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Abstract 
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Number of pages: 51 

 
 
This essay examines if there is any difference how the two biggest tabloids in Sweden, 

Aftonbladet and Expressen is portraying the Swedish national football team for both woman 

and men. The purpose is to compare and see if there is any difference regarding what gender 

you have. We have also examined what gender the authors for the articles have.  

We have used a quantitative content analysis to get our results. In conclusion, there is a big 

difference in medial space regarding what gender you have. But there is no significant 

difference how the reporters are using their language depending what national team they’re 

writing about. There is also a big majority of male reporters that writes about the national 

teams.  

 

Keywords: Gender, sport journalism, Aftonbladet, Expressen, football, newspaper, 

quantitative analysis 
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1. Inledning 
 
 

 

Tävlingsidrotten var från början en av de mest mansdominerande och maskulina 

institutionerna i samhället. Under decennier som passerat har det gått mot en mer jämställd 

syn inom idrotten. Men det är fortfarande herridrotten som domineras i medier. Redan från 

organiseringen av barn- och ungdomsidrotten syns en stark könssegregering. Det råder en 

generellt påfallande ojämlik fördelning av makt, resurser, status och prestige mellan kvinnor 

och män (Dahlén, 2008). 

Det finns exempel på kvinnor som försökt visa den kvinnliga lagidrotten på andra sätt än på 

det idrottsliga planet. Amy Taylor som spelade i det Australiensiska fotbollslandslaget kom 

ut med en kalender där hon och tolv andra spelare poserade nakna. De ville inte förknippas 

som homosexuella utan som kvinnliga och feminina (Baroffio-Bota och Banet-Weiser, 

2006). 

År 1999 blossade en annan mediedebatt upp när fotbollsspelaren Brandi Chastain i det 

amerikanska fotbollslandslaget tog av sig tröjan för att fira ett mål under världsmästerskapen 

i fotboll (Baroffio-Bota och Banet-Weiser, 2006). 

En liknande händelse inom herrfotbollen skulle inte uppbringa samma uppståndelse. När 

Mario Balotelli avgjorde semifinalen mot Tyskland för det italienska herrlandslaget i EM 

2012 skrev en av Aftonbladets fotbollskrönikörer följande: 

Två mål, en avgjord match. Vid den första fullträffen jublade han mer än han 

någonsin tidigare gjort, vid den andra firade han med någon sorts barbringad 

Hulken- pose (Erik Niva, 2012). 

 

I dag är fotboll den största sporten i Sverige (rf.se, 2012) för både herrar och damer. Vi vill 

därför undersöka om det finns någon skillnad i bevakningen av damer och herrar inom 

sportjournalistiken.  
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Ett exempel var när Lotta Schelin, svensk landslagsspelare i fotboll, förklarade sin situation 

i Frankrike som proffs. Inför Champions League-finalen, som är den största matchen du kan 

spela för ett lag på klubbnivå, ställde Schelin upp i en intervju med en fransk journalist med 

tron om att de skulle prata om den stundande finalen. Då sa hon: 

 

Det önskade sig lite shoppingbilder och de andra ställde upp och jag hängde på. Jag 

gillar egentligen inte sådana reportage. Strosa i affärer och kolla kläder känns inte 

relevant.  

Min känsla är att det sällan görs liknande inslag på manliga idrottare vilket gör att 

det känns mindre professionellt. (Patrik Sjögren, 2012) 

 

Även om det är mer extremt i Frankrike än i Sverige angående kvinnor som idrottar är det 

fortfarande långt ifrån helt jämställt gällande rapportering i de svenska sporttidningarna. 

Bara för åtta år sedan uttalade sig FIFA:s president, Sepp Blatter, (Fédération Internationale 

de Football Association) om damfotbollen. Blatter ville göra den populärare genom att få 

spelarna att använda sig av tajtare shorts och mer feminina dräkter. Ett citat från Sepp 

Blatter lyder: 

 

Nej, men till exempel tajtare byxor. I volleyboll har ju damerna andra dräkter än 

herrarna. I dag är det vackra kvinnor som spelar fotboll. Förlåt, om jag säger så. Och 

de spelar med en lättare boll. Även där togs ett steg i riktning kvinnlig estetik. 

Varför inte också i modet? (Mathias Lühr, 2004) 

 

 

Författarna till denna kandidatuppsats har båda arbetat på en lokal sportredaktion och har 

upplevt att bevakningen ibland tenderar till att bli snedvriden. För att synas i sportdelen 

krävs det att damerna spelar på en högre nivå än vad det krävs för herrarna. För att kunna 

undersöka det här vida ämnet har vi valt att smalna av området till en mer genomförbar 

undersökning. Vi tänker därför granska tidningars bevakning av Europamästerskapet i 

fotboll för herrarna 2008 och damerna 2009.  Vi väljer de här två turneringarna eftersom de 

ligger nära i tid samt att båda landslagen var kvalificerade till de här slutspelen. För att få en 

bra överblick över bevakningen använder vi oss av kvällstidningarna Aftonbladet och 
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Expressen. En sak som är värt att notera när vi genomför den här undersökningen var att 

damlandslaget hade en manlig tränare, Thomas Dennerby, under EM-turneringen 2009.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här undersökningen är att se om bevakningen skiljer sig åt i medier beroende 

på om det är kvinnliga eller manliga idrottare. Vi väljer att fokusera på landslagen i fotboll. 

 

För att få en översiktlig syn på bevakningen undersöker vi hur de två 

största kvällstidningarna i Sverige rapporterar kring det Svenska herr- och damlandslaget. 

Vår frågeställning lyder: 

Vilka likheter och skillnader finns i rapporteringen för dam- respektive herrlandslagen i 

fotboll i svensk kvällspress under ett europamästerskap, ur ett genusperspektiv? 

 

Vad fokuserar artiklarna på i förhållande till vilket kön spelarna har? 

 

Texter som vi analyserar är åsiktstexter, krönikor, kåserier, tränar- eller spelarintervjuer, 

notiser och övriga texter som rör skador, taktik, avstängningar och på andra sätt berör 

landslaget, men inte direkt har fotbollen i fokus.  

 

Enligt Andreasson (2007) associeras idrottsliga prestationer med maskulinitet. Bilden av 

maskulinitet beskrivs som fysisk styrka, kondition och aggressivitet. Det är egenskaper som 

definierar en idrottares strävan. Motsatsen är passivitet, fysisk ömtålighet, beroende av män 

och sexuell underlägsenhet, vilket får sin beskrivning som femininitet.  

 

Då idrotten har reglerats och utformats av män finns det också spår i strukturen och de 

mönster som skapats inom idrotten. Därför värderas och tolkas kvinnors och mäns 

erfarenheter på de idrottsliga arenorna olika (Andreasson, 2007). 

 

Könsordningen inom fotbollen blir aktuell när kvinnorna äntrar planen. Det är då de tycks 

överträda den manliga hegemonin i att just spela fotboll (Dahlén, 2008).  

Nygren (2008) skriver att medier är medskapare av samhällets värderingar och ger också 
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uttryck för de dominerande värderingarna. Osynliga normer ”sitter i väggarna” och styr hur 

man som journalist gör och inte gör. Men även den enskilde journalistens värderingar, 

erfarenheter, sociala ursprung och utbildning påverkar. 

 

Vad fokuserar artiklarna på i förhållande till vilket kön spelarna har? 

Med kunskap om Laura Mulveys teori om the male gaze kan vi också se på vilka som har 

skrivit artiklarna. Med det syftar vi på vilket kön som författaren har till artiklarna.  

The male gaze utgår från att patriarkala strukturer är omedvetna konventioner som 

reproduceras. Det patriarkala synsättet har gått i arv och nyhetsrapportering och urval utgår 

från mannens ögon (Gauntlett, 2008). Sportreportrar i dag ska vara objektiva, kritiska 

granskare, försvarare av idrott och olika lag, representativa för fans och ofta själva deltagit 

på elitnivå (Rowe, 2004). 

 

1.2 Avgränsning 
 
Idrotten är ett brett område att granska. Vi väljer från olika lagidrotter och idrottsmästerskap 

som Olympiska spelen och olika EM- och VM-turneringar. Eftersom vi vill göra en 

jämförelse mellan män och kvinnor, avgränsar vi oss till en fotbollsturnering vid två olika 

tillfällen, Europamästerskapen för damer och herrar. Andra stora lagidrotter som handboll, 

ishockey, basket väljs bort eftersom vi vill ha den största lagidrotten i Sverige (rf.se). Vi tror 

att det finns fler artiklar att granska om fotboll och ett kriterium till att vi har med två 

rikstäckande tidningar är att landslagen vi granskar är från Sverige.  

Åren vi valt är 2008 och 2009. Det gör v för att få två turneringar som ska ligga nära 

varandra i tid där båda landslagen deltog. Det finns i dagsläget inga mästerskap efter 2009 

där både landslaget deltog i med ett års mellanrum. Ifall vi tar med två turneringar under 

början av 2000-talet eller tidigare är det för långt bak i tiden.  

 

1.3 Disposition av arbetet 

Uppsatsen består av tre huvuddelar. Inledningen, studien och avslutningen. I vår inledning 

och avslutning har vi med våra värderande åsikter och i studien finns tidigare forskning, 

bakgrund, teorier och ett metodavsnitt.  
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I vår inledning introducerar vi läsaren till vårt ämne och våra frågeställningar. Vi tar också 

upp varför frågeställningarna väcker intresse hos oss och varför frågorna är viktiga att 

beröra. Under inledningsavsnittet finns också exempel tagna från verkliga händelser som 

speglar och berör ämnet.  

 

I början av studien berättar vi om bakgrunden till de två kvällstidningarna vi valt ut för att 

sedan berätta om olika författare som haft en inverkan på den information vi tar del av i 

deras litteratur och studier. I teoriavsnittet använder vi oss av fyra teorier som vi kopplar till 

vår avslutning. Avslutningsvis i metodavsnittet beskriver vi hur vi avgränsar oss och hur vi 

väljer ut våra analysenheter och hur vi bygger upp vårt kodschema.  

 

I avslutningen går vi igenom de diagram vi får fram och diskuterar från vår analys och vårt 

resultat som kopplas till våra frågeställningar för att besvara dem. En slutsats och 

slutdiskussion förs också fram.  
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2 Bakgrund 
I vår bakgrund går in på de tidningar vi väljer för vår frågeställning. Både ur historiska 

aspekter och vilka läsare tidningarna riktar sig mot. Detta för att få en bättre förståelse för 

artiklarna vi har väljer ut när vi gör vår datainsamling.  

 

2.1 Expressen 

Expressen är en tidning som ägs av Bonnier AB, ett företag som äger Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet. TV4 och SF Film ingår också i Bonnierkoncernen.  

Expressens sportsidor har en räckvidd på 556 000 läsare, där 68 procent är män och 32 

procent är kvinnor (Orvesto Konsument, 2011:helår). 

