om damidrotten.  
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8 Diskussion & slutsats   

I följande kapitel diskuterar vi studiens resultat. Diskussionen är anknuten till 

undersökningens problemområde och syfte. Kapitlet avslutas med förslag till 

framtida forskning inom området och är uppdelat i tematiska avsnitt. 

8.1 Herrlandslaget mot damlandslaget 
Som slutsats utifrån studiens problembakgrund, kan vi konstatera att männen och 

herrlandslaget i fotboll dominerar bevakningen från tidningarna Aftonbladet och 

Expressen under de senaste världsmästerskapen. Kvinnorna och damlandslaget får 

inte lika stor plats i tidningarna. Det är inte bara att herrlandslaget får mer medialt 

utrymme inför, under och efter sitt världsmästerskap. Det förekommer ävenledes en 

manlig dominans hos skribenterna av det analyserade materialet. Redaktionerna för 

tidningarna tycks dessutom uppleva det mer intressant att skriva om spelarna ur 

herrlandslaget på individnivå mer än spelarna ur damlandslaget. Det är något vi 

främst kunnat utläsa ur rubrikernas huvudtema. Historiskt sett har herridrotten 

dominerat i mediala utrymmen (Wallin, 1998). Vårt resultat kan därför kopplas till 

hur rapporteringen sett ut genom historien inom sportjournalistiken. 

Vi har både historiskt sett och genom vårt resultat skådat ett mönster som tyder på 

manlig dominans i den mediala bevakningen. Det kan vara en konsekvens av att 

medierna inte anser att allmänheten vill få reda på information om damidrott på den 

mediala agendan. Då medierna rapporterar mer om männen än kvinnorna, kan 

allmänheten därmed uppfatta herridrott som viktigare att ta del av än damidrott. 

Enligt dagordningsteorin och gestaltningsteorin anses medierna som kraftfulla då 

det påverkar vad folket anser vara viktigt att ta del av.  

Enligt gestaltningsteorin uppstår det oupphörligen en inramning från medierna 

(Entman, 1993). Oavsett om den är medveten eller omedveten kan tidningarna 

från vår undersökning ha ramat in herrlandslaget och låtit damlandslagets 

rapportering stå åt sidan. Samtidigt som tidningarna har skrivit fler positiva 

artiklar om herrlandslaget och damlandslaget har fått mer negativ publicitet. Det 

kan även vara så att tidningarna fortfarande utgår från att männen är den 
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överordnade människan, som Hirdman (2003) beskriver som stereotypen inom 

genusteorin. 

Inom dagordningsteorin skriver Turner & West (2014) att medierna styr 

människorna men även att människorna styr medierna. Inom det aktuella 

forskningsområdet samt vår undersökning kan det till och med vara så att medierna 

har styrt vad människorna ska tycka om idrott och kön från grunden. Det kan vara så 

att medierna först satte synsättet där manlig idrott är viktigare än kvinnlig idrott. 

Därefter har människorna och allmänheten följt det tänkbara synsättet och på så sätt 

påverkat medierna om vad de vill ta del av på agendan. Frågan är, hur vi i 

framtiden, kan förändra mediernas och allmänhetens bild av det vi anser vara ett 

stort problem. Eftersom vår studie inte kan bevisa något av ovanstående tänkbara 

utfall, skulle det därmed vara intressant att studera området vidare.  

Herrlandslaget spelade en match mer och kom längre än damlandslaget i 

turneringen. Det pågick även andra evenemang som fick utrymme i tidningarna 

samtidigt som världsmästerskapen. Det kan vara en bidragande faktor till studiens 

resultat. 

Vidare har vi kategoriserat artiklar till rubrikernas huvudteman, där en kategori 

handlar om Socialt liv/familj. Vi kan hävda att det är fler artiklar om männens fruar 

än spelarna från damlandslaget och dess respektive. Det skulle kunna betyda att 

intresset för herrlandslaget är större och därmed tillför ett intresse för allmänheten 

att ta del av spelarnas liv utanför fotbollen. Vilket det inte gör i lika stor 

utsträckning för damlandslaget. Fortsättningsvis kan vi notera att det skrivs 

synnerligen fler positiva artiklar om herrlandslaget än damlandslaget. Som vi nämnt 

tidigare, har vi haft i åtanke inför undersökningen att herrlandslaget gick längre i 

turneringen och därav spelade en match mer än damlandslaget.  