 

Tidningen är en publicistiskt oberoende kvällstidning vars huvudsakliga intäkter kommer 

från lösnummerförsäljning och annonser. Politiskt är Expressen liberal. Sedan starten 1944 

har man bevakat nyheter, nöje och sport. Tidningen är i dag ett mediehus med verksamheter 

på alla mediekanaler som papperstidning, på nätet, i mobilen och på läsplattor. Expressen är 

en riksspridd tidning på papper och på nätet med två regionala editioner, Göteborgs-

Tidningen i Göteborg och Kvällsposten i Malmö.(expressen.se, 2012). 

 

Expressen grundades 1944 av AB Dagens Nyheter. Några år före starten diskuterade DN 

och LO, som motvikt till det tyskvänliga Aftonbladet, att gemensamt ge ut en kvällstidning 

men kom inte överens. Tidningen hade planerats under lång tid, men utgivningen hade 

skjutits upp bl.a. av rädsla för att DN:s anseende och upplaga skulle påverkas. Två personer 

förknippas med starten av Expressen. Den ene är Albert Bonnier jr, VD i Åhlén & 

Åkerlunds förlag, och den andre Carl-Adam Nycop, ansvarig på samma förlag för 

framgångsrik lansering av bildtidningen Se (ne.se, 2012). 

 

2.2 Aftonbladet 

Aftonbladet är Nordens största och mest lästa dagstidning. Aftonbladet kommer ut 365 
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dagar om året och läses av människor i hela Sverige samt större städer och turistorter 

utomlands (aftonbladet.se, 2012). Deras sporttidning, Sportbladet, har en räckvidd på 712 

000 läsare varav 70 procent är manliga läsare och 30 procent är kvinnliga (Orvesto 

Konsument, 2011:3). 

 
Aftonbladet grundades 1830 av Lars Johan Hierta, som utgav tidningen till 1851. Under 

Hiertas ledning blev AB ett slagkraftigt organ för den liberala oppositionen mot Karl XIV 

Johan samt för borgarklassens krav på näringsfrihet och andra ekonomiska reformer. AB:s 

respektlösa polemik frigjorde den politiska debatten och inledde ett nytt skede för den 

svenska pressen. Tidningens radikala tendens väckte ont blod hos myndigheterna, som 

försökte stoppa den med åtal och indragningar. Hierta lyckades dock kringgå indragningarna 

genom att utge tidningen med nya ansvariga utgivare och ändrade namn (Det nyare 

Aftonbladet, Det fjärde Aftonbladet, osv.). AB blev i Hiertas händer också landets mest 

innehållsrika nyhetstidning, hade framstående kulturskribenter (bl.a. C.J.L. Almqvist) och 

försågs med en för tiden modern teknisk utrustning, bl.a. en av de första snällpressarna i 

Sverige (ne.se, 2012). 

 

2.3 Svenska herrlandslaget 2008 

Under 2008 deltog det svenska herrlandslaget i EM i Schweiz/Österrike. Laget spelade tre 

matcher där Sverige vann mot Grekland och förlorade mot Spanien och Grekland och blev 

därmed utslagna ur turneringen. Tränarna utgjordes av Lars Lagerbäck som huvudtränare 

och Roland Andersson som assisterande förbundskapten. (svenskfotboll.se) Sveriges herrar 

spelade alltså tre matcher innan man blev utslagna.  

 

2.4 Svenska damlandslaget 2009 

Damerna deltog i 2009 år EM-turnering i Finland. Laget vann först mot Ryssland och Italien 

för att spela lika mot England i den sista gruppspelsmatchen. Laget fick ihop sju poäng och 

gick vidare till kvartsfinal och där blev laget utslagna av Norge med 1–0. Tränare för 

damlandslaget var Thomas Dennerby och assisterande tränare var Lillie Persson 

(svenskfotboll.se). Alltså fick damerna spela en match mer än herrarna och båda lagen hade 

en manlig huvudtränare under EM-turneringarna 2008 och 2009.  
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3. Teori och tidigare forskning 
Här presenterar vi tidigare forskning som är viktig för vår uppsats och förförståelse för 

forskning om genus inom idrott och dess mediebevakning. Vi väljer att ha med forskning av 

Peter Dahlén som bland annat har skrivit boken Sport och medier där man får en förståelse 

kring idrott och dess maskulinitet.  

 

Boken Handbook of Sports and Media ger oss en ökad förståelse kring kvinnans roll inom 

lagidrotten och medias inverkan på denna (Baroffio-Bota och Banet-Weiser, 2006). Ernesto 

Abalo och Martin Danielsson tar upp frågan om könsföreställning inom idrotten i sin 

forskningsrapport Förenaren och utestängaren (2004), samt i artikeln.  

 

3.1 Förenaren och utestängaren  

Abalo och Danielsson (2004) kommer fram till att medias framställningar av sport inte bara 

är färgade av de nuvarande könsföreställningarna utan även bidrar till att återskapa dem. De 

menar att medias bild av idrott som en manlig domän förstärker dagens sociala och 

kulturella föreställning vad gäller kön och idrott. I förlängningen bidrar detta till att skapa 

olika förutsättningar för könen att utöva idrott, då sponsorer och andra organisationer som 

bidrar med pengar främst spenderar dessa på herridrotten. Den negativa spiralen är då igång 

då det publika intresset för damidrott förblir lägre eftersom medier inte tillskriver den som 

samma betydelse som herridrott och då den stora publiken inte lockas till damidrotten 

fortsätter sponsorintäkterna vara låga. Detta leder till att media fortsätter att ställa 

damidrotten i skuggan (Abalo och Danielsson 2004). Abalo och Danielsson fokuserar mer 

på lokaljournalistik i sin undersökning.  

I rapporten Förenaren och utestängaren (Abalo, Danielsson, 2004) ser författarna en 

tendens i samhället angående idrott och motion, där kvinnor idrottar eller motionerar oftare 

än män. Dock är könsskillnaderna inom mediesporten fortfarande kvar. De skriver att 

medier snarare förstärker de rådande könsskillnaderna än suddar ut dem. Det gör man 

genom att exkludera kvinnor från den mansdominerande sportjournalistiken. Även språket 

och jargongen i genren är grovt manlig.  
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Enligt författarna är det troligtvis rädslan att förlora den befintliga publiken och därmed 

annonsintäkter som gör att de håller kvar i sin snedvridna bevakning.  

 

De skriver att förklaringen till exkluderandet av kvinnor i bevakningen snarare är strukturell 

än individuell. Språket, jargongen, manlig vinkling och ojämn bevakning förändras inte då 

sportjournalister skriver som man tror att sportjournalistik ska skrivas. Den manliga 

traditionen lever vidare i väggarna. (Abalo och Danielsson 2004). 

 

3.2 Sport och medier 
 

Peter Dahléns bok Sport och medier – En introduktion, lägger en grund och ger oss en 

introduktion till forskning i förhållandet mellan sport och medier. Boken behandlar den 

historiska utvecklingen av sport i medier men också textmässiga representationer av 

nationalism, etnicitet och kön.  

Generellt har forskningen om sport och medier länge varit eftersatt och inte ansetts ha någon 

hög akademiskt status. Olympiska spel och VM i fotboll är något av det mest 

medieförmedlade händelserna på jorden. Men är sport i medier något som kan ses som 

något med ett akademiskt värde? Nej, har länge varit svaret. En förklaring till sportens 

frånvaro inom medievetenskapen är delvis att medievetenskap är ett relativt ungt ämne som 

formades under 1970-talet (Dahlén, 2008). 

 

I grunden handlar aversionen mot sport alltså om en grundläggande men i själva 

verket konstruerad dikotomi mellan kropp (anti-intellekt) och hjärna (intellekt). Det 

har därför ansetts betydligt finare att forska om hög-kultur som modernistisk lyrik, 

som är smalt, individuellt, introvert och utmärks av okonventionella och svårtolkade 

uttrycksformer, än att forska om fotbolls-VM i medier (Dahlén, 2008: 18). 

 
3.3 Kroppen i fokus 
 
Handbook of Sports and Media täcker upp den stora bredden inom sport och media som är 

ett ständigt återkommande ämne (Bryant och Raney, 2006). En del av boken tar upp 

lagsporter för kvinnor och framför allt WNBA (Women National Basket League) med olika 
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exempel där kvinnor framställs i media. Bland annat att den kvinnliga kroppen hamnar i 

fokus istället för de idrottsliga prestationerna (Baroffio-Bota och Banet-Weiser, 2006). 

 

Människor som följer NBA (National Basket Association) för att Michael Jordan var den 

mest värdefulla spelaren eftersom han gjorde flest poäng. Så var det inte med Sheryl 

Swoopes. Eftersom hon födde en bebis och sex veckor senare var på basketplanen igen blev 

hon en stor förebild och den mest värdefulla spelaren i ligan. På läktaren stod alla mammor 

upp när Swoops äntrade planen. Hon lyftes fram som en stor idol och förebild, men inte för 

de idrottsliga prestationerna (Baroffio-Bota och Banet-Weiser, 2006). 

 

3.4 Idrottens Kön 
 
Idrottens Kön handlar om aktiva idrottsutövare där ett flertal intervjuer har gjorts av 

journalister med idrottsutövare. Lagidrott kan vara en hälsosam aktivitet som innehåller 

lycka, fysiskt välbefinnande och samhörighet med lagkamrater. Samtidigt utgör 

tävlingsidrotten en social arena där en elitistisk och kulturellt maskulin maktordning 

ständigt kan bekräftas (Andreasson, 2007). 

I den här har Andreasson (2007) analyserat hur kön, kropp och sexualitet konstrueras inom 

lagidrotten.  

 

3.5 Genus 

Termen genus hämtades från grammatiken. I många språk har begreppet gett upphov till ord 

som betyder ”sort” eller ”klass”. I grammatiken syftar ”genus” på den specifika distinktion 

mellan olika typer av substantiv som, enligt 1800-talets Oxford English Dictionary, mer 

eller mindre överensstämmer med skillnader i kön (och avsaknad av kön) hos de betecknade 

tingen. I den vanligaste användning syftar termen genus på den kulturella skillnad mellan 

män och kvinnor som bottnar i den biologiska uppdelningen i hanar och honor (Connell, 

2009). 

 

Den historiska synen på genus har förändrats under de senaste årtiondena. Under 1930- och 

1960-talet försvagas kvinnorörelsen. I synnerhet är de manliga forskarna som definierar 

kvinnans roll i familjen och samhället. Från slutet av 1960-talet fram till mitten av 1980-
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talet sätter den nya radikala kvinnorörelsen starka spår både i samhället och inom vetenskap 

och forskning. Genusbegreppet slår också igenom och den feministiska vetenskapskritiken 

växer sig allt starkare. Den offentliga sektorn expanderar vilket gör att kvinnor går ut i 

arbetslivet i början av 80-talet. I början av 1990-talet kommer en reaktion mot en alltför 

långtgående postmodernism – en process som fortfarande pågår in i det nya seklet. Krav på 

realism lyfts fram och feminismen måste återupprättas och könsteoretisk forskning 

rekonstrueras (Ljung, 2007). 