För att genomföra studien med samma förutsättningar, delade vi upp perioder under 

respektive världsmästerskap. Eftersom herrlandslaget spelade en match mer i sitt 

världsmästerskap tänkte vi på att jämföra gruppspelsperioden, där tidningarna hade 

lika många matcher att bevaka båda landslagen. Det vi kan fastställa under period 2 

är att den manliga dominansen förekom även där. Fastän med samma förutsättningar 

finner inte Aftonbladet och Expressen att damlandslaget ska få samma utrymme 
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som herrlandslaget, precis likt tidigare forskning påpekat, att herridrotten får mer 

utrymme i tidningar.  

En anledning till resultatet kan vara att herrarnas världsmästerskap i fotboll har 

pågått sedan 1930 och damernas första världsmästerskap var så sent som 1991 

(FIFA, 2018). Damlandslaget har färre års erfarenheter inom landslagssammanhang 

samt att det är färre lag med i världsmästerskapen på damsidan. En konsekvens av 

detta kan innebära att nyhetsrapporteringen av landslagen inte hunnit bli jämställd. 

Samtidigt som antal lag och åskådare successivt ökat för damfotbollen under senaste 

världsmästerskapen (FIFA, 2018). 

8.2 Jämställdhet - utom räckhåll 
Enligt Riksidrottsförbundet (2018a) vill de främja ett jämställt idrottssamhälle där 

både kvinnor och män är med och påverkar hur idrotten ska se ut i Sverige. 

Riksidrottsförbundet (2017) visar i sin rapport att kvinnliga idrottsutövare i 

landslagssporter är 49 procent kvinnor och 51 procent är män, vilket är nästintill en 

jämställd procentsats. I vår problembakgrund skrev vi att det skulle vara intressant 

att undersöka ifall Aftonbladet och Expressen skulle ge lika mycket utrymme till 

respektive landslag. I resultatet kan vi nu dra slutsatsen att så inte är fallet, utan att 

herrlandslaget får nära tre gånger så mycket utrymme än damlandslaget. Dahlén 

(2008) säger att jämställdheten har blivit bättre inom sporten under de senaste 

decennierna och att kvinnor fått mer utrymme inom medierna och detta nämner 

även Wallin (1998) i sin forskning. Vårt resultat kan inte bevisa att jämställdheten 

har förbättrats.  

Nationalencyklopedin (2019) skriver att jämställdhet ska vara en jämn balans 

mellan könen och ska ha samma förutsättningar inom alla områden. Vårt resultat 

visar en tydlig manlig dominans inom sportredaktionerna på Aftonbladet och 

Expressen samt att nyheter värderas högre hos herrlandslaget än damlandslaget. 

Konsekvensen av att det inte finns en jämställd redaktion kan vara att kvinnorna på 

sportredaktionerna får det svårare att bryta gamla mansdominerade mönster och ge 

plats för större bevakning för damidrotten. Resultatet som vi kommit fram till visar 

på att det finns en fortsatt risk för manlig dominans inom sportbevakning. Fortsätter 
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det vara en könsklyfta mellan journalister på sportredaktioner är det sannolikt att 

strävan mot jämställdhet förblir en pågående process. 

Hull (2017) tar upp hur han kopplar den sociala identitetsteorin till sin forskning, att 

klyftan mellan könen på sportredaktioner är en anledning varför det rapporteras mer 

om män. Hull (2017) menar på att en sportredaktion med en jämn balans av manliga 

och kvinnliga journalister, skulle ge en jämnare rapportering mellan könen inom 

sport. Vi hade velat se följderna av en jämställd sportredaktion under respektive 

världsmästerskap för att se huruvida bevakningen skulle skilja sig åt. Vårt resultat 

visar att det troligtvis inte sker en remarkabel förändring inom mansdominerade 

sportredaktioner den närmsta tiden eftersom klyftan är påtagligt stor. Anledningen 

till varför sportredaktioner består av majoriteten män kan bero på kompetens och att 

mängden manliga sportjournalister är fler än kvinnliga idag. Skulle det därför finnas 

fler kvinnliga sportjournalister i framtiden hade det därmed varit intressant att 

undersöka om bevakningen blivit mer jämställd.  

I vår undersökning fick damlandslaget 89 TT-artiklar och herrlandslaget 40 stycken. 

En orsak till varför damlandslaget fick mer än dubbelt så många TT-artiklar, kan 

innebära att tidningarna prioriterade journalisterna i bevakningen av andra pågående 

evenemang och använde därför fler TT-artiklar istället för rapporteringen av 

damlandslaget. Det vill säga att damlandslaget inte hade lika hög prioritet av 

bevakande journalister som herrlandslaget fick från Aftonbladet och Expressen. 
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8.3 Förslag till framtida forskning  
Det finns ett flertal tillvägagångssätt för att ta vidare vårt resultat till fortsatt 

forskning. Vår studie är en kvantitativ innehållsanalys där vi tog fram kvantitativa 

data, som gav ett genomgripande resultat och pekar på manlig dominans inom 

idrottsbevakningen. Vi anser att det hade varit intressant att applicera en kvalitativ 

studie i kombination av vårt resultat. I den studien skulle man eventuellt kunna få 

fram resultat som ger en mer specifik förklaring till varför män får mer utrymme i 

tidningarna inom idrott än kvinnor samt hur journalisterna på tidningarna tar 

ställning till problembakgrunden. 

I vår studie analyserar vi endast två tidningar utifrån två världsmästerskap. Vi hade 

velat se en mer omfattande studie genomföras utifrån samma grunder som vår 

undersökning. Där fler tidningar och idrottsevenemang ingår. Detta skulle 

generalisera ett större omfång samt ge ett mer jämförande resultat i samtiden för 

framtida forskning. 

 I och med den fortsatta klyftan mellan könen inom sportrapporteringen, hade det 

varit intressant att tillämpa hur journalistutbildningar diskuterar jämställdhet. Detta 

hade varit meningsfullt att få med i studien för att eventuellt undersöka om det finns 

konsekvenser av journalistutbildningarna som speglar sig i tidningarna. 
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Bilagor  

Bilaga 1: Statistik på världsmästerskapen från FIFA 
Damernas världsmästerskap 1991 - 2015 

 

1991:                                 1995:                                 1999: 

Antal lag 12                        Antal lag 12                        Antal lag 16 

Åskådare: 112 213               Åskådare: 510 000               Åskådare: 1194 221 

  

2003:                                 2007:                                 2011: 

Antal lag: 16                       Antal lag: 16                       Antal lag: 16 

Åskådare: 679 664               Åskådare: 997 433               Åskådare: 845 711 

  

2015: 

Antal lag: 24 

Åskådare: 1 353 506 

Herrarnas världsmästerskap 1994 - 2018 

 

1994:                 1998:               2002:                   

Antal lag: 24                       Antal lag: 32                       Antal lag: 32 

Åskådare: 3,587,538             Åskådare: 2,785,100             Åskådare: 2,705,197 

  

2006:                                 2010:                                 2014: 

Antal lag: 32                       Antal lag: 32                       Antal lag: 32 

Åskådare: 3,178,856             Åskådare: 3,359,439             Åskådare: 3,386,810 

  

2018: 

Antal lag: 32 

Åskådare: 3,031,768 



 

II 
 

Bilaga 2: Träffar på Retriever från Aftonbladet och Expressen 

 



 

III 
 

Bilaga 3: Kodningsmanual 
 

V.1 Kod för artiklar 

Varje text vi undersöker får en kod. Till exempel får den första texten vi undersöker 
under den utvalda perioden AB-0001 om texten tillhör Aftonbladet och EX-0001 om 
texten tillhör Expressen. 

  

V.2 Tidning 

Variabeln beskriver vilken av tidningarna texten tillhör. 