 

Genus handlar framför allt om de sociala relationer inom vilka individer och grupper agerar. 

Varaktiga eller vidsträckta mönster i de sociala relationerna bildar vad den sociala teorin 

kallar strukturer. I den bemärkelsen måste genus betraktas som en social struktur. Genus är 

ett mönster i våra sociala arrangemang och i de dagliga aktiviteter eller praktiker som de 

arrangemangen styr. För att uttrycka det mer informellt handlar genus om hur samhället 

förhåller sig till människokroppen och de många konsekvenser som det ”förhållningssättet” 

får både i vårt privatliv och för mänsklighetens framtid (Connell, 2009). 

 

Multinationella företag sprider film, musik och nyheter i mycket stor omfattning. Det finns 

också mer decentraliserade medier (post, telegram, fax, internet) med tillhörande 

industrier. Webbaserad marknadsföring, har en snabbt växande global marknad inom genus. 

Vissa kommentatorer ser detta som en ny front för genusförändring. Internet tycks erbjuda 

ändlösa möjligheter att leka med genusbetydelser, återfinna sig själv och anamma nya 

identiteter. Sportprogram bjuder ständigt på en tävlingslusten, muskulös maskulinitet 

(Connell, 2009). 

 

Det ojämna maktförhållandet mellan könen förklaras ur kapitalismen hävdar marxist-

feministerna. Kapitalets makt över lönearbetet är den grundläggande motsättningen i 

samhället, och detta är avgörande för maktförhållandet mellan könen. Kapitalägarnas 

utsugning av den arbetande klassen är fundamental i den kapitalistiska samhällsstrukturen, 

och männens förtryck av kvinnorna är en påföljd av detta. Man talar därför om att kvinnorna 

är utsatta för ett dubbelt förtryck (Kuhn och Wolpe, 1978). 
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Det som utmärker radikalfeministiska analyser av ojämlikhet mellan könen är 

utgångspunkten att män har makt över kvinnor som grupp och att männen har fördelar av att 

kvinnor är underordnade. Patriarkatet är underbyggt av ett system som bygger på dominans 

och underordning och detta av system som existerar oberoende av ett kapitalistiskt samhälle 

(Ljung, 2007). 

 

 3.6 Maskulin hegemoni  
 
Hegemoni som begrepp härstammar från Antonio Gramscis analys av klassrelationerna. Det 

handlar om den kulturella dynamik som gör att en viss grupp i samhället kan upprätthålla en 

ledande position (Connell, 1996).  

 

Connell (1996) använder begreppet hegemoni för att analysera olika maskuliniteter. Med 

hegemonisk maskulinitet vill hon förklara hur olika uttryck för eller föreställningar 

struktureras i relation till varandra. Det visar sig hur vissa uttryck för maskulinitet 

idealiseras medan en annan blir underordnad den andra. Den hegemoniska maskuliniteten 

betyder att en del kulturella värden och egenskaper överordnas andra och kan i och med den 

utöva inflytande över de underordnande maskuliniteterna och kvinnor. Den hegemoniska 

maskuliniteten ska inte ses som statisk utan snarare som en kulturell ordning. Maskulinitet 

inom masskulturen är ledande inom idrott och sport. Den manliga kroppen visas oavbrutet i 

rörelse samt att regler som är noga utformade för att visa dessa kroppar i renodlade strider 

mot varandra. Det är återskapandet av maskuliniteten som kännetecknar idrotten och dess 

inrättningars rangordnade, tävlingsinriktade struktur (Connell 1996). 

 

Att ekonomiska förutsättningar, uppmärksamhet i medier, tillgång till träningsanläggningar 

och förmågan att påverka beslutsinsatser inom idrotten på grund av sitt kön ses som 

resultatet av hegemonisk maskulinitet. Ordningen som finns ifrågasätts kontinuerligt av 

människors vardagshandlingar och utesluter inte att det finns olika tolkningar och 

uttryckssätt. Hade det inte funnits hade kvinnor fortfarande varit utestängda från idrottens 

arenor. Konsekvenserna är istället att de som avviker från det manliga idealet får möta stort 

motstånd i form av ifrågasättande och svårigheter. En viktig del av hegemonibegreppet är 
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hur olika aktörer förhåller sig till en social struktur och ibland ifrågasätter den och ibland 

accepterar eller reproducerar den, omedvetet (Andreasson, 2007). 

 

3.7 The Male Gaze 
 

Gauntlett refererar till Laura Mulyes teori om the male gaze som ger oss en inblick hur det 

till viss del kan ha blivit en ojämn fördelning inom sportens rapportering. 

 

Male viewers identify with the (male) protagonist, and the female character are the 

subject of their desiring gaze. Female viewers, Mulvey says, are also 

compelled to take the viewpoint of the central (male) character, so that 

women are denied a viewpoint of their own and instead participate in the 

pleasure of men looking at women (Gauntlett, 2002: 38). 

 

The male gaze innebär att de som är åskådare eller publik använder sig av en granskande 

blick gentemot bilder eller texter. The male gaze handlar om att vi utgår från de patriarkala 

strukturerna som är omedvetna och blir placerade i en objektposition för en manlig 

granskande blick. Det kan förklaras genom att det är män bakom kameror, producenter, 

regissörer och så vidare (Gauntlett 2002). 

 

3.8 Nyhetsvärdering 
Medieforskningen har på olika sätt närmat sig frågan om varför innehållet i medier ser ut 

som det gör. ���Gunnar Nygren (2008) tar upp flera punkter med frågan: Vem bestämmer 

medieinnehållet? som utgångspunkt. ���Media är integrerade med samhällets sätt att tänka och 

ideologier. I historisk forskning används medier som en källa för att visa på händelser och 

hur de har beskrivits utifrån den tidens anda och tänkande. Precis som medier idag ger 

uttryck för de ideologier som är dominerande i dagens samhälle. Nygren menar att medier är 

medskapare av värderingar i samhället och ger också uttryck för de dominerande 

värderingarna.���  

 

Integriteten är viktig för alla journalister, i alla fall för dem själva. Det innebär att man inte 

ska påverkas av annonsörer och publik när det gäller det journalistiska innehållet.  
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Trots detta är det annonsörerna och publiken bland de starkaste faktorerna bakom innehållet 

i medier, kanske inte i det dagliga arbetet men i det långsiktiga (Nygren, 2008). 

 

Där det finns reklaminkomster att hämta för medieföretagen, dit styrs journalistiken. Det är 

på dessa områden som journalistiken växer. Det är en reaktion av att publiken har allt fler 

medier att välja bland och när samhället har ett överskott på information får journalistiken 

anpassas efter publiken och blir på så sätt marknadsstyrd.��� Det speciella med 

sportjournalistiken är att den kan användas för att locka manliga läsare som kan vara svår att 

nå reklammässigt. Därför domineras dagspressen sportsidor med reklam för öl, bilar, 

snabbmat och spel med mera (Lowe, 1999). 

 

Enligt Lowe (1999) tillrättaläggs det från tidningar och idrottsklubbar för att 

sportjournalister ska skriva om de stora proffslagen och på så sätt hamnar en stor del av 

idrottsvärlden i skymundan. Den ensidiga bevakningen blir ”naturlig” och det blir tillslut 

svårt att tänka sig en annan rapportering av till exempel amatöridrott och kvinnlig idrott. 

Lowe betonar att den kapitalintensiva proffsidrotten framstår som mest prestigefylld då 

medier ger den sitt fulla intresse, samtidigt som den också bidrar till läsarunderlag och 

reklamintäkter för dagspressen.  

 

Vad som påverkar innehållet i medier är inte bara av extern art utan även intern. Ägarna i 

medieföretagen har så klart en stor påverkan av innehållet. Speciellt om dessa är 

börsnoterade aktiebolag och då har ett stort ekonomiskt vinstintresse än till exempel medier 

inom public service. ���Inom organisationen finns det naturligtvis också rutiner och normer 

som påverkar det dagliga arbetet. Osynliga regler som ”sitter i väggarna” och styr hur man 

som journalist gör och inte gör. Men det är även den enskilde journalistens värderingar, 

erfarenheter, sociala ursprung och utbildningar som påverkar (Nygren, 2008). 

 

Redan i idrottens barndom fanns det ett tydligt militärt påverkat språk, en krismetaforik som 

lever vidare i dagens sportjournalistik. Inom sportjournalistiken är de flesta språkliga 

bilderna metaforer hämtade från det militära. Precis som i vilken kulturell text som helst, 

finns också normer och värderingar från idrottsjournalisterna (Lowe, 1999). 
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4. Metod 
 
En kvantitativ studie har genomförts för att undersöka hur mycket utrymme manliga och 

kvinnliga idrottare får i kvällspressen. Motivet bakom valet av undersökningsmetod var att 

ta reda på hur och hur mycket journalisterna skriver om herr- och damlandslaget för att se 

om genus spelar någon roll i det idrottsliga sammanhanget. Vi ville urskilja ifall antalet 

manliga sportreportrar speglade hur mycket det skrevs om respektive kön i artiklarna, alltså 

om könsrepresentationen på redaktionerna spelade någon roll kring antalet artiklar som 

skrevs om kvinnliga- och manliga fotbollsspelare.   

Varför vi valde att avgränsa oss till den kvantitativa innehållsanalysen och inte gick in på 

den kvalitativa var för att vi ville räkna oss fram till skillnaderna i bevakningen på dam- och 

herrlandslaget. Vi använde oss av 400 analysenheter och en kvantitativ innehållsanalys 

används när du vill göra ett större material tillgängligt för analys. Det var av samma 

anledning till vår underliggande frågeställning; Vad fokuserar artiklarna på i förhållande 

till vilket kön spelarna har? Genom att räkna antalet kvinnliga och manliga skribenter i de 

utvalda tidningsartiklarna får vi reda på skillnaden i antalet män och kvinnor som är 

upphovsman eller upphovskvinna till texten.  

4.1 Kvantitativ innehållsanalys   
Vi bestämde oss för att använda oss av den kvantitativa innehållsanalysen. Med den här 

metoden ökade möjligheten för oss till en mer välgrundad jämförelse mellan exempelvis 

olika medier, genrer, innehållsteman och tidsperioder.  

 

Utan metodens systematiska och formaliserade ansats är det normalt omöjligt att närma sig 

ett större material. Med en sådan ansats kräver att forskningsfrågorna översätts till variabler, 

med vilka man kan mäta, relevanta egenskaper i innehållet (Nilsson, 2011). I vårt fall fanns 

det olika ord och begrepp vi ville räkna på i artiklarna.  

 

Resultaten av en kvantifierad innehållsanalys blir därmed normalt i termer av förekomst 

(frekvens) eller omfång (volym), det vill säga hur ofta någonting förekommer i ett visst 
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innehåll eller hur stor andel av innehållet som karaktäriseras av en viss egenskap (Nilsson, 

2011). 

 

När vi granskar artiklar från de båda EM-turneringarna vill vi se förekomsten av hur ofta de 

båda landslagen tas upp i de båda kvällstidningarna vi valde ut.  

 

Studier av medieinnehåll kan delas upp i två typer, beroende på hur man ser på innehållet. 

Den ena omfattar studier som försöker förklara innehållet utifrån bakomliggande faktorer 

som påverkar detta. Innehållet betraktas som ett resultat av hur aktörer i 

medieorganisationer uppfattar och beskriver sin omvärld (Nilsson, 2011). 

Det innehållsmässiga resultatet i vår studie visade hur kvällstidningarna behandlade dam-

EM-turneringen och herr-EM-turneringen på sina sportsidor.  

Det andra angreppssättet utgick tvärtom från medieinnehållet, i syfte att belysa hur detta 

kunde påverka individer och samhälle. Artiklarnas antal, volym och förekommande 

innehållskarakteristiska kunde i termer av fler, större och oftare sägas ha potentiella effekter 

på mediekonsumenterna – till exempel av förändrad kunskap, attityd eller beteende 

(Nilsson, 2011).  

 

I en medievalsundersökning utgörs analysenheten av nyhetsartiklar i dagspress. Det är dessa 

artiklar vi inriktar våra frågor till, det vill säga definierar med hjälp av de variabler som 

kodschemat omfattar (Nilsson, 2011). I nästa avsnitt förklarar vi våra variabler och 

variabelvärden ytterligare.  

 

4.1.2 Kodschema och diagram 

Vi använde oss av SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) för att få fram våra 

resultat (se Bilaga ett för kodschema). Vi presenterade vårt datamaterial i olika diagram för 

varje variabel och de båda tidsperioderna. Resultatet presenterade vi sedan i procentform för 

att urskilja de båda tidningarnas siffror samt skillnaderna mellan de båda landslagen.  

Vi använde oss av 18 stycken variabler i vårt kodschema för vår kvantitativa 

innehållsanalys. Vi valde att ha med två kvällstidningar och den första variabeln var vilken 

tidning artikeln är skriven i. Detta för att få med ett större urval. För att särskilja på EM-
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turneringarna hade vi en variabel om vilket år artikeln var skriven, eftersom turneringarna 

spelades 2008 och 2009. Vi hade också en variabel om det var damerna eller herrarna 

artiklarna handlade om för att kunna göra en jämförelse och svara på våra frågeställningar. 

Den fjärde variabeln var vilken artikeltyp nyheten eller åsiktstexten är skriven i. Det gör vi 

för att undersöka om vad det är för sorts artikeltyper som förekommer mest under EM för 

dam- respektive herrlandslaget. Med det vill vi se om det till exempel förekommer fler 

åsiktstexter åt något håll. Variabel tre, artikeltyp, vill vi förtydliga med att förklara de olika 

variabelvärdena lite närmre. Variabelvärde nummer ett innefattar vanliga artiklar och 

reportage som t.ex. platsreportage eller artiklar om skador i laget. Variabelvärde nummer 

två innefattar åsiktstexter som krönikor och kåserier. Variabelvärde nummer tre innefattar 

längre djupintervju med en person. Variabelvärde nummer fyra innefattar rena matchreferat. 

Variabelvärde nummer fem innefattar kortare texter som notiser. I söktjänsten Presstext som 

vi använt oss av är alla texterna kodade om de är notiser eller längre texter. 

Vi ville se om artiklarna fokuserade på olika personer beroende på vilket av landslagen som 

artiklarna handlar om. Vi ville se om det fanns tendenser på att till exempel enskilda spelare, 

tränare eller utomstående förekom oftare beroende på landslag. På ett variabelvärde tittade 

vi på vilken tidpunkt under mästerskapet som artikeln var skriven. Då kunde vi se om det 

ena landslaget får en större mängd artiklar inför, under eller efter mästerskapet.  

 

Vilka som skrev artiklarna var en annan sak vi tittade på. Genom att dokumentera vilket kön 

som författaren till texten hade kunde vi se om artiklarna var skrivna på olika sätt enligt de 

variabler vi satte ut men även hur många författare som var män respektive kvinnor.  

 

Se ville vi se hur ofta personer kom till tals. Var det skillnad på landslagen vad gäller att 

komma till tals i form av citat? 

 

Sen hade vi två variabler som gällde hur ofta herr- och damlandslaget skrevs ut. Vi vill ha 

med de här variablerna för att se om de använde könsbestämmande ord före landslaget och 

om det skiljde sig mellan landslagen.  
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Efter det hade vi två variabler som gällde om det förekom könsbestämande ord i artiklarna. 

Variabelvärdena var: man, kvinna, tjej, kille, pojke, flicka, gubbe och gumma. Damer och 

herrar tog vi bort eftersom de infann sig i orden herrlandslagen och damlandslagen. Vi ville 

ha med de här variablerna av samma anledning som de två ovan. För att se om de skrev ut 

könsbestämmande ord oftare beroende på vilket landslag det handlade om. 

 

Med variabeln ”är rubriken negativt värdeladdad” menade vi hur man valde att presentera 

artikeln. Var rubriken skriven till exempel på följande sätt: ”Så stor är risken att åka ur 

turneringen”, var den negativt värdeladdad. Med variabeln ”är rubriken positivt 

värdeladdad” menade vi hur vi valde att presentera artikeln. Var rubriken skriven till 

exempel på följande sätt: ”Så stor är chansen att gå vidare i turneringen”, var den positivt 

värdeladdad. Sen hade vi en variabel som var ”benämns landslaget som ”vi” i artikeln”. 

Förtydligat var om skribenten skrev artikeln utifrån att det var vi svenskar som ett folk 

deltog i turneringen. Ett exempel på det var att författaren skrev: ”Så går vi vidare i 

turneringen”.  

 

Kom en, utomstående från laget, kvinna till tals i artikeln om herrlandslaget? Var den tredje 

sista variabeln av de 18 vi hade med. Vi ville se hur ofta utomstående kvinnor kom till tals i 

artiklar som handlade om herrlandslaget. Utomstående kvinnor från laget var experter, fans, 

politiker, medieprofiler. Den nästa sista variabeln var av samma innebörd som den 

föregående, ”kom en utomstående från laget, man till tals i artikeln om damlandslaget”. 

 

Den sista variabeln vi hade med var ”fanns det krigsliknande termer i artikeln”.  Vi ville se 

om könen spelade någon roll om det förekom krigsliknande termer oftare i något av de två 

landslagen. Krigsliknande termer var exempelvis: bataljen eller slaget istället för matchen, 

målexplosion, missil eller mörsare om ett skott. 

 
4.2 Undersökningsperiod 

Nedslag gjordes under två årtal, 2008 och 2009, för att täcka in båda Europamästerskapen. 

Först ville vi göra ett nedslag från de två senaste VM-turneringarna, men då herrarna inte 

deltog i VM-slutspelet 2012 fick vi gå tre, respektive fyra år bakåt i tiden.  
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Utgångspunkten 2008, då herrarna spelade, valdes för att uppnå ett jämförbart resultat med 

vårt andra årtal, 2009 när damerna deltog.   

Under 2008 års turnering valde vi perioden 1 juni till 29 juni, de vill säga en vecka innan 

slutspelet började och sedan studerade vi artiklar under hela EM-slutspelet fram till 

finaldagen. EM 2008 pågick mellan den 8 juni till 29 juni (svenskfotboll.se, 2012). 

Under 2009 års mästerskap valde vi perioden 16 augusti till den 10 september. Datumen 

valde vi ut under samma principer som med herrlandslagets slutspel. Damernas EM-slutspel 

spelades mellan den 23 augusti till 10 september (svenskfotboll.se, 2012). Det finns vissa 

faktorer att ta hänsyn till. Båda lagen spelade tre matcher i gruppspelet. I den sista 

gruppspelsmatchen åkte herrarna ut mot Ryssland med 2–0 (svenskfotboll.se, 2012). 

Damerna fick däremot spela kvartsfinal där man blev utslagna mot Norge med 3–1 

(svenskfotboll.se, 2012). Då fick också damerna en match mer spelad än herrarna. En annan 

sak att ha i åtanke var att herrarnas slutspel pågick tre dagar längre än damernas EM-

slutspel.  

 
4.3 Urval 
 

Det inkluderades två kvällstidningar i den kvantitativa innehållsanalysen, Aftonbladet och 

Expressen. Aftonbladet och Expressen är lösnummerförsålda kvällstidningar och är 

rikstäckande. Båda tidningarna har separata sportbilagor som kommer ut varje dag. De 

utkommer numera tidigare på dagen men vi har valt att ändå kalla de kvällstidningar på 

grund av att dess innehåll ofta skiljer sig mot de traditionella morgontidningarnas.  

4.3.1 Materialets omfattning  

Analysenheterna som undersökningen baserades på är uteslutande artiklar och de uppgick 

till 400 stycken efter att totalt 4 052 artiklar undersökts, där vi granskade kvällstidningarna 

Expressen och Aftonbladet.  

 

I den första urvalsprocessen använde vi oss av sökord. Sökorden vi använde oss av var: 

herrlandslaget, damlandslaget, landslaget, EM, fotboll och Sverige. Det gjordes för att 

klassificera artikeln som var kopplad till vår problemformulering. 
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Vi gjorde då fyra omfattande sökningar på två databaser, PressText för Aftonbladet och 

Mediearkivet för Expressen. När vi sökte på damerna använde vi inte oss av sökordet 

herrlandslaget. När vi gjorde samma sökning för herrarna använde vi inte ordet 

damlandslaget. Anledningen var att vi inte ville få med några artiklar som var kopplade till 

något annat än just de två mästerskap vi valde att granska. Antalet artiklar uppgick till 694 

damartiklar och 1011 herrartiklar i Aftonbladet. I Expressen var det 842 artiklar om 

damlandslaget och 1235 artiklar om herrlandslaget.  

 

När det första urvalet var gjort gick vi in på nästa steg i urvalsprocessen, att på 

innehållsmässiga grunder identifiera material man försatt sig i att inkludera, alltså vilka 

kriterier som skulee ingå i vår studie. Här valde vi att ha med krönikor eller kåserier, tränar- 

och/eller spelarintervjuer, notiser och innehåll som tog upp skador, taktik, avstängningar och 

andra ämnen som berörde herr- och damlandslagen men inte hade det fotbollsmässiga i 

fokus. Allt detta definierades av variabler i vårt kodschema.  

En kategori vi tog bort var enkäter, både med experter och privatpersoner. Vi ansåg inte att 

enkäter speglade det journalistiska arbetet och förekom oftast längst bak i tidningen. På så 

sätt avgränsade vi artiklarna till att behandla det ämne vi samlade in för att kunna svara på 

våra problemformuleringar.  