1. Aftonbladet 
2. Expressen 

 

V.3 Period för artikeln 

Texten som analyseras delas in i fyra perioder 

1. 31 dagar innan världsmästerskapen startat 
2. Pågående under världsmästerskapen (gruppspelsperiod) 
3. Pågående under världsmästerskapen (slutspelsperiod) 
4. 31 dagar efter att världsmästerskapen avslutats  

 

V.4 Publiceringsplattform 

Texter som är publicerade i en tryckt tidning eller utlagd på tidningens hemsida 
som webbtidning.  

1. Tryckt tidning 
2. Webbtidning 

 

V.5 Textens storlek 

Variabeln avser hur många ord varje text har. 

1. 0 - 199 ord 
2. 200 - 399 ord 
3. 400 - 599 ord 
4. 600 - 799 ord 
5. 800 - 999 ord 
6. 1000 - 1199 ord 
7. 1200 - 1399 ord 
8. 1400 - 1599 ord 
9. 1600 - 1799 ord 



 

IV 
 

10. 1800 - 1999 ord 
11. 2000 +  

V.6 Sidplacering 

Sidplacering av text i tryckt tidning. När en text puffas på förstasidan är den 
därmed tagen från tidningens förstasida. Det betyder att exempelvis en artikel som 
är i andra delar än på förstasidan inte kodas mer än en gång. Variabelvärdet 
“Övriga sidor” är texter vars placering i tidningen är på resterande sidor än 
förstasidan. Vi kategoriserar endast sidplacering av texter i tryckt tidning, då 
förstasidor inte finns i webbtidningar. 

1. Puff på förstasida 
2. Övriga sidor 

  

V.7 Texttyp 

Variabeln avser för vilken texttyp en text har. I variabelvärde 1 ingår faktabaserade 
texter som består av en rubrik, ingress och en brödtext. Variabelvärde 2 innehåller 
texter med skribentens åsikter. Texter som ingår i variabelvärdet 3, är 
faktabaserade texter som är mycket kortare och tar endast upp det mest aktuella av 
en nyhet. I variabelvärde 4 kategoriserar vi texter som är längre än artiklar och är 
faktabaserade samt innehållsrika. De är även i berättande form, utifrån 
journalistens perspektiv. De texter som kategoriseras i variabelvärde 5 är samtliga 
texter som är hämtade från de tryckta tidningarnas förstasida. I variabelvärde 6 
kategoriseras resterande texter. I variabelvärdet ingår texter som tv-tablåer, där 
tidningarna nämner anvisningar till matchtider och/eller tv-kanal. I variabelvärde 6 
ingår även webbfrågan. Expressen ställer olika frågor till läsarna som de sedan kan 
besvara i webbtidningen. De webbfrågor som är relaterade till världsmästerskapen 
i fotboll är kategoriserade i variabelvärde 6. Webbfrågan kan vara till exempel 
“Hur går det för Sverige mot Schweiz?”   

 

1. Artikel 
2. Krönika 
3. Notis 
4. Reportage 
5. Text på förstasidan 
6. Övrigt 

 

V.8 Landslag i artikeln 

Variabeln förklarar vilket landslag texten handlar om. 

1. Svenska herrlandslaget 
2. Svenska damlandslaget 
3. Båda landslagen 



 

V 
 

 

V.9 Kön på skribent 

Variabeln kodas efter kön på textens avsändare. Först och främst kodas textens 
avsändare efter skribentens namn. Vid minsta osäkerhet, kontrolleras skribenten 
vidare genom gemensam granskning av bild som kan förekomma i texten. 
Förekommer ingen bild på skribenten letar vi efter andra texter som personen 
skrivit och granskar bilden på den texten. I variabelvärde 5 ingår de texter som 
journalisten inte nämns. Det är oftast texter framsidan eller de som är notiser.  