 
4.4 Reliabilitet och validitet  
Reliabiliteten var graden av överensstämmelse mellan vår kodning med hjälp av det 

kodschemat vi använde oss av när vi kodade våra 400 analysenheter. Vi test-kodade tio 

stycken artiklar var innan vi startade den slutliga arbetsprocessen och jämförde därefter den 

andra personens facit. Resultatet blev snarlikt utan att någon av forskarna rådfrågade 

varandra under arbetsgången. Resultatet blev en hög grad av överensstämmelse och det 

tyder på en hög reliabilitet. Validiteten är ett mätinstruments förmåga att mäta det som ska 

mätas (att mäta rätt sak). Det finns liknelser med hur vi använde oss av varandras test-

kodning även här.  

 

Kriterievaliditet är den säkraste vägen att studera validiteten. Det är att jämföra de resultat 

man får med något annat kriterium som mäter samma sak (Olsson och Sörensen, 2004). 
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I det här fallet jämfördes andra forskarens resultat utifrån tio kodade tidningsartiklar från 

Expressen och Aftonbladet. 

 

4.5 Kritik mot vår metod 

I den första urvalsprocessen blev det svårigheter med vilka sökord vi skulle använda oss av. 

Antingen kunde antalet träffar bli för vida eller smalnade man av sig för mycket 

information. Ett sökord som Sverige var nödvändigt att ha med men gjorde också att antalet 

träffar uppgick i totalt 4052 stycken, det blev en väldigt långdragen process att sedan sortera 

ut vilka analysenheter vi skulle ha med.  

 

Ett annat problem vi stötte på var att göra den andra urvalsprocessen, att definiera vilka 

analysenheter vi skulle ta med och vilka som skulle sorteras bort. Vi skulle haft tydligare 

ramar över vad som skulle vara med och vad som inte fick vara med. Det fanns brister i 

kodschemat som till viss del försvårade vår kodning av analysenheterna. Om bylines 

innehöll könsneutrala namn, till exempel Kim, hade vi inte med det som ett variabelvärde.  

När vi ville beskriva den manliga jargongen och se om vi kunde se någon skillnad vilket 

landslag som artikeln behandlade valde vi att räkna på krigsliknande termer. Det kan ha 

varit en för smal och svår metod att använda sig av för att mäta manlig jargong.  

 
Då damlandslaget har en manlig tränare var det att svårt att dra en riktig parallell mellan de 

två olika diagrammen om det kom en man till tals inom artiklar för damlandslaget 

respektive om det kom en kvinna till tals i artiklar om herrlandslaget. 
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5 Resultat och analys 
 
Av den kvantitativa innehållsanalysens sammanlagt 400 undersökta artiklar från åren 2008 

och 2009 handlar ungefär 300 om herrlandslaget i fotboll. I diagrammen nedan redovisar vi 

i procent och siffror hur fördelningen av tidningarnas totala sportrapportering ser ut under 

de båda turneringarna, och vilka författare som har skrivit artiklarna.  

Våra frågeställningar är:  

• Vilka likheter och skillnader finns i rapporteringen för dam- respektive 

herrlandslagen i fotboll i svensk kvällspress under ett europamästerskap, ur ett 

genusperspektiv? 

• Vad fokuserar artiklarna på i förhållande till vilket kön spelarna har? 

 

Variablerna är kopplade till åtta stycken diagram där vi redovisar antalet artiklar som 

respektive landslag fick, om en man eller kvinna kommer till tals, om artiklarna benämns av 

termen ”vi” och ifall det förekommer krigsliknande termer i texterna.  

 

Under herrlandslagets deltagande i EM skrevs det sammanlagt 304 artiklar av Aftonbladet 

och Expressen. Om damlandslaget skrevs det 96 stycken artiklar om deras deltagande i EM. 
Samtliga punkter går vi djupare in på nedan. 

 
5.1 Krigsliknande termer  

 
5.1.2 Resultat  

 
Vi vill med variabeln ”Förekommer krigsliknande termer med i artikeln”, ta reda på om det 

språk som kan förekomma inom sportens värld är något utmärkande för manlig 

fotbollsjournalistik. I vår empiri får vi fram flera olika termer som vi anser har botten inom 

krig eller liknande. De ord vi hittar är: vapen, bombnedslag, missil, kanon, slaget, soldat, 

frontsoldat och kriget. 
 

Vår studie visar att det inte är någon skillnad vilket landslag som journalisterna skriver om. I 

artiklarna om herrlandslaget förekommer det krigsliknande termer i 13,8 procent av fallen, 

damlandslagets artiklar innehåller det 13,5 procent av fallen.  
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5.1.3 Analys 

Enligt Lowe (1999) har krigsmetaforik funnits med sedan idrottens barndom och att den 

lever vidare även idag. Det förekommer inte några krigsliknande termer i en 

anmärkningsvärd grad i vår undersökning.  

I Adabalo och Danielssons (2004) rapport menar de att medier snarare förstärker de rådande 

könsskillnaderna än suddar ut dem genom att exkludera kvinnor från den mansdominerande 

sportjournalistiken. Även språket och jargongen i genren är grovt manlig. 

Enligt författarna anser de att rädslan att förlora den befintliga publiken och därmed 

annonsintäkter som gör att de håller kvar i sin snedvridna bevakning. (Adabalo och 

Danielssons, 2004) 

 
5.2 Benämns landslaget som ”vi”?  

 
5.2.1 Resultat 

 
Procentuellt är det inte en särskilt stor skillnad om journalisterna skriver ut ”vi” när de talar 

om landslaget, totalt sett är det en skillnad på 2,6 procentenheter.  

 

13,5%	   13,8%	   13,8%	  

86,5%	   86,2%	   86,2%	  

Damlandslaget,	  96	  st	   Herrlandslaget,	  304	  st	   Totalt,	  400	  st	  

Diagram	  1	  –	  Förekommer	  det	  
krigsliknande	  termer?	  

Ja	   Nej	  
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Delar vi upp det i olika artikeltyper kan vi ändå se en liten skillnad. I artiklar och reportage 

förekommer inte ordet ”vi” som ett ord för landslaget i reportertexten en enda gång bland de 

artiklarna. Ser vi på olika artikeltyperna skiljer sig lite mer. Bland artiklar eller reportage 

benämns inte damlandslaget en enda gång som ”vi”. Däremot i 5,5 procent av artiklarna och 

reportagen benämns herrlandslaget som ”vi”. 

 

 

 
 

I tyckande texter som krönikor och kåserier är det lite mer jämnt fördelat mellan landslagen 

om man beskriver landslaget som ”vi”. I herrlandslagets krönikor/kåserier nämns landslaget 

11,5%	   14,1%	   13,5%	  

88,5%	   85,9%	   86,5%	  

Damlandslaget,	  96	  st	   Herrlandslaget,	  304	  st	   Totalt,	  400	  st	  

Diagram	  2	  –	  Benämns	  landslaget	  
som	  "vi"?	  

Ja	   Nej	  

0	   5,5%	  

100,0%	   94,5%	  

Damlandslaget,	  65	  st	   Herrlandslaget,	  218	  st	  

Diagram	  3	  –	  Benämns	  landslaget	  
som	  "vi"	  i	  kategorin	  artiklar/

reportage?	  
Ja	   Nej	  
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som ”vi” i 41,7 procent av fallen medan damlandslaget nämns som ”vi” 38,1 procent av 

gångerna. En skillnad på 3,6 procentenheter.  

 

 
 

I övriga kategorier av texter var det för få artiklar för att kunna göra en bedömning med hög 

validitet. Det fanns ingen annan kategori av texter som översteg med tio i antal förutom i 

notiser som det fanns elva stycken av.   

 

5.2.3 Analys 

Studien visar att det finns en liten mer benägenhet för en man att tillskriva de manliga 

fotbollsspelarna som ”vi” än de kvinnliga fotbollsspelarna.  

Enligt Laura Mulveys teori om the male gaze som Gauntlett (2008) refererar till, kan vi se 

att männen blir protagonisten som du kan likställa dig med, medan kvinnorna är ett begär.  

 

Lowe (1999) skriver att som i vilken kulturell text som helst, finns det också normer och 

värderingar från idrottsjournalisterna. Det kan synas då man skriver ut landslaget som ”vi” 

och det gör att publiken påverkar det journalistiska innehållet. Speciellt när det sker i 

artiklar och reportage som det gör vid ett flertal gånger när det gäller rapporteringen från 

herrlandslaget. Däremot sker det inte någon gång vid rapporteringen av damlandslaget. När 

det gäller krönikor eller kåserier är det ett tyckande forum där neutralitet inte är lika viktig. 

38,10%	   41,70%	  
61,90%	   58,30%	  

Damlandslaget,	  21	  st	   Herrlandslaget,	  72	  st	  

Diagram	  4	  –	  Benämns	  landslaget	  
som	  "vi"	  i	  kategorin	  krönika/

kåseri?	  
	  

Ja	  	   Nej	  
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Det ser vi också på att landslaget skrivs ut som ”vi” vid ett relativt stort antal gånger vid 

dessa typer av texter. 

 
5.3 Hur ofta förekommer könsbestämmande ord  

 
5.3.1 Resultat 

 
Vi har inte tagit med orden hon, han, honom eller henne. De orden har vi inte tagit hänsyn 

till då det är näst intill omöjligt att undvika i reportertexter. Däremot är ord som, kvinna, 

dam, flicka, tjej, svenskor, gumma, gubbe, herr, man, grabb, kille könsbestämmande ord 

som inte är nödvändiga att använda för en beskrivning. 

 

Anledningen till att vi inte tar med svenskarna som ett manligt könsbestämmande ord men 

däremot svenskorna som ett kvinnligt, är att vi ser att svenskarna används mer som ett 

generellt begrepp. Det kan användas för båda könen samt om det är en grupp innehållande 

både kvinnor och män. Med det förklarat kan vi se på diagrammen att i artiklar som 

innefattar damlandslaget används två till tre könsbestämmande ord i texten, ungefär dubbelt 

(11,5 procent) så många gånger än för artiklar om herrlandslaget (5,3 procent). 

 

 
 

82,3%	   95,4%	   92,3%	  

11,5%	   3,9%	   5,8%	  6,3%	   0,7%	   2,0%	  0,0%	   0,0%	   0,0%	  

Damlandslaget,	  96	  st	   Herrlandslaget,	  304	  st	   Totalt,	  400	  st	  

Diagram	  5	  –	  Antal	  kvinnligt	  
könsbestämmande	  ord	  förekommande	  i	  

artikeln.	  
0-‐1	  gånger	   2-‐3	  gånger	   4-‐5	  gånger	   6-‐99	  gånger	  
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5.3.2 Analys  

I den vanligaste användningen för termen genus syftar man på den kulturella skillnad mellan 

män och kvinnor som bottnar i den biologiska uppdelningen i hanar och honor (Connell, 

2009). De könsbestämmande orden inom idrotten existerar fortfarande och uppdelningar av 

kvinnliga och manliga ord finns kvar. Framför allt inom damfotbollen där över var tionde 

artikel hade könsbestämmande ord med två till tre gånger per artikel.  

 

Enligt Connell (2009) har webbaserad marknadsföring en snabbt växande global marknad 

inom genus. Vissa kommentatorer har sett detta som en ny front för genusförändring. 

Internet tycks erbjuda ändlösa möjligheter att leka med genusbetydelser, återuppfinns sig 

själv, anamma nya identiteter och så vidare. Sportprogram bjuder ständigt på en 

tävlingslusten, muskulös maskulinitet (Connell, 2009). Vårt utfall är inte detsamma.  

I 94,5 % av fallen förekommer endast könsbestämmande ord 0–1 gånger i artiklarna vi 

analyserar.   

 

Av de sammanlagda artiklarna vi analyserar förekommer däremot inte könsbestämmande 

ord i en lika ofta som Connell antyder. I samtliga artiklar vi analyserar kan vi se en liten 

skillnad mellan männen och kvinnorna men i den sammanlagda mängden är det fortfarande 

ett återhållsamt begrepp.  

94,8%	   94,4%	   94,5%	  

4,2%	   5,3%	   5,0%	  1,0%	   0,0%	   0,3%	  0,0%	   0,3%	   0,3%	  

Damlandslaget,	  96	  st	   Herrlandslaget,	  304	  st	   Totalt,	  400	  st	  

Diagram	  6	  –	  Antal	  manligt	  
könsbestämmande	  ord	  förekommande	  i	  

artikeln.	  
0-‐1	  gånger	   2-‐3	  gånger	   4-‐5	  gånger	   6-‐99	  gånger	  
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5.4 Tidpunkt för artikeln  

 
5.4.1 Resultat 

 
Det här diagrammet visar när artiklarna är skrivna efter tre olika variabelvärden. Innan och 

under mästerskapet samt efter utslagning ur turneringen. Det vi vill kunna se med det här 

diagrammet är hur upptrappningen inför mästerskapet ser ut mellan de olika landslagen, hur 

det ser ut under EM och efter utslagningen.  
Diagrammet visar att de artiklar som är skrivna om herrlandslaget, under den perioden vi 

har valt att granska, är 44,7 procent skrivna inför och 40,1 procent under mästerskapet. Det 

betyder att det skrivs mer inför det stundande mästerskapet än under turneringen.  
Damlandslaget däremot har inte alls samma mängd artiklar inför turneringen. Där är det 

19,8 procent av damlandslagets artiklar som är skrivna inför mästerskapet och 62,5 procent 

under pågående turnering.  

 
 

 
 

 

5.4.2 Analys 

Männen har betydligt fler artiklar inför mästerskapet. Kanske för att sportreportrarna känner 

att det mesta har skrivits om själva fotbollen i sig som matcherna och typiska 

62,5%	  

40,1%	   45,5%	  

17,7%	   15,1%	   15,8%	  

Damlandslaget,	  96	  st	   Herrlandslaget,	  304	  st	   Totalt,	  400	  st	  

Diagram	  7	  –	  Tidpunkt	  för	  artikeln	  
Inför	  EM	   Under	  EM	   Efter	  utslagning	  
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förhandsrapporter vad gäller herrlandslaget och försöker hitta andra infallsvinklar.  

 

Men troligtvis handlar det om den patriarkala strukturen som vi utgår ifrån om vi ser till 

Laura Mulveys teori om the male gaze. Det är män som producerar artiklar för manliga 

mottagare (Gauntlett, 2008). Fortfarande är dominansen med artiklar om män märkbar och 

även majoriteten av vilka som skriver texterna, det vill säga män. Lowe (1999) skriver att 

det från tidningar och idrottsklubbar tillrättaläggs för sportjournalisterna att det ska skriva 

om de stora proffsklubbarna och att mycket av idrottsvärlden på så sätt hamnar i 

skymundan. Han påpekar också att den ensidiga bevakningen blir ”naturlig” och att 

rapporteringen från bland annat kvinnlig idrott blir lidande, som i det här fallet. 

Sportjournalisterna får det sagt till sig vad de ska bevaka och hur mycket. Enligt Lowe är 

det den kapitalstarka proffsidrotten som framstår som mest prestigefylld och det som också 

ger mer reklamintäkter.  

 
5.5 Författare till artiklarna 

 
5.5.1 Resultat 

 
Tidningarna vi väljer att använda oss av i vår undersökning, Aftonbladet och Expressen, har 

en stor majoritet manliga författare av artiklarna under den period vi valt ut. Av 

Aftonbladets alla artiklar är 77,7 procent manliga reportrar och kvinnliga 16,7 procent. 

Expressens artiklar däremot är hela 93,4 procent av alla artiklarna skrivna av män, enbart 

3,9 procent är skrivna av kvinnor. Endast tio av 256 artiklar från Expressen var alltså 

skrivna av kvinnor. Totalt sett är det 87,8 procent av artiklarna som är skrivna av män, 

endast 8,5 procent av kvinnor. 
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5.5.2 Analys 

Kvinnorna får en tredjedel i bevakning jämfört med männen. Samtidigt som det också är en 

oerhörd mansdominans bland författarna. Hegemoni är en analys av klassrelationerna som 

handlar om den kulturella dynamik som gör att en viss grupp kan upprätthålla en ledande 

position i samhället (Connell, 1996). 

 

I rapporten Förenaren och utestängaren (2004) ser författarna en tendens i samhället 

angående idrott och motion, där kvinnor idrottar eller motionerar oftare än män. 

Med hegemonisk maskulinitet vill Connell (1996) förklara hur olika uttryck för eller 

föreställningar struktureras i relation till varandra. Det visar sig sedan hur vissa uttryck för 

maskulinitet idealiseras medan en annan blir underordnad den andra. Här blir de kvinnliga 

idrottarna underordnade de manliga idrottarna. Männen idealiseras med bredare bevakning i 

antal artiklar. Ekonomiska förutsättningar, uppmärksamhet i media, tillgång till 

träningsanläggningar och förmågan att påverka beslutsinsatser inom idrotten på grund av sitt 

kön kan ses som resultatet av hegemonisk maskulinitet. Vår studie visar att uppmärksamhet 

i media beror på vilket kön som spelarna har.  

 

 

77,7%	  

93,4%	  
87,8%	  

16,7%	  
3,9%	   8,5%	  3,5%	   0,8%	   1,8%	  2,1%	   2,0%	   2,8%	  

Aftonbladet,	  144	  st	   Expresse,	  256	  st	   Totalt,	  400	  st	  

Diagram	  8	  –	  Författare	  till	  artiklarna	  
Man	   Kvinna	   Mix	   Ingen	  byline	  
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En viktig del av hegemonibegreppet är hur olika aktörer förhåller sig till en social struktur 

och ibland ifrågasätter den och ibland accepterar eller reproducerar den, omedvetet 

(Andreasson, 2007). 

 

Med Connells (1996) tankar i bakhuvudet beror snedvridningen vi ser i vår undersökning på 

maskulin hegemoni. Att bevakningen, som i vårt fall är det primära att undersöka, förhåller 

sig till en social struktur som olika aktörer ibland ifrågasätter, ibland accepterar eller 

reproducerar omedvetet. Ungefär en tredjedel fick damlandslaget skrivna om sig jämfört 

med herrarna, samtidigt som det endast är 8,5 procent kvinnliga författare av alla de artiklar 

som vi granskat. Med den fördelningen tycker vi oss se hur den sociala strukturen ser ut och 

att aktörerna i de flesta fallen accepterar och reproducerar den.  

 

Laura Mulveys teori om the male gaze handlar om att vi utgår från de patriarkala 

strukturerna som är omedvetna och kvinnor blir placerade i en objektposition för en manlig 

granskande blick. Det kan förklaras genom att det är män bakom kameran, manliga 

producenter, regissörer och så vidare (Gauntlett, 2008). 

 

Trots att det är fler kvinnor som idrottar eller motionerar oftare än män är det ingen stor 

debatt om den ojämna bevakningen.(rf.se 2012). 

Ser vi till citatet nedan kan det bero på att männen ser andra män som protagonister och 

kvinnan som ett begär. Samtidigt som även kvinnan som läsare eller tittare intar den 

manliga rollen. Kvinnan nekas ett eget synsätt och får även den uppleva att mannen är 

protagonisten och kvinnan begäret (Gauntlett, 2008). 
 

Men förutom att det är traditioner som styr, är det även pengar som utgör en faktor. Där det 

finns reklaminkomster att hämta för medieföretagen, dit styrs journalistiken. Det är på dessa 

områden som journalistiken växer. Det är en reaktion av att publiken har allt fler medier att 

välja bland och när samhället har ett överskott på information får journalistiken anpassas 

efter publiken och blir på så sätt marknadsstyrd. (Nygren, 2008). 

 

Abalo och Danielsson (2004) menar att medier snarare förstärker de rådande 
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könsskillnaderna än att sudda ut dem genom att exkludera kvinnor från den 

mansdominerande sportjournalistiken. Även språket och jargongen i genren är grovt manlig.  

De har i sin rapport undersökt lokal journalistik och genom att jämföra deras undersökning 

med vår kan vi visa att rapporteringen är ungefär likvärdig på lokal- som riks-nivå, alltså 

större bevakning av den manliga idrotten. 

I vår studie kan vi se att kvinnor exkluderas både som författare till artiklar inom vårt 

område men också i antal artiklar skrivna om sig. 

 

 

5.6 Vem kommer till tals? 
 

5.6.1 Resultat 
 

Vår studie visar att kvinnor nästan aldrig citeras i artiklarna när artiklarna handlar om 

herrlandslaget. Det är tre procent kvinnor som kommer till tals i artiklarna som handlar om 

herrfotboll, men inom damfotbollens artiklar är det en man som kommer till tals i 42 procent 

av fallen. Där ger dock damlandslagets tränare, som är en man, ett stort utslag. 
 

 

42%	  

80%	  
71%	  

58%	  

20%	  
29%	  

Damlandslaget,	  96	  st	   Herrlandslaget,	  304	  st	   Totalt,	  400	  st	  

Diagram	  9	  –	  Kommer	  en	  man	  till	  
tals	  i	  artikeln	  som	  handlar	  om...?	  

Ja	   Nej	  
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5.6.2 Analys 

Det är sammantaget väldigt få kvinnliga röster inom den manliga fotbollen. De få gånger det 

är en kvinna som får uttala sig inom området är oftast i en krönika eller i annan tyckande 

text. Det är dock inte heller det särskilt många gånger och det kommer vi till längre ner.  

 

Gunnar Nygren (2008) tar upp i Nyhetsfabriken att medier är integrerade med samhällets 

sätt att tänka och ideologier. Det är även i historisk forskning som medier används som en 

källa att visa på händelser och hur de beskrivits utifrån den tidens anda och tänkande. 