1. Kvinna/kvinnor 
2. Man/män 
3. Både kvinna/kvinnor och man/män 
4. TT Nyhetsbyrån 
5. Framgår ej 

 

V.10 Rubrikens huvudtema  

Variabeln kodas efter nedanstående kategorierna eller variabelvärden som avgör 
hur rubriken är framställd av redaktionen om respektive landslag. Variabelvärde 1 
och 2 kodas efter något av landslagen har utfört en prestation. Antingen på eller 
utanför fotbollsplanen. Det kan exempelvis vara matchreferat som antingen är 
positivt eller negativt laddade i rubriken. Är rubrikens huvudtema antingen positiv 
eller negativ före exempelvis en match kodas den till variabelvärde 9. I 
variabelvärde 3 ingår texter där antingen spelare från landslagen är skadade eller 
andra häpnadsväckande händelser som påverkar landslagen och dess prestationer 
negativt under respektive världsmästerskap. De texter som handlar om socialt liv 
eller familj hamnar under variabelvärde 4. Det är texter som handlar om 
fotbollsspelarnas liv utanför fotbollen. Under variabelvärde 5 hamnar texter som i 
rubriken beskriver kränkningar av landslagen eller individer i landslagen. Om 
rubriken beskriver att herrlandslaget och damlandslaget behandlas på olika sätt, 
där ett kön har bättre villkor än de andra, hamnar de texterna under variabelvärde 
6. Under variabelvärde 7 samlar vi alla de texter som handlar om osämja mellan 
antingen något av herr- eller damlandslaget och någon annan nations landslag, 
eller spelare från något av de svenska landslagen och någon annan spelare från 
någon annan nations landslag. Det kan även vara osämja inom något av de svenska 
landslagen mellan spelare sinsemellan eller tränare och spelare. Handlar en texts 
rubrik om en landslagsspelares karriär utanför VM, kategoriseras den under 
variabelvärde 8. Under samma variabelvärde kategoriserar vi även texter som rör 
landslagen i sammanhang utanför VM. I variabelvärde 10 hamnar de texter som 
handlar om respektive landslag under respektive världsmästerskapsperiod. Artiklar 
där exempelvis herrlandslaget är i fokus under damlandslagets 
världsmästerskapsperiod kategoriseras under variabelvärdet. Resterande texter 
placeras i variabelvärde 11. Det är artiklar som inte ingår i något av ovanstående 
variabelvärden. Det kan till exempel vara texter som inte har något huvudtema i 
rubriken, som är neutrala i sin beskrivning. Varken positiva eller negativa. Det kan 
även vara webbfrågan, som är beskriven i variabel 7.  



 

VI 
 

För att tydliggöra hur respektive huvudtema kategoriseras, tänker vi ge verkliga 
exempel på varje variabelvärde från Aftonbladet och Expressen:  

 

Variabelvärde 1. “TOMAS BROLINS STORA HYLLNING TILL LANDSLAGET”.  

Variabelvärde 2. “Landslaget hemma efter fiaskot i VM”. 

Variabelvärde 3. “Bilderna vi inte ville se - två nya skador på träningen”. 

Variabelvärde 4. “Asllani släpper sin första barnbok till VM”.  

Variabelvärde 5. “Hoten mot Jimmy Durmaz polisanmäls - Känner avsky”.  

Variabelvärde 6. “Varför heter det Dam-VM och Fotbolls-VM?” 

Variabelvärde 7. “BLÅGULT SYSTEMDILEMMA - Sjögran hoppas att Sundhage 
ändrar sig innan VM”. 

Variabelvärde 8. “Toivonen om framtiden: “Letar för fullt”. 

Variabelvärde 9. “Sverige-Peru - genrep inför fotbolls-VM”.  

Variabelvärde 10. “Asllani: “Fortfarande allt i egna händer”.  

Variabelvärde 11. “YELVERTON TEGNERS THE MYGG - Landslaget fruktar 
mygginvasionen i Winnipeg: Måste ta det här på allvar”. 

1. Vinnare/positiv laddning 
2. Förlorare/negativ laddning 
3. Skandaler 
4. Socialt liv/familj 
5. Trakasserier 
6. Jämställdhet 
7. Konflikt 
8. Karriär utanför VM  
9. Inför VM/match 
10. Respektive landslag 
11. Går ej att kategorisera 



 

VII 
 

Bilaga 4: Övriga tabeller 
 

Tabell 6: Tidning och publiceringsplattform 

 
 

 
Tabell 7: Texttyp/textgenre 

 
 

 

 

 