Medier är medskapare av värderingar i samhället och de är medskapare av värderingar i 

samhället och ger också uttryck för de dominerande värderingarna. Ser vi till hur många 

kvinnor som får komma till tals inom fotbollen gentemot män är det kanske inte konstigt att 

det finns ett samband. Det vi kan tro oss se är att det finns en värdering i samhället om att 

kvinnor inte i lika stor grad som män har något att säga om herrfotbollen. Ser vi även på 

diagrammet om hur många kvinnliga författare det är till artiklar om dessa två mästerskap vi 

har valt att granska, finns det även där ett samband. Sett till de två diagrammen tillsammans 

med hur många artiklar varje landslag får är fotbollen fortfarande en manlig arena och 

medier är medskapare till dessa värderingar.  

 

72%	  

3%	  
20%	  28%	  

97%	  
81%	  

Damlandslaget,	  96	  st	   Herrlandslaget,	  304	  st	   Totalt,	  400	  st	  

Diagram	  10	  –	  Kommer	  en	  kvinna	  
till	  tals	  i	  artikeln	  som	  handlar	  

om...?	  
Ja	   Nej	  
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Nygren (2008) skriver även att det är viktigt för den journalistiska integriteten att inte 

påverkas av publik och annonsörer när det gäller det journalistiska innehållet. Men det är 

också där det finns reklaminkomster som journalistiken styrs. Och ser vi på att 

herrlandslaget får två tredjedelar mer artiklar skrivna om sig i bevakningen runt EM kan vi 

anta att det finns mer reklaminkomster att inbringa inom herrfotbollen än damfotbollen och 

det är därför det skrivs mer om herrfotbollen. I vilket fall ska det inte styra det journalistiska 

innehållet.  

 

5.6 Sammanfattning 
 

I det här avsnittet sammanfattar vi vad vi har fått fram i vårt resultat och i vår analysdel. Vi 

presenterar några tal som vi anser är nyckeltal och det mest relevanta för att belysa våra 

frågeställningar.  

Diagram ett visade att det är ungefär lika mycket krigsliknande termer inom båda 

rapporteringarna.  

Diagram två, tre och fyra visade att landslagen benämns som ”vi” procentuellt lika 

mycket, dock är det en skillnad inom kategorin artiklar/reportage där herrlandslaget 

benämndes som ”vi” 5,5 procent av de texter som var artiklar/reportage. I artiklar/reportage 

om damlandslaget blev resultatet 0 procent. Kategorin krönika/kåseri var resultatet ungefär 

likvärdigt. 

Diagram fem och sex visade ingen större skillnad mellan landslagen om det förekom 

könsbestämmande ord i texten.  

Diagram sju visade en markant differens i hur artiklarna fördelas under de två perioder vi 

valde att undersöka för vardera landslag. Artiklar inför mästerskapet var det som skiljde sig 

mest. För herrlandslaget skrevs det ungefär 45 procent artiklar inför mästerskapet. Det är 

fyra procentenheter mer artiklar än under EM. Relativt jämnt fördelat på upptrappning inför 

mästerskapet och under detsamma. Däremot vad det gäller för damlandslagets artiklar, 

skrevs ungefär 20 procent inför och runt 63 procent under mästerskapet.  

Diagram åtta kunde vi avläsa en stor skillnad i vem som är författare för artiklarna och 
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även en skillnad mellan tidningarna vi använt oss av. Totalt sett står männen för en väldigt 

stor majoritet av artiklarna, nämligen för 87,8 procent. Vi kan också se att mellan 

tidningarna har Aftonbladet fler artiklar skrivna av kvinnor än Expressen. Procentuellt är det 

ungefär 13 procent fler kvinnliga författare för Aftonbladets artiklar i jämförelse med 

Expressen. 

Diagram 9nio och tio visar spår på att kvinnor nästan aldrig citeras när artiklarna handlar 

om det manliga landslaget. Thomas Dennerby var tränare för damlandslaget under den här 

perioden vilket det gjorde det svårt för oss att se fördelningen mellan män och kvinnor när 

det skrevs om damlandslaget.  
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6 Diskussion  
 

Vi kommer att besvara våra frågeställningar i det här avsnittet som löd: 

• Vilka likheter och skillnader finns i rapporteringen för dam- respektive 

herrlandslagen i fotboll i svensk kvällspress under ett europamästerskap, ur ett 

genusperspektiv? 

• Vad fokuserar artiklarna på i förhållande till vilket kön spelarna har? 

 

Vi har kommit fram till att det skiljer sig i bevakningen i svensk dagspress av dam- och 

herrlandslaget i fotboll under ett europamästerskap. Det är till att börja med en stor skillnad i 

antal artiklar under de båda perioderna vi valde att granska.  

 

Under perioderna vi undersökte skrevs det ungefär 200 stycken fler artiklar om 

herrlandslaget än vad det gjorde om damlandslaget. Jämförelsevis skrevs det 200 procent 

fler artiklar om herrlandslaget. Ser vi hur artiklarna fördelades i antal artiklar skrevs det 19 

stycken inför damlandslagets EM-deltagande och 136 stycken inför herrlandslagets EM-

deltagande. Det vi kan se är alltså att herrlandslaget har enligt de två tidningar vi valt att 

använda oss av ett större nyhetsvärde inför en turnering än damlandslaget. Det de två 

tidningarna insinuerar, om vi ser grovt på det hela, är att damlandslagets stundande EM-

deltagande inte är av lika stort intresse för allmänheten, där av mindre antal artiklar.  

Mycket kan göra med hierarkin i fotbollens maktcentra. De högst styrande organen i UEFA 

och FIFA är män, Michael Platini och Sepp Blatter. Om vi ser på marxism-feminismen finns 

ojämna maktförhållanden mellan män och kvinnor. Lönen är inte jämlik mellan 

fotbollsspelarna och männen styr hur fotbollens framtid ska se ut. De båda faktorerna makt 

och pengar gör att den kvinnliga fotbollen får svårt att utvecklas, konkurrera och skapa 

intresse hos publiken. Maktförhållandet ter sig likvärt i de största sportredaktionerna där 

sportchefer oftast är män och sätter agendan över vad som ska finnas med på sportsidorna.  

Europamästerskapet för män är den mer kapitalintensiva och bidrar till mest reklamintäkter 

för kvällspressen, det kan bidra till skillnaderna. 
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Kan det vara att männen som har maktpositioner inom idrotten och nyhetsbevakningen 

stramar år den kvinnliga rapporteringen? Hur hade fördelningen av de 400 artiklarna 

egentligen sett ut ifall en kvinna någonsin suttit som president för FIFA? Det kan vara 

sådant som påverkar det mediala utrymmet.  

 

Till att kunna se om det skrevs annorlunda för damlandslaget och herrlandslaget använde vi 

inte bara oss av variabeln om krigsliknande termer, vi använda oss även av variabeln om det 

förkom könsbestämmande ord för kvinnor eller män i texterna. Med det hoppades vi kunna 

se om man poängterade att det var män eller kvinnor man skrev om och om det skedde i 

större utsträckning hos något av landslagen. Det gjorde det inte till viss del. Det var en liten 

skillnad i antal könsbestämmande ord i artiklarna om damlandslaget. Men i övrigt var det 

jämbördigt. Troligtvis ligger skillnaden på om det förekommer krigsliknande termer eller 

inte på författaren snarare än på vilket landslag som det behandlar. Ordförrådet ändras 

troligtvis på vilket ämne som författaren behandlar, till exempel politik kontra sport men 

inte på grund av vilken politiker eller vilket landslag det skrivs om.  

Det skulle även kunna bero på författarens ålder, om författaren gjort militärtjänstgöring 

eller geografiskt ursprung, i vilken omfattning krigsliknande termer används.  
 

Vi kan se att man släpper lite på sin journalistiska integritet när det gäller rapportering från 

landslagen. Till exempel att det tenderar att bli hejarklacksjournalistik där Sverige är ”vi”.   

Vi ville med variabeln om reportern benämner landslaget som ”vi” ta reda på om 

journalisterna relaterade sig själva och sin publik med landslagen och om det skedde oftare 

för något av könen. Det var inte heller här någon skillnad som kan bevisa att reportertexten 

är annorlunda beroende på vilket kön du har. Däremot kunde vi se att det skedde en del 

gånger att reportern använde sig av ”vi” i artiklar/reportage för herrlandslaget men däremot 

inte en enda gång för damlandslaget. Om det har men slumpen att göra eller om det ligger 

något till grund att artiklar/reportage med mer riktlinjer än krönikor/kåserier benämner 

herrlandslaget som ”vi” oftare än vad det sker med damlandslaget kan vi inte styrka med 

något bevis. Dock vill vi uppmärksamma det.  

Om det inte är en slump kan det tyda på att män har svårare att skriva ”vi” när det är 
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kvinnliga idrottare än manliga, eftersom det är fler manliga författare till artiklarna.  

 

När vi valde att räkna på vilka som skrev artiklarna, vem som är författare till texterna fick 

vi ett resultat som vi kunde ana att vi skulle på få se. Vi trodde dock inte att den skulle vara 

så pass stor som skillnaden ändå var. Det var ungefär 88 procent av artiklarna totalt från 

båda tidningarna som var skrivna av män. Tittar vi på enskild tidning är det endast 3,9 

procent kvinnliga skribenter av artiklarna från Expressen, lite fler i Aftonbladet där 16,7 

procent av artiklarna var skrivna av kvinnor. ���När vi ser siffrorna på vilka som är författarna 

till artiklarna under våra två undersökningsperioder, kommer det inte som en överraskning 

att skillnaden är väldigt markant i antal artiklar mellan landslagen. Tanken vi hade att 

fotbollsvärlden och media runt omkring den världen är ett mansdominerat forum. Det är 

män som skriver om män, för män. Det är lätt för oss att dra en koppling mellan dessa två 

resultat. Skulle det finnas fler kvinnliga reportrar i sportredaktionerna på de två tidningar vi 

har granskat, kanske fördelningen hade sett annorlunda ut. Genom att öka bevakningen och 

rapportera mer från damfotboll, och andra kvinnliga lag, skulle troligtvis också intresset för 

den öka.  Ser vi på resultatet som vi fick fram genom vår kvantitativa innehållsanalys är de 

kvinnliga författarna inom sportjournalistiken väldigt få i jämförelse med de manliga, vilket 

gör att the male gaze fortfarande är aktuell. Det är män som skriver om män, för män om vi 

hårdrar resultatet från vår undersökning. Vilket vi tycker oss kunna dra paralleller till att det 

är lite fler könsbestämmande ord i artiklarna om damlandslaget än herrlandslaget.  

 

För som det ser under de här två perioderna vi undersökt, är inte ens en tiondel kvinnliga 

författare till texterna och damlandslaget fick, i jämförelse med herrlandslaget, en tredje del 

i bevakning i form av artiklar. Medier skapar ett intresse genom att skriva om ett visst 

ämne.  

 

Från början utgick vi ifrån 18 stycken variabler för att kunna besvara våra frågeställningar. 

Vi har inte använt oss av alla dessa i vår uppsats och analysdel. En del variabler tog vi inte 

med då vi ansåg att de var överflödiga eller inte hjälpte oss att belysa våra frågeställningar 

från nya vinklar.  Efter att ha analyserat allt insamlat material använde vi oss av tio diagram 

som var relevanta för att kunna besvara våra frågeställningar. De resterande diagrammen 



 
  
 

 

  43 (53) 

gav inte svar på det vi ville ha reda på, kunde inte kopplas till frågeställningarna eller 

tillförde inte något till vår slutdiskussion i den utsträckning vi hade önskat och hoppats på. 
Vi hade inför det här arbetet tankar på hur vi trodde att resultatet skulle se ut efter att vi 

samlat in vår empiri. Det stämde till viss del inom en del av våra frågor men ibland inte alls. 

Vi trodde att vi skulle få se en stor skillnad i antal artiklar om vardera landslag, vilket det 

också var. Vi trodde även att herrlandslaget skulle få ett större utrymme i antal artiklar inför 

ett stundande europamästerskap, vilket vårt resultat också visade. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den stora skillnaden i rapporteringen från 

landslagen är att det skrivs fler artiklar om de manliga landslaget. Även författarna till 

artiklarna var av majoriteten män. Däremot har vi inte sett att det är någon större skillnad i 

hur artiklarna skrivs beroende på vilket landslag det skrivs om.   

 

6.1 Förslag på framtida forskning 

För framtida forskning inom området genus och sport och framför allt fotboll i medier 

tycker vi att man kan gå vidare och se varför mängden artiklar skiljer sig i rapporteringen av 

dam- och herridrott. Vi har fått fram siffrorna men det borde undersökas vad de 

bakomliggande faktorerna till skillnaderna i bevakningen av herr- och damfotboll. Det finns 

olika sätt att göra det på.  

En studie med hjälp av samtalsintervjuer där olika reportrar och sportchefer intervjuas från 

tidningsredaktioner runt om i landet är en möjlighet. Där gör man en undersökning av 

könsfördelningen och hur maktbalansen ser ut och hur mycket plats kvinnor och män får på 

sportsidorna. Ett annat alternativ är att man gör en undersökning utifrån läsarnas intresse ur 

ett genusperspektiv. Att skicka ut enkät och frågar om tidningarna arbetar utifrån vad 

läsarna vill ha eller efter redaktionens syn på vad som ska vara med. En undersökning efter 

publikens intressen hur mycket plats olika sporter ska ha på tidningssidorna och framförallt 

hur mycket plats damfotboll får i jämförelse med herrfotboll.  I en longitudinell studie där 

man följer fem Europamästerskap under en tioårsperiod är en annan typ av forskning som 

kan göras. En svårighet här är att båda lagen måste kvalificeras sig till samma mästerskap 

för att studien ska kunna vara genomförbar. Det går även att göra en likvärdig undersökning 

gällande varför det är färre kvinnliga sportjournalister som det visade sig vara i vår rapport. 

I vår undersökning var 8,5 procent av skribenterna kvinnor till våra artiklar. 
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Bilaga 1: Kodschema 
 
V1: Tidning     1. Aftonbladet 
      2. Expressen 
 
V2: Artikeln är skriven år:   1. 2008 
      2. 2009 
 
V3: Landslag     1. Dam 
      2. Herr 
 
V4: Artikeltyp     1. Artikel/Reportage  
      2. Krönika/Kåseri 
      3. Djupare intervju 
      4. Notis 
       
 
V5: Artikeln fokuserar på?   1. Enskild spelare 
      2. Lag 
      3. Tränare 
      4. Andra EM-deltagare som pratar om Sverige  
      5. Övrigt 
 
V6: Tidpunkt för artikeln?   1. Inför EM 
      2. Under EM 
      3. Efter utslagning 
 
V7: Författare?    1. Man 
      2. Kvinna 
      3. Mix 
 
V8: Hur ofta är det citat i artikeln?  1. 0-3 
      2. 4-6 
      3. 7-9 
      4. 10-99 
 
V9: Skrivs ordet damlandslaget ut?  1. Ja 
      2. Nej 
 
V10: Skrivs ordet herrlandslaget ut?  1. Ja 
      2. Nej 
 
V11: Hur ofta förekommer   1. 0-1 
 könsbestämmande ord   2. 2-3 
för det kvinnliga könet?   3. 4-5 
      4. 6-99 
 
 
 
V12: Hur 
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ofta förekommer   1. 0-1 
könsbestämmande ord   2. 2-3 
för det manliga könet?   3. 4-5 
      4. 6-99 
 
 
V13: Är rubriken negativt värdeladdad?    1. Ja 
      2. Nej 
 
V14: Är rubriken positivt värdeladdad? 1. Ja 
      2. Nej 
 
V15: Benämns landslaget som ”vi”  1. Ja 
i artikeln?     2. Nej 
 
V16: Kommer en kvinna   1. Ja 
till tals i artikeln?    2. Nej 
 
V17: Kommer en man till tals  1. Ja 
i artikeln?     2. Nej 
 
V18: Finns krigsliknande termer   1. Ja 
i artikeln?     2. Nej 
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Bilaga 2: Variabler  

 
Vi kommer att använda oss av följande variabler i vårt kodschema för vår kvantitativa 

innehållsanalys: 

• Tidning – Vi kommer att använda oss av två olika tidningar, Expressen och Aftonbladet. Det 

gör vi för att få ett större urval samt för att kunna jämföra mellan dessa tidningar. 

• Artikeln är skriven år – Det vill vi veta för att få det svart på vitt under vilket år och under 

vilket mästerskap artikeln skriven. 

• Landslag – Vi kommer behöva koda om det handlar om dam- eller herrlandslaget för att 

kunna göra en jämförelse och svara på våra frågeställningar. 

• Artikeltyp – Vi kommer att dela in de olika texterna i artikeltyper. Det gör vi för att undersöka 

om vad det är för sorts artikeltyper som förekommer mest under EM för dam- respektive 

herrlandslaget. Med det vill vi se om det till exempel förekommer fler åsiktstexter åt något 

håll. Variabel tre, artikeltyp, vill vi förtydliga med att förklara de olika variabelvärdena lite 

närmre. Variabelvärde nummer ett innefattar vanliga artiklar och reportage som t.ex. 

platsreportage eller artiklar om skador i laget.  

Variabelvärde nummer två innefattar åsiktstexter som krönikor och kåserier.  

Variabelvärde nummer tre innefattar längre djupintervju med en person.  

Variabelvärde nummer fyra innefattar rena matchreferat. 

Variabelvärde nummer fem innefattar kortare texter så som notiser. I söktjänsten Presstext 

som vi använt oss av är alla texterna kodade om de är notiser eller längre texter. 

 

• Artikeln fokuserar på – Vi vill se om artiklarna fokuserar olika personer beroende på vilket av 

landslagen som artiklarna handlar om. Vi vill se om det finns tendenser på att till exempel 

enskilda spelare, tränare eller utomstående förekommer oftare beroende på landslag. Variabel 

nummer fyra, artikeln fokuserar på, vill vi förtydliga med att förklara de olika variabelvärdena 

lite närmre.  

Variabelvärde nummer ett innefattar enskild spelare, texten ska i stort sett bara handla om 

den enskilda personen, enstaka citat från en ytterligare person kan förekomma.  

Variabelvärde nummer två innefattar texter som fokuserar på laget snarare än på en enskild 

spelare. 

Variabelvä
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rde nummer tre innefattar texter som fokuserar på tränare snarare än på enskild spelare eller 

laget, enstaka citat från ytterligare person kan förekomma. 

Variabelvärde nummer fyra innefattar texter som handlar om övriga landslag i tävlingen men 

som pratar om det svenska landslaget.  

Variabelvärde nummer fem innefattar övriga texter. 

 

• Tidpunkt för artikeln – Genom att dokumentera vilken tidpunkt under mästerskapet som 

artikeln är skriven kan vi se om det ena landslaget får en större mängd artiklar inför, under 

eller efter mästerskapet.  

 

• Författare – Genom att dokumentera vilket kön som författaren till texten har kommer vi 

kunna se om artiklarna är skrivna på olika sätt enligt de variabler vi satt ut men även hur 

många författare som är män respektive kvinnor.  

• Hur ofta är det citat i texten – Vi vill ta reda på detta för att se om hur mycket personer får 

komma till tals i texterna. Är det skillnad på landslagen vad det gäller att komma till tals? 

• Skrivs ordet damlandslaget ut? – Vi vill ha med den här variabeln för att se om de använder 

ett könsbestämmande ord före landslaget och om det skiljer sig mellan landslagen.  

• Skrivs ordet herrlandslaget ut? – Se ovan. 

• Hur ofta förekommer könsbestämmande ord för det kvinnliga könet? – Vi vill ha med den här 

variabeln av samma anledning som de två punkterna ovan. Det är för att se om de skriver ut 

könsbestämmande ord oftare beroende på vilket landslag det handlar om. 

• Hur ofta förekommer könsbestämmande ord för det manliga könet? – Se punkt ovan. 

• Är rubriken negativt värdeladdad? - Med det menar vi hur man väljer att presentera artikeln. 

Är rubriken skriven till exempel på följande sätt: ”Så stor är risken att åka ur turneringen”, är 

den negativt värdeladdad. 

• Är rubriken positivt värdeladdad? - Med det menar vi hur man väljer att presentera artikeln. 

Är rubriken skriven till exempel på följande sätt: ”Så stor är chansen att gå vidare i 

turneringen”, är den positivt värdeladdad.  

• Benämns landslaget som ”vi” i artikeln? - Förtydligat menar vi om författaren till artikeln 

skriver artikeln utifrån att det är vi svenskar som ett folk deltar i turneringen. Ett exempel på 

det är att författaren skriver: ”Så går vi vidare i turneringen”.  

 

• Kommer 
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en, utomstående från laget, kvinna till tals i artikeln om herrlandslaget? - Vi vill se hur ofta 

utomstående kvinnor kommer till tals i artiklar som handlar om herrlandslaget. Utomstående 

kvinnor från laget kan till exempel vara experter, fans, politiker, medieprofiler etc. 

• Kommer en, utomstående från laget, man till tals i artikeln om damlandslaget? - Vi vill se hur 

ofta utomstående män kommer till tals i artiklar som handlar om damlandslaget. Utomstående 

män från laget kan till exempel vara experter, fans, politiker, medieprofiler etc. 

• Finns krigsliknande termer i artikeln? - Vi vill se om könen spelar någon roll om det 

förekommer krigsliknande termer oftare i något av de två landslagen. Exempel på 

krigsliknande termer är: bataljen eller slaget istället för matchen, målexplosion, missil eller 

mörsare om ett skott etc. 

 


